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Bezoek aan kasteel Montfort op 28 september

Tuinen kasteel Montfort (foto: Ans Homburg)

Op vrijdag 28 september 2018
brengt De Kringloop een bezoek aan
kasteel Montfort.

Deze excursie is alleen voor leden.
Het bezoek bestaat uit een rondlei
ding met gids door de tuin en het
kasteel, gevolgd door een lezing
door de heer Pierre Bakkes in een
van de onlangs gerestaureerde 14
de-eeuwse kasteelkelders.
De rondleiding start om 18.00 uur
en duurt tot 19.30 uur. In de pauze
is er tijd voor koffie en vlaai.
Om 20.00 uur start de lezing door
de heer Pierre Bakkes.
Het Bestuur

Korte introductie
door Fedor Coenen
Kasteel Montfort stamt uit 1260,
was eeuwenlang een van de belang
rijkste kastelen van de hertogen
van Gelre en het militair en be
stuurlijk centrum van het ambt
Montfort. Dit bestuursdistrict van
het hertogdom Gelre reikte op de
oostoever van de Maas van Venlo
tot Sittard.
Tot de 17de eeuw had kasteel
Montfort een militaire functie,
daarna heeft het nog ruim een eeuw
dienst gedaan als ambtswoning
voor de drossaard, die namens de
heer van Montfort de streek be
stuurde. De recent opnieuw aange
legde kasteeltuin dateert uit die pe
riode.

Kort na 1780 volgde grotendeelse
sloop van het kasteel, waarna een
ruïne overbleef. Hierop bouwde
rond 1850 de Roermondse papier
fabrikant Burghoff een achthoekig
bakstenen buitenverblijf; het Jacht
slot. Dit verviel zo’n 100 jaar gele
den ook tot ruïne.
Kasteel Montfort is sinds 1962 ei
gendom van de Stichting Kasteel
Montfort. Deze zet zich al ruim een
halve eeuw in voor het behoud van
dit rijksmonument. Aanvankelijk
door het middeleeuwse muurwerk
te consolideren, om verder verval te
stoppen. De laatste 15 jaar is ook
gerestaureerd: eerst het Jachtslot
(2004-2006) en vervolgens na uitge
breid archeologisch en bouwhisto
risch onderzoek (2011-2014) de
middeleeuwse kelders in de oost
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dersteund door informatiepanelen
en een maquette in de middeleeuw
se kelders krijgen bezoekers zo een
verrassend compleet beeld van een
grotendeels verdwenen kasteel en
zijn bewoners.

Ruïne kasteel Montfort (foto: Ans Homburg)

vleugel en de zuidoosttoren
(2015-2017). Door daarbij ook
dienstruimten te realiseren in een
deel van de zuidkelder kan sinds
dien een breed scala aan activitei
ten in het kasteel plaatsvinden, al
dan niet in combinatie met horeca.
Over de rondleiding
De rondleiding wordt verzorgd
door mevrouw Geertje Bos, een er
varen kasteelgids. Zij leidt de groep

door de kasteeltuin en het kasteel
en behandelt daarbij interessante
wetenswaardigheden uit de bouwen bewoningsgeschiedenis van kas
teel Montfort. Daarbij zullen de di
verse bouwfasen geduid worden,
waaronder de grote verbouwing in
1342-1343, de uitbreiding met ves
tingwerken in 1535-1536, de trans
formatie tot woonkasteel met kas
teeltuin eind 17de eeuw en de bouw
van het Jachtslot rond 1850. On

Over de lezing
De aansluitende lezing wordt ver
zorgd door Pierre Bakkes. Hij heeft
z’n leven lang het Montforts dialect
onderzocht en vastgelegd. Daarbij
heeft hij een groot aantal volksver
halen verzameld, die spelen rond
het kasteel en dorp Montfort. Ver
halen die bedoeld waren om men
sen angstig te maken voor de ge
vaarlijke waterkant (bijvoorbeeld ’t
Haokemenke) of de donkere bos
sen (de Boedebaer), die bedoeld
waren om onverklaarbare ver
schijnselen te duiden (de Vuurman)
of om belangrijke gebeurtenissen
op en rond het kasteel levend te
houden (zoals het proces tegen
schepen Linssen). Pierre zal, met
zijn smakelijke vertelwijze, een
bloemlezing van deze verhalen
geven, waarin ook verhalen over de
bouwheer van kasteel Montfort,
Hendrik van Gelre, niet zullen ont
breken.

Herfstexcursie naar het Kranenbroek
door John Hannen
Na een lange periode bezoeken we
weer het mooie natuurgebied Kra
nenbroek. Op zondagmiddag 28 ok
tober om 14.00 uur vertrekken we
vanaf de parkeerplaats nabij de
kruising van de Bredeweg met de
Leenderstraat in het buitengebied
van Pey. Gezien de tijd van het jaar
zal onze aandacht zeker ook uit
gaan naar paddenstoelen waarvan
bij geschikte weersomstandigheden,
vele soorten te vinden zullen zijn.
Vorig jaar hebben we hier tijdens
een excursie vele russula´s gevon
den zoals; Regenboogrussula,
Grofplaatrussula, Geelwitte russu
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la, Berijpte russula, Smakelijke rus
sula en Kamrussula. Eveneens ver
scheidene boleten zoals Kastanje
boleet, Blozende fluweelboleet,
Purperbruine fluweelboleet en
Rode boleet. Maar ook vele slijm
zwammen zoals het mooie Gewoon
ijsvingertje, Knikkend kalkkopje,
Oranjesteelkalkkopje, Spijkerkris
talkopje, Variabel kristalkopje,
Geelgroen kalkkopje en Groot
kalkschuim.
Algemene informatie
Het Kranenbroekerven ligt in het
bos- en natuurgebied Het Marissen
en is een van oorsprong uitgestoven
laagte in dekzand. Dit gebied staat

bekend als recreatiegebied waar
veel wordt gewandeld, gejogd, hon
den uitgelaten, aan mountainbiken
gedaan, in de wat betere winters ge
langlauft en geschaatst en vroeger
werden er ook motorcrossen ge
houden. Doch landschappelijk als
ook op gebied van de fauna en
flora valt hier veel te genieten. Het
Kranenbroek en Het Marissen zijn
gevormd aan het einde van de laat
ste IJstijd; zo’n 10.000 à 12.000 jaar
geleden. Destijds in het Weichselien
werd het langzaam warmer waar
door je het klimaat van toen het
beste kunt vergelijken met die langs
de randen van de huidige Noord
pool. Het was nog altijd ijskoud en

