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Op vrijdag 25 januari is de heer Stef
van Rijn bij ons te gast als spreker.
Hij zal een avond verzorgen over
de Wespendief, een van de meest
geheimzinnigste roofvogels van ons
land. Onze gastspreker doet al
jaren onderzoek aan deze vogel en
zal op deze avond een aantal bij
zonderheden van deze vogel belich
ten. Aan de hand van fraai foto- en

Lezing op vrijdag 25 januari door Stef van Rijn

filmmateriaal laat hij zien hoe de
registratie plaatsvond van de wijze
en frequentie waarop Wespendie
ven hun jongen voeren en welk type
voedsel wordt aangevoerd. Ook
wordt daardoor meer duidelijk hoe
de Wespendieven hun leef- en
broedgebied gebruiken en welke
keuzes ze moeten maken tijdens het
zoeken naar voedsel voor hun

jongen.
Enige voorinformatie is te vinden
in het navolgende artikel. Zorg dat
U deze avond niet mist: aanvang
20.00  uur in de centrale ruimte van
Basisschool Triangel, Linnerhof 36
te Linne.

Het bestuur
 

De Wespendief:
een geheimzinnige bosbewoner

door Jan Hermans
 
De Wespendief is onder de Neder
landse dagroofvogels de meest
strikte bosbewoner. Het is een
vogel die een voorkeur heeft voor
de grotere bossen (groter dan 250
ha).

Alles aan de Wespendief is speciaal.
Vrouwtjes hebben heldergele ogen,
mannetjes oranje; ze hebben een
vrij kleine kop, spleetvormige neus
gaten, een slanke lange hals en ste
vige poten. In hun gedrag vallen
op: de vlinderende baltsvlucht, het
typische silhouet, het gedrag op de

broedplaats, de gelijke taakverde
ling tussen mannetje en vrouwtje
aangaande het bebroeden van de
eieren en het warmhouden van de
jongen en hun voedselkeus, kortom
een sprookjesvogel onder de roof
vogels!
Deze sprookjesachtigheid wordt

Wespman (foto: Stef van Rijn)
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versterkt door zijn heimelijke leef
wijze en gedrag. Binnen het enorme
verspreidingsgebied is de Wespen
dief niet echt zeldzaam, maar veel
zaken met betrekking tot zijn ge
drag zijn nog onduidelijk of niet
opgehelderd.
De Wespendief is een middelgrote
roofvogel met het formaat van een
Buizerd; oppervlakkig beschouwd
hebben beide vogels veel van elkaar
weg. De Wespendief is echter sier
lijker en houdt de vleugels tijdens
zijn zweefvluchten vlak, terwijl dat
bij een Buizerd V-vormig uitziet.
Als trekvogel brengt deze roofvogel
de helft van zijn leven in Afrika
door. Ieder jaar vliegen honderd
duizenden Wespendieven van Eur
azië naar Afrika. De trek concen
treert zich boven landengtes en
bergpassen; belangrijke oversteek

plaatsen zijn Falsterbo, Gibraltar,
Bosporus, Eilat en Bab el Mandeb.
Over het leven tijdens de trek en in
de overwinteringsgebieden is zeer
weinig bekend.
Van mei tot en met augustus zitten
de Wespendieven, indien niet broe
dend, het grootste deel van de dag
in bosranden om zich heen te kij
ken. Hun gedraai van de kop geeft
de alertheid aan; op deze wijze vol
gen ze de vliegroutes van wespen.
Het zoeken, vinden en uitgraven
van wespennesten is een tijdroven
de bezigheid. Het uiterlijk van de
Wespendief is aangepast aan deze
voedselspecialisatie: de poten zijn
geschikt voor graafwerk, de veren
op de kop zijn stug en schubvor
ming (bescherming tegen steken) en
het neusgat is spleetvormig (minder
snel zand in het neusgat tijdens het

graven). Onderzoek heeft duidelijk
gemaakt dat het hoofdvoedsel be
staat uit de larven in wespenraten
van de Gewone en Duitse wesp. In
jaren met minder wespen wordt het
menu aangevuld met kikkers en
(nest)jonge vogels.
Wespendieven zijn monogaam. Ze
nestelen graag in hoge sparren.
Veel nesten worden nieuw ge
bouwd, maar nesten van andere
soorten worden soms ook bezet.
Bijna alle legsels bevatten twee, zel
den drie eieren.
Doordat ze half september alweer
vertrekken, is hun broedtijd be
perkt. De volwassen vogels verlaten
de broedgebieden eerder dan de
jonge vogels. Een belangrijke
doodsoorzaak is afschot in veel me
diterrane landen.

Jaarvergadering op vrijdag 22 februari

 
Op vrijdag 22 februari houdt Land
schapsvereniging  De Kringloop 
haar jaarvergadering over het vere
nigingsjaar 2018. De vergadering
vindt plaats in de centrale ruimte
van Basischool Triangel, Linnerhof
36 te Linne.
De vergadering begint om 19.00
uur en duurt tot 19.45 uur.
 
De agenda:
1. Opening en mededelingen door
de voorzitter, Jan Hermans.
2. Jaarverslag door de secretaris
Ans Homburg.
3. Financieel verslag door de pen
ningmeester Tom Storcken.
4. Verslag van de kascontrolecom
missie Wilmie van Deutekom  en
Ad van Dam.
Aansluitend volgt de verkiezing

van een nieuw lid voor de kascon
trolecommissie; Ad van Dam is sta
tutair aftredend.
5. Bestuur, herverkiezing en nieuw
bestuurslid.
Statutair aftredend zijn dit jaar
Toos Bakker en Ans Homburg bei
den stellen zich voor een nieuwe be
stuursperiode beschikbaar. De ver
gadering wordt voorgesteld beiden
voor een nieuwe periode te herbe
noemen.
John Hannen heeft  het bestuur
kenbaar gemaakt om te stoppen
met de bestuursfunctie.
Het bestuur heeft