Geweizwammetje (foto: John Hannen)
er groeide bijna niets. Er waaiden
continu poolstormen vanuit het
westen over het landschap. Deze
wind nam grote hoeveelheden zand
mee vanuit het Noordzeebekken
dat in die periode helemaal droog
lag. Doordat dit zo’n 1000 jaar en
meer duurde hebben zich dikke
pakketten dekzand kunnen afzetten
die later – toen het weer warmer
werd en de vegetatie steeds belang
rijker werd - lokaal weer konden
verstuiven. Op die manier zijn er
langs de rivieren (o.a. de Maas)
duinen ontstaan. Deze zogenaamde
rivierduinen treffen we vanaf Echt
noordwaarts aan weerszijden van
de Maas aan: het Sweeltje, de Beeg
derheide, Hommelheide, de Kessel
se en Heldense Bergen en de Ha
mert. Doordat op vele plaatsen
deze landduinen zijn beplant met
dennenbossen om stuthout te kun
nen leveren aan de mijnen, zijn ze
aan het oog onttrokken. De ge
meente Echt-Susteren heeft door
een project in het kader van de
Kwaliteitsimpuls Maria Hoop, een
deel van de dennenbossen gekapt
om op die manier het glooiende re
liëf van de duinen weer zichtbaar te

maken. Vooral de rivierduinen van
“Het Marissen" zijn rijk aan venne
tjes, o.a. Kranenbroek, Jaspersven
en Köstersven. Deze vennen liggen
in de laagtes tussen de duinen die
hier in de loop der eeuwen door een
ondoorlatende laag, bestaande uit
klei- of oerbank, in de ondergrond
zijn ontstaan. Deze laag verhinder
de het regenwater om naar de die
pere lagen weg te zakken. Het ge
bied is eeuwenlang door de mens
intensief in gebruik geweest als wei
degebied voor de schaapskudden.
Onder leiding van een herder trok
ken deze over de uitgestrekte heide
velden waarmee werd voorkomen
dat er weer bos groeide. Dit is voor
die tijd, tot ongeveer de 15e eeuw,
beeldbepalend geweest. Het Kra
nenbroek en omgeving maakte deel
uit van de Echter Gemeynte. Het is
een groot gebied met bossen en
moerasgebieden die volgens de le
gende door Pepijn van Herstal uit
dankbaarheid aan de Echtenaren is
geschonken voor zijn redding uit
het moeras in de buurt van de hui
dige Pepinusbrug. De kudden leg
den de weg van hun stallen in Echt,
Pey, Hingen, Slek dagelijks twee

keer af: eenmaal ’s ochtends naar
de gemeynde gronden en ’s avonds
weer terug naar de stallen in de res
pectievelijke dorpen. Op hun weg
van en naar de heide passeerden ze
de grote akkercomplexen van ver
schillende dorpen die hierdoor ge
vaar liepen door het vee te worden
vertrapt. Om dit te voorkomen
werden er langs de brede veldwegen
maatregelen getroffen om het
gewas te beschermen. Dit gebeurde
met houtwallen: een greppel met
aan de kant van de akker een wal
die werd beplant met bomen en
doornige struiken die moesten
voorkomen dat het vee op de ak
kers kon komen. Resten van deze
toegangswegen naar de heiden, dre
ven of driften genoemd, zijn nog
zichtbaar vanuit Hingen naar het
Kranenbroek waar ze door lanen
van platanen of esdoorns worden
begeleid. Ook in het gebied rondom
het Kranenbroek zijn deze dreven
te herkennen aan de nog aanwezige
houtwallen. Het gehele gebied, dat
200 ha omvat, bestaat uit een af
wisseling van bos en landbouw
grond op voormalig stuifzandge
bied waarvan natuurmonumenten
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zo’n 21 ha bezit. Deze instantie be
heerd een deel van dit bos als hak
hout.
Flora
In deze bossen is de plantengroei
van nature sober met soorten als
Hengel, Liggend walstro, Bochtige
smele, Wilde kamperfoelie en vele
mossoorten.
De flora van het Kranenbroeker
ven behoorde tot de Tweede We
reldoorlog nog tot een floristisch
bijzonder ven. Uit beschikbare lite
ratuurgegevens, historische bron
nen en verzamelde gegevens be
hoorde deze vegetatie tot een matig
voedselarme situatie op minerale
zandbodem, met vooral verbonden
en associaties uit de Fonteinkruid-
klasse, Oeverkruid-klasse, Dwerg
biezen-klasse, Rietklasse en de
Klasse der hoogveenbulten en natte
heiden. Hier vond men soorten als
Eenarig wollegras, Waterdrieblad,
Lavendelheide en Veenbes. Vanaf
de jaren zestig tot begin jaren ne
gentig verdwenen deze associaties
grotendeels door overbemesting
vanuit de destijds direct aangren
zende akkers. Toch konden enkele
soorten zich op de venoever nog
lange tijd handhaven, zoals Water
postelein als ook Wijdbloeiende
rus. Opvallend was dat deze oevers
werden bezet door een zich steeds
meer uitbreidende rietgordel en
grote zeggenvegetaties, met soorten
als Grote egelskop, Gele lis en
Moeraszegge. Het ven zelf werd in
de jaren zeventig en tachtig volledig
gedomineerd door velden van
Witte waterlelie. Eind jaren tachtig
en begin jaren negentig viel het ven
als gevolg van de klimatologische
omstandigheden, zelfs regelmatig
droog. De gemeente Echt had als
eigenaar inmiddels wel een brede
bufferstrook tussen het ven en het
agrarisch gebied gerealiseerd om
verdere eutrofiëring vanuit de ak
kers te voorkomen. Verdere verlan
ding van dit ven ontstond door de
opslag van wilgen en berken.
Op de zuidwestoever rukt langs de
rand van het bos Bitterzoet op en
hier is ook de enige vindplaats van
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Wateraardbei. Voorts vindt men
hier Knikkend tandzaad en uiter
aard heel veel Riet. De zuidrand
van het Kranenbroekerven staat
van oudsher sterk onder invloed
van tred waardoor er Trekrus,
Driedelig tandzaad en Blaartrek
kende boterbloem te vinden is. Het
ven staat ook bekend om zijn wil
genstruweel, bestaande uit Kraak
wilg, Boswilg, Geoorde wilg en
Grauwe wilg. Men heeft als beheer
maatregel de oevers opgeschoond
en afgegraven tot op de minerale
zand. Hierdoor worden pionier
soorten bevoordeeld waarvan Geel
groene zegge het talrijkst is. Er
staan nog kensoorten uit het
Dwergbiezen-verbond zoals: Borstelbies, Wijdbloeiende rus en Echt
duizendguldenkruid, maar ook
Moerashertshooi, Moeraswolfs
klauw en Kleine zonnedauw zijn
hier te vinden. Het Jaspersven was
een ven van ongeveer één hectare
groot dat middenin natuurgebied
‘Het Marissen” ligt, vlakbij het
Kranenbroekerven. Dit voormalige
ven is nu nog als een laagte herken
baar; het was de laatste jaren dicht
gegroeid door bosopslag. Door
deze dichte begroeiing waren de na
tuurwaarden beperkt. Dit ven dat
beheerd wordt door Het Limburgs
Landschap is door deze stichting
onder handen genomen zodat de
soorten van natte laagtes kunnen
terugkeren. Hiervoor zijn de laag
tes vrijgemaakt van bosopslag en is
de strooisellaag van het bos verwij
derd waardoor de kale bodem weer
aan de oppervlakte komt. In deze
maagdelijke grond kunnen moge
lijk de nog aanwezige zaden van
voormalige venplanten weer kie
men zoals Dopheide, Kleine zonne
dauw en Klokjesgentiaan.
Fauna
De bossen zijn opvallend rijk aan
vogels, waarvan vele soorten er ook
broeden, waaronder Winterkoning,
Tjiftjaf en Roodborst. Soorten als
Boomleeuwerik en Geelgors zijn te
vinden langs de bosranden. De
kleurige Roodborsttapuit bekijkt
de omgeving vanaf hoge uitkijk

posten. Je maakt een grote kans om
de op de bodem levende Levendba
rende hagedissen te horen ritselen
en te zien.
Voor de specifieke fauna van het
Kranenbroekerven vormen uitge
zette Amerikaanse zonnebaarzen
een groot probleem, waarvan met
name de amfibieën en de macrofau
na veel schade ondervinden als ge
volg van predatie. De ontwikkeling
van watervegetaties wordt boven
dien door bodemwoelende, uitge
zette vissoorten zoals Goudvissen
en Karpers geremd. Het volledig
wegvangen van deze uitgezette vis
sen zou de oplossing zijn voor de
geconstateerde problemen. Door de
omvang van het ven is dit echter
een zeer moeilijke, zo niet schier
onmogelijke klus. Ondanks het ge
schetste probleem zijn er de afgelo
pen jaren toch zo’n dertig soorten
libellen waargenomen. Voor amfi
bieën is het Kranenbroekerven een
potentieel geschikt voortplantings
water en leefgebied. Soorten als
Gewone pad, Groene kikker en
Bruine kikker kunnen zich hier
duurzaam handhaven, mits er een
goede vegetatiestructuur met vol
doende schuilmogelijkheden voor
de larven aanwezig is. Voor de Ge
wone pad is dit niet noodzakelijk,
omdat deze soort door zijn giftig
heid niet of nauwelijks wordt ge
predeerd. Soorten die hier in het
verleden werden waargenomen en
men ook zou mogen verwachten,
zijn Kamsalamander, Boomkikker
en Rugstreeppad. Ze maken echter
weinig kans zolang er Zonnebaar
zen in het ven leven.
Zoals u uit het bovenstaande kunt
vernemen, belooft het een interes
sante en gevarieerde excursie te
worden. Dus mensen; noteer deze
middag in uw agenda en zorg dat u
tijdig aanwezig bent. Neem uw
veldgids mee en vergeet vooral uw
camera niet. Gezien de terreinom
standigheden zijn stevige schoenen
aan te bevelen. De excursie staat
onder leiding van Jan Hermans en
John Hannen.

Verslag van de excursie 'speuren naar sporen op Brem'

door Marianne Vos
Vorig jaar verzorgde Ernest van
Asseldonk een bijzonder interes
sante lezing over het langlopende
onderzoek van de Stichting Koeke
loere naar insecten en sporen van
insecten op Brem. Dit onderzoek
komt voort uit het oorspronkelijke
streven; het in kaart brengen van
alle nachtvlinders die op de Mein
weg voorkomen. Daaruit ontstond
weer een ander, specifiek onder
zoek, namelijk naar de Grijsgroene
zomervlinder of Pseudoterpna
pruinata, een Bremgebonden
nachtvlinder.
Speciaal voor het onderzoek naar
soorten die op Brem voorkomen,
ontwierp Ernest een foto-zoek
kaart. Het betreft zowel insecten
die monofaag zijn, dus afhankelijk
van één specifieke plant of planten
familie, als insecten die het allemaal
niets uitmaakt en iedere plant als
waard- of voedselplant gebruiken,
dus polyfaag zijn. Op de zoekkaart
staan in totaal 113 (!) foto’s van in
secten of hun sporen: de monofage
soorten zijn voorzien van twee ster
retjes achter hun naam.
Aan de leden van de Kringloop was
de eer om de kaart uit te testen. Zo
doende kreeg de lezing van vorig
jaar een vervolg in de vorm van een
excursie in 2018, onder leiding van
Ernest, naar een gebied met veel
Brem in de buurt van Herken
bosch.
Ter plekke kregen we de nodige in
structies; waar te zoeken op de
Brem, waar vooral op te letten? De
onopvallende sporen die insecten
achter kunnen laten op twijg, blad
en in of op een peul, waren immers
nieuw voor ons. Men moet eerst
een zoekbeeld hebben, of zich ten
minste een voorstelling kunnen
maken hoe zo’n sporen eruit zien,
of hoe klein of groot het insect is,

eer men succesvol kan gaan zoe
ken.
De bedoeling van Ernest was, dat
we gedisciplineerd en gestructu
reerd in groepjes te werk zouden
gaan, maar daar kwam niets van
terecht. Nauwelijks uitgesproken,
werden hem de zoekkaarten al uit
de handen gegrist. Degenen die een
kaart hadden weten te bemachtigen
werden op de hielen gezeten door
leden zonder kaart en her en der
dook men groepsgewijs de Brem
struiken in. Wat een serieus onder
zoek en het testen van een zoek
kaart moest worden, leek voor een
buitenstaander te ontaarden in een
complete chaos. Wat men daarbij
ervaart is des Kringlopers eigen: bij
een gezamenlijk onderwerp – mees
tal in de vorm van een cursus waar
bij eenieder op zoek gaat naar het
onderwerp van de cursus – vormen
Kringlopers onmiddellijk een ge
heel eigen groepsidentiteit. Dat is
niet uit te leggen, dat moet men
meemaken, er onderdeel van uit
maken om te begrijpen hoe het
functioneert, meer nog, om het zelf
te voelen en er in mee getrokken te
worden. Bij iedere cursus is die
groepsidentiteit weer een tikkeltje
anders, maar altijd vertrouwd.

slag te gaan. Uiteindelijk werden
alle vondsten in insectenpotjes ge
daan om thuis te fotograferen,
want in het veld is dat met sommi
ge kleine insecten knap lastig. Om
een passende achtergrond te heb
ben ging ook een flinke bos Brem
mee naar huis. In totaal zijn thuis
bijna dertig soorten gefotografeerd,
maar het aantal waargenomen
soorten moet een veelvoud daarvan
zijn. Misschien heeft Ernest de
score bijgehouden, maar het is twij
felachtig dat hij daartoe de gelegen
heid had. Het was een schitterende
excursie, bij een andere gelegenheid
in deze vorm zeker voor herhaling
vatbaar. Bovendien heeft het een
aardige bijwerking opgeleverd, of
zo U wilt, een tic: sinds die zondag
morgen in juni kan ik onmogelijk
aan een Bremstruik voorbij lopen
zonder even te kijken en te zoeken
naar een netwants, een riedeltje ei
tjes, naar een kevertje of een gal,
of…of… Zoals Ernest al zei: je
vindt altijd wel wat. Elders in deze
Observatie vindt u een overzicht
van een klein deel van de gevonden
soorten met een beknopte om
schrijving, onder de titel: Speuren
naar sporen op Brem, een kort, in
formatief verslag.

Binnen de kortste keren vond men
allerlei insecten, groeisels, uitsteek
sels, eitjes, spinnen, en nog veel
meer. Ernest kreeg hulp van Jan
Hermans bij het beantwoorden van
de vragen, want de ‘opbrengst’ was
bijzonder groot en het enthousias
me niet minder. Het was een bij
zondere ervaring om een excursie
mee te maken die men als deelne
mer niet min of meer passief onder
gaat, maar waarbij iedereen ‘aan
het werk’ wordt gezet. Ondergete
kende werd van hot naar her ge
jaagd om met de macrolens aan de
7

Informatief fotoverslag 'speuren naar sporen op Brem'
Bremhaantje - Gonioctena olivacea
Het Bremhaantje behoort tot de zeer grote familie Bladhaantjes (Chryso
melidae): alleen al in ons land zijn ruim 300 soorten bekend, waardoor
het lijkt alsof iedere plantenfamilie haar eigen haantje heeft. Onder de
kleinste soorten, die van 2 tot 4 millimeter, komen haantjes voor die uit
stekend kunnen springen: men heeft voor hen de verzamelnaam ‘aardvlo’
bedacht. Bladhaantjes leven van plantensappen die ze uit de bladeren van
hun waardplant halen. Het is begrijpelijk dat eigenaren van cultivarplan
ten niet staan te juichen bij de constatering dat bladhaantjes hun tuin
planteninvestering als voedselbron gebruiken. Een haantje komt immers
nooit alleen, maar brengt z’n hele familie mee of produceert die ter plek
ke.
Het merendeel van de bladhaantjes heeft opvallende, iriserende kleurscha
keringen waardoor ze, ondanks hun geringe formaat, erg opvallen. Zo
niet het Bremhaantje; zijn kleur varieert van bescheiden bruingroen tot
groen.
Brembochelcicade - Gargara genistae
Deze cicade heeft nog geen officiële, geldige Nederlandse naam. Het voor
stel van Ernest van Asseldonk is, om de soort ‘Brembochelcicade’ te noe
men. Wij volgen dat voorstel.
De cicade Gargara genistae behoort tot de bochelcicaden en heeft Brem
(Genista) en Gaspeldoorn (Ulex) als waardplant. Er is sprake van een sa
menlevingsverband tussen deze cicade en zwarte renmier (Formica cine
rea). De cicaden scheiden een zeer zoete stof uit, de zogeheten honing
dauw, waar deze mieren dol op zijn. Om de cicaden te stimuleren tot af
gifte, trommelen ze zachtjes maar indringend op het achterlijf van de cica
de. Vooral de honingdauw van nimfen is zeer in trek bij de mieren en on
derzoek wees uit dat deze veel meer suikers bevat dan de honingdauw van
adulten. Als tegenprestatie beschermen de mieren de cicaden tegen preda
toren, met name tegen parasitoïden. Daartoe behoren onder meer minus
cule sluipwespen die wetenschappelijk bekend zijn onder de naam Myma
ridae en slechts 0,12 millimeter meten. Ze leggen hun eitjes in het eitje van
een parasiet die een Gargara genistae als gastheer heeft. Parasitoïden zijn
dus te beschouwen als parasieten van parasieten.
Brembolletjesgal - Aceria genistae
Galmijten zijn met een afmeting van 0,08 tot 0,4 millimeter minuscule in
secten. Ze zijn voorzien van een uiterst dun zuigsnuitje, een slurfje als het
ware. Dat stelt ze in staat om sap af te tappen van een struik of boom,
zonder een zichtbare beschadiging te veroorzaken. Vaak zijn het vooral
de bloem- of bladknoppen waarin ze geïnteresseerd zijn. Sommige soor
ten nestelen zich in een opperhuidcel van een bloem of blad waaruit ver
schillende galvormen kunnen ontstaan. Kenners maken onderscheid tus
sen rozetjes, buidelgallen, roosjes, blaasjes, rondknop gallen, viltgallen en
nog veel meer. Sommige mijten hebben het voorzien op reeds bestaande,
verse gallen, die ze van binnenuit opeten. Ook kunnen mijten virussen
overbrengen.
In feite is een gal een miniatuur-heksenbezem, bestaande uit een wildgroei
van blaadjes. De galmijt die op Brem en Gaspeldoorn actief is, heeft de
wetenschappelijke naam Aceria genistae. Gemakshalve is dat tevens de
wetenschappelijke naam van de plantengal, die de Nederlandse naam
Brembolletjesgal kreeg.
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Gewone krabspin – Xysticus cristatus
De krabspin Xysticus cristatus komt zowel voor in kruidenrijke graslan
den als op struikgewas, waaronder Brem. Tussen de bruinkleurige delen
van de plant is ze uitstekend gecamoufleerd. Vanuit haar schuilplaats
voert ze verrassingsaanvallen uit op prooien zoals bijen, vliegen en torren.
Xysticus cristatus heeft een eigenaardig paringsritueel; het mannetje bindt
het vrouwtje met haar kopborststuk vast aan de ondergrond. Dan kruipt
het mannetje ruggelings onder het achterlijf van het vrouwtje en bedient
haar met zijn palpen, gevuld met sperma. Na de paring spint het vrouwtje
een stevige cocon uit witte spinseldraad voor de bevruchte eitjes. Ze ver
bergt de cocon door er meerdere blaadjes omheen te vouwen. Tot het uit
sluipen van de juvenielen wordt de cocon agressief bewaakt en verdedigd.

Kleine reuzenzakdrager – Canephora hirsuta
Zakdragers zijn nachtvlinders die als familie Psychidae te boek staan en
bij de Microlepidoptera zijn ingedeeld, hetgeen ‘kleinste vlinders’ bete
kent. De zakjes worden bewoond door de rupsen die al gelang de soort,
materiaal uit de omgeving gebruiken. Dat kunnen zandkorrels zijn, of
algen, strootjes of stukjes gras. Zelfs resten van insecten worden gebruikt
als bouwmateriaal. De rups van de Kleine reuzenzakdrager gebruikt
dorre sprietjes en blaadjes. De foto toont het zakje van een vrouwtjesrups, bevestigd op Brem. Zakjes van mannelijke dieren zijn voorzien
van een parapluutje, een soort afdakje. De zakjes variëren in grootte tus
sen 0,5 – 5 centimeter, het is daarmee de grootste soort. Als de rupsen
groeien en de behuizing te klein wordt, bouwen ze er een stukje aan. Ze
verplaatsen zich verrassend snel, ondanks het feit dat ze hun behuizing
achter zich aan moeten slepen. Alle soorten Psychidae verpoppen ook in
het zakje.
Alle vrouwtjes zakdragers ontberen vleugels, waardoor ze aan een vaste
standplaats gebonden zijn. Om de soort in stand te houden zijn mannetjes
wel voorzien van vleugels en maken de vrouwtjes gebruik van hun fero
moonklieren. De kamvormige antennen van de mannetjes vangen het
minste of geringste vleugje vrouwelijke feromonen op, waarin alle rele
vante informatie opgeslagen ligt. Vooral de exacte positie van het vrouw
tje is belangrijk en wordt tot op de millimeter secuur aangegeven. Het is
een van de vele wonderen, waarvan we ons wellicht afvragen hoe het toch
mogelijk is. Al zweven er tientallen geurstoffen tegelijk door de lucht, de
vlindertjes vergissen zich nooit.
Dictyonota fuliginosa – een netwants zonder Nederlandse naam
Netwantsen zijn prachtige dieren, die gemakkelijk als dusdanig te herken
nen zijn. Dat wil zeggen; áls men ze al vindt, want sommige soorten zijn
zeer klein. Door hun bijzondere en opvallende uiterlijk is een verwisseling
met een ander type wants onmogelijk. Om de afzonderlijke netwantsen op
naam te brengen dient men over heel wat ervaring en geduld te beschik
ken. Een praktisch hulpmiddel biedt het foto-overzicht van Naturalis, zie
‘Soortzoeker Netwantsen van Nederland’. Netwantsen leven van planten
sappen, het is daarom dat ze niet door iedereen graag gezien worden.
Sommige soorten zijn afhankelijk van een bepaalde plantensoort, terwijl
andere netwantsen genoegen nemen met alle soorten planten. De net
wants Dictyonota fuliginosa is een kieskeurige soort en leeft uitsluitend
op Brem.
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Roodpootschildwants – Pentatoma rufipes
Is een vrij gemakkelijk te determineren wants. Allereerst is de brede
schouderpartij een goede indicatie, maar vooral de grotendeels rode poten
zijn doorslaggevend. Bovendien valt de bruingele schildpunt in de verder
donkerbruine kleur goed op.
Het is met zijn 13 tot 15 millimeter een vrij grote wants die is ingedeeld bij
de zogeheten Boswantsen of Pentatomidae, waartoe onder andere ook
Palomena, Carpocoris, Acanthosoma, Coreus en Gonocerus behoren. In
tegenstelling tot de andere genoemde boswantssoorten overwintert de
Roodpootschildwants als nimf.
De soort is berucht in de biologische fruitteelt, met name de perenteelt.
De wantsen prikken de bijna plukrijpe peren aan waardoor er woekerin
gen op en in de vrucht ontstaan. De schade voor de betroffen bedrijven is
enorm en in menig geval financieel niet op te vangen. De teloorgang van
een bedrijf op biologische basis vormt doorgaans ook het einde van een il
lusie van de ondernemer. Zo ver hoeft het gelukkig niet te komen: als men
de oorzaak van de aantasting tijdig onderkent kan men het juiste biologi
sche bestrijdingsmiddel inzetten. Ingeval van de Roodpootschildwants is
dat een middel, dat gebaseerd is op de in de bodem levende bacterie Sac
charopolyspora spinosa. Algemeen kan gezegd worden dat de almaar stij
gende belangstelling voor biologische producten de reden is van het groei
ende aantal bedrijven en daaraan gerelateerde wetenschappers, die zich
verdiepen in de biologische bestrijding van schadelijke insecten en spin
nen. Deze ontwikkeling zorgt ook voor een betere kennis van de biologie
van de betreffende diersoorten.

Tekst en foto's: Marianne Vos

De Kringloop en het privacybeleid
in het kader van de wet op de AVG

Aan alle leden van "Landschapsvereniging De Kringloop" Linne
Op 25 mei 2018 is de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking getreden. Reeds van
tevoren heeft het bestuur zich hiermee actief bezig gehouden en vragen we door middel van deze berichtgeving
aandacht hiervoor.
Landschapsvereniging De Kringloop heeft de beschikking over de volgende persoonsgegevens: naam, titel,
adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens worden verwerkt en gebruikt door
de secretaris, ledenadministrator en de penningmeester. De persoonsgegevens worden alleen opgeslagen en ge
bruikt voor de doeleinden waarvoor Landschapsvereniging De Kringloop deze heeft verkregen. U kunt hierover
meer lezen in het document Privacybeleid Landschapsvereniging De Kringloop in het kader van de AVG zoals
dat gepubliceerd is op de website van Landschapsvereniging De Kringloop (www.dekringlooplinne.nl) onder
contact. Volgens de wet zijn wij verplicht om U als lid hierover door middel van deze berichtgeving op de hoog
te te stellen. Voor vragen hieromtrent kunt U altijd terecht bij het secretariaat.
Het Bestuur
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Privacybeleid De Kringloop Linne
Verklaringen

Als vereniging hebben wij ons privacybeleid zichtbaar gemaakt op onze website
www.dekringlooplinne.nl onder Contact en tabblad Privacybeleid. Wij verwijzen hiernaar in al onze
documenten waarin persoonsgegevens staan of gevraagd worden.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

Als vereniging verklaren wij dat wij nooit persoonsgegevens doorgeven aan andere
partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
Als vereniging hebben wij persoonsgegevens altijd opgeslagen achter de beveiliging van
minimaal een gebruikersnaam en een wachtwoord.
Als vereniging hebben wij de persoonsgegevens alleen opgeslagen op computers met
beveiligingssoftware waarbij zowel de beveiligingssoftware als het besturingssysteem
ingesteld zijn om automatisch software-updates op te halen en te installeren.
Als vereniging verklaren wij dat wij nooit persoonsgegevens overdragen aan of opslaan
bij partijen die gevestigd zijn buiten de EU.
Als vereniging hebben wij de opgeslagen persoonsgegevens beveiligd met een back-up.
Als vereniging hebben alle bestuursleden toegang om de persoonsgegevens in te zien,
echter uitsluitend voor de uitoefening van de bij hun functie horende taken.
De bestuursleden hebben de geheimhoudingsverklaring ondertekend.
Als vereniging verklaren wij dat wij alle persoonsgegevens vernietigen als de
overeenkomst op grond waarvan ze verkregen zijn verlopen is of de toestemming is
ingetrokken.
Als vereniging geven wij leden op verzoek inzage in de van hun opgeslagen
persoonsgegevens.
Als vereniging verklaren wij dat wij alleen persoonsgegevens van minderjarigen
verwerken als daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of
wettelijke vertegenwoordiger.

11. Als vereniging maken wij geen gebruik van direct marketing.
12. Als vereniging hebben wij papieren documenten waarop persoonsgegevens staan,

opgeslagen achter slot en grendel.
13. Als vereniging zijn alle bestuursleden op de hoogte van wat een data-lek is. Ook is

bekend dat dit direct gemeld moet worden bij de voorzitter en de secretaris zodat wij als
vereniging adequaat dit lek kunnen dichten, afhandelen en documenteren.
14. Als vereniging hebben wij alle bestuursleden duidelijk geïnstrueerd over het onderwerp
privacybescherming en wel door het verstrekken en verduidelijken van dit document
Privacybeleid van Landschapsvereniging “De Kringloop”.
15. Als vereniging zijn de bestuursleden belast met de bescherming van alle
persoonsgegevens.
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Vrienden van het zand

Spinnendoder verlamt een spin (foto: Marianne Vos)

door Jan Hermans
Vrienden van het zand oftewel in
het Grieks Psammochariden, zoals
deze familie van vliesvleugeligen
vroeger werd aangeduid, staan
thans bekend onder de naam spin
nendoders.
Zoals in de eerdere artikelen al aan
geduid zijn een groot aantal vlies
vleugeligen minnaars van zandige,
snel opwarmende biotopen. Dat
geldt meer in het bijzonder voor de
spinnendoders.
Hoewel ze oppervlakkig lijken op
langpotige graafwespen (bijvoor
beeld de rupsendoders) zijn hun
vliegmanieren heel anders: half lo
pend, half vliegend, komen ze na
luchtige vluchtjes telkens weer neer
op het zand. Lopend vliegen ze ei
genlijk nog: de trillende vleugels
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komen nauwelijks tot rust. Hun
voorkomen heeft iets spinachtigs en
dat is misschien meer dan slechts
een eerste indruk: het zijn bij uit
stek dé jagers op spinnen. Alle
spinnendoders maken zonder uit
zondering jacht op spinnen. Niet
alleen kleine spinnen worden als
proviand voor hun nest gebruikt,
maar ook spinnen even groot als ze
zelf! De grote spinnen waarop de
spinnendoders jagen, zijn hoofdza
kelijk wolfspinnen. Deze spinnen
bouwen geen web, maar jagen in
het vrije veld op hun prooi. Uit hun
onderaardse holletjes of de ruigte
van de vegetatie rennen ze in een
vaart over de grond. Telkens weer
schieten ze achter een nieuwe dek
king, een graspolletje, tussen blade
ren, een steen. Probeer zulke wolfspinnen maar eens te vangen, dan

bemerk je hoe grillig en onbereken
baar vlug hun loop- en renbewegin
gen zijn.
Juist dat is de taak van de spinnen
doders. Hun grillige half vliegend,
half lopende vlucht lijkt op het on
berekenbare loopkarakter van de
wolfspinnen. De praktijk bewijst
dat de spinnendoders met deze
vliegtactiek hun doel bereiken.
Wanneer je zo’n spinnendoder in
het veld rondom een polletje gras
ziet dribbelen, dan kan het zijn dat
deze wesp iets van haar gading
heeft ontdekt, dat ze met zenuw
achtig aandoende bewegingen uit
haar schuilplaats probeert te ver
drijven. Op een onverwacht mo
ment zie je een spinnendoder door
het zand worstelen met haar buit
gemaakte spin. Het dwingt respect
af dat een dergelijke wesp in staat is

om een veel grotere, niet ongevaar
lijke spin te overmeesteren. Spin
nendoders kiezen daarbij bewust
wijfjesspinnen. Zo’n wijfjesspin legt
veel eieren en daardoor bevat het
achterlijf van een wijfjesspin een
veel grotere reserve aan eiwitten en
voedingsstoffen, die de larve van de
spinnendoder ten goede komt.
Waarin zit nu het geheim dat een
vaak kleinere wesp in staat is om
een grotere tegenstander te over
winnen? Voor een menselijk oog is
de juiste beweging en tactiek van de
spinnendoder onmogelijk te volgen
wanneer de wesp met de spin door
het zand rolt. We zien meestal al
leen het resultaat: na een korte
worsteling sleept de spinnendoder
de verlamde prooi weg! Het zenuw
stelsel van spinnen vertoont een
heel andere bouw dan we bijvoor
beeld bij de rupsen hebben gezien,
die door de rupsendoders worden
verlamd. Een hoofd met hersenen
bezit een spin niet; er is slechts één
groot zenuwcentrum aan de borst
zijde gelegen. Daar zijn alle bewe
gingen, zowel kaak- als pootbewe
gingen, gelokaliseerd. De wesp
plaatst haar verlammende steek
dus precies in het zenuwcentrum
van de spin.
Het nest van een spinnendoder is
meer een kwestie van opportuun
gedrag. Een spinnendoder begint
pas aan een nestbouw wanneer en
wáár ze een prooi heeft bemach
tigd. Gewoonlijk zoeken ze niet
lang en ver. Veel eisen worden aan
het nest niet gesteld: wat los zand
dat geschikt is om enkele centime
ters uit te graven is alles wat nood
zakelijk is. In een klein holletje van
3 tot 5 cm diep wordt de spin opge

borgen; op het achterlijf wordt een
ei vastgehecht (soms is dit al ge
beurd vóór het graven) en het hol
letje wordt dichtgemaakt. Het nest
bouwinstinct van spinnendoders is
betrekkelijk primitief, zeker verge
leken met dat van andere graafwes
pen. Een graafwesp maakt provi
and voor haar nest, terwijl een
spinnendoder een nest maakt voor
zijn proviand!
Sommige spinnendoders maken het
zich nog gemakkelijker. Zij jagen
op spinnensoorten, die een mijn
gangetje graven. De spinnendoders
kruipen ongedeerd binnen, jagen de
spin uit haar hol om haar in het
vrije veld te kunnen overmeesteren
en verlammen. Daarna wordt de
verlamde prooi weer in haar eigen
hol naar binnengedragen en voor
zien van een ei, levend opgesloten.
Weer andere soorten zoeken een
nestplaats in de vorm van een mui
zenhol, wormgat of spleten in de
grond of stenen.
De meest voorkomende spinnendo
der die men tijdens een wandeling
in heide- en zandgebieden kan te
genkomen is de Gewone wegwesp
(Anoplius viaticus). Ze valt op
door haar grote en forse gestalte.
Haar tenue, roodgekleurde eerste
achterlijfssegmenten en de rest
zwart, vinden we bij veel andere
spinnendoders terug. Karakteris
tiek zijn ook de donkere, zwartge
rande vleugels.
Spinnendoders leggen op grote
spinnen bevruchte eieren, waaruit
vrouwtjes komen, en op kleine
spinnen leggen ze onbevruchte eie
ren die mannetjes opleveren. Na de
eileg sluiten ze een nest en gaan op
nieuw op jacht. Het langwerpige ei

komt na ongeveer drie dagen uit.
De larve begint zich direct te voe
den door een gaatje in het achterlijf
van de spin te bijten en het li
chaamsvocht op te zuigen. Na en
kele dagen en drie tot vier vervellin
gen is er een larve ontstaan met
grote en sterke kaken, die de resten
van de spin opeet. De larve spint
een cocon, leegt de darm tegen de
coconwand en gaat over in een
soort prepop-stadium. De ontwik
keling van ei tot cocon duurt bij de
meeste spinnendoders ongeveer
twee weken. De prepop vervelt
voor de laatste keer tot pop. Soms
gebeurt dit in het voorjaar, nadat
de prepop heeft overwinterd. Ver
schillende insectengroepen parasi
teren op de larven van spinnendo
ders: sluipwespen, goudwespen en
dambordvliegen.
Mannelijke en vrouwelijke spinnen
doders verkrijgen hun energie uit
nectar en honingdauw. Spinnendo
ders met hun korte tong, bezoeken
bloemen met gemakkelijk bereikba
re nectar; dat zijn vooral scherm
bloemen.
Tot slot nog dit: niet alle spinnen
doders jagen op dezelfde spinnen.
Elk geslacht/soort heeft zijn eigen
spinnenmenu. Er zijn ook spinnen
doders die het gemunt hebben op
webspinnen. Hoe ze die uit hun
web halen, is beslist interessant,
maar daarover misschien bij een
andere gelegenheid meer...

Rabobank Clubkas Campagne
Tijdens de stemperiode afgelopen mei, zijn in totaal 46 stemmen uitgebracht ten gunste van
“De Kringloop”.
Dit levert onze vereniging € 270.02 op.
Hartelijk dank hiervoor en hopelijk is dit volgend jaar voor herhaling vatbaar.
Het Bestuur
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Paddenstoelencursus gaat weer van start
Het programma is als volgt:
Vrijdagavond 5 oktober: start van
de paddenstoelencursus met een in
troductie tot het thema. Aanvang
19.30 uur in de centrale ruimte van
Basisschool Triangel, Linnerhof 36
te Linne. De avond duurt tot 22.00
uur.
Zondagochtend 7 oktober: padden
stoelenexcursie naar de Beegderhei.
Aanvang 9.00 uur vanaf de par
keerplaats langs de weg tussen
Beegden en Horn.
Zaterdag 20 oktober: al vele jaren
traditie tijdens de cursus, een dag
excursie rondom Vlodrop-Station
en Dalheimer Mühle. Aanvang:
10.00 uur op de parkeerplaats
schuin tegenover Hotel St. Ludwig.
Neem Uw lunchpakket mee; de ex
cursie duurt tot 15.00 uur en bevat
een gezamenlijke middagpauze.
Zondagochtend 4 november: pad
denstoelenexcursie naar het Rozen
daal. We verzamelen om 9.00 uur
op de parkeerplaats van het Lim
burgs Landschap, te bereiken via
de Stationsweg naar Montfort. Alle
ochtendexcursies duren tot 12.00
uur.
Roodbruine slanke amaniet (foto: Ans Homburg)

De cursuscyclus eindigt ook dit
jaar weer met de paddenstoelencur
sus. Onze gidsen Jo van Pol en Jan
Hermans staan klaar om U kennis
te laten maken met de mysterieuze
wereld van de schimmels.
Paddenstoelen zijn een apart rijk in
de natuur. Hun ongelooflijke ver
scheidenheid aan vorm, kleur en
groeiplaats maakt ze tot bijzondere
organismen. Ze spelen een uiterst
belangrijke rol in het in balans hou

den van een ecosysteem. Deze cur
sus is bedoeld voor beginners en ge
vorderden; het motto is samen van
elkaar leren en vooral samen genie
ten en ons verwonderen over deze
wonderlijke wereld. De cursus kost
voor leden (in het bezit van het
tweedelig paddenstoelencursus
boek) €15,-; niet-leden betalen €25,Mocht U het tweedelig cursusboek
paddenstoelen willen aanschaffen
dan betalen leden daarvoor extra
€40,-.

U kunt zich voor de paddenstoe
lencursus zowel schriftelijk als tele
fonisch opgeven bij Lei Hulsbosch
(0475-463239) of via e-mail:
cursussen@dekringlooplinne.nl
Uw opgave is pas definitief wan
neer het cursusgeld is overgemaakt
(IBAN NL70INGB0004709759).
Geef duidelijk aan of U het tweede
lige cursusboek wilt ontvangen (zie
de extra kosten daarvoor).
Uw opgave en cursusgeld moet bin
nen zijn VOOR zondag 1 oktober.
We hopen weer veel deelnemers
“nieuw en oud” te mogen verwel
komen.
Het Bestuur
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Reuzenchampignon (foto: Ans Homburg)

Jaarprogramma 2018
Vrijdag 26 januari
Lezing door Patrick Palmen over
watervogels en wintergasten.
Vrijdag 23 februari
Jaarvergadering met aansluitend
een lezing door de heer Ad Haver
mans over de evolutie met als bij
zonder thema “Uitsterven”.
Vrijdag 23 maart
Lezing door Pieter van Breugel
over wilde bijen.
Zondag 15 april
Voorjaarsexcursie naar het Bun
derbos.
Zondag 27 mei
Excursie naar Hoosden.

Zondag 10 juni
Excursie met Ernest van
Asseldonk, naar aanleiding van de
lezing
“Alles wat leeft op de brem” in
2017, nu op excursie in het veld.
Alleen voor leden.
Zondag 26 augustus
Lange dagexcursie naar het Swalm
dal in het bijzonder het Elmpter
bruch.
Vrijdag 28 september
Bezoek aan Kasteel De Grauwert
te Montfort.
Een wandeling rond het kasteel met
aansluitend een lezing door Fedor
Coenen.
Alleen voor leden.

Zondag 28 oktober
Herfstexcursie naar het Kranen
broek.
Vrijdag 23 november
Lezing door Harrie van Buggenum
over de ontwikkelingen in het Ech
terland.

Vrijdag 14 december
Lezing door Jan Hermans “Laat u
verrassen”.
Woensdag 26 december
Traditionele Kerstwandeling in een
Limburgs natuurgebied.
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Indien onbestelbaar retour: De Kringloop Linne, Burton Jostweg 7, 6041 PG Roermond

Observatie van...

... leemwespen

Een mannetje leemwesp hangt in een nogal ongemakkelijke houding onderaan een bloemblaadje en probeert
krampachtig om in contact te blijven met het veel grotere vrouwtje. Een ander mannetje klemt zich aan het
vrouwtje vast, alsof hij op zijn beurt wacht. Dat zal het vrouwtje allemaal een zorg zijn; als zij voorzien is van
een voorraad sperma is haar doel bereikt en mogen de vrijers wat haar betreft doodvallen, hetgeen ze dan ook
prompt doen.
Vrouwtjes leemwesp graven een nestgang die tot een diepte van 10 tot 15 centimeter loodrecht de grond ingaat
en op het einde van cellen voorzien wordt. Dan vliegen ze af en aan om iedere cel te vullen met 5 tot 8 prooien,
waarna ze bij iedere prooi een eitje deponeren. Nu weet u tevens waarom vrouwelijke leemwesp zo veel groter
zijn dan mannetjes: zij zijn ware krachtpatsers die het zware graaf- en vliegwerk verrichten.
(Tekst en foto; Marianne Vos)
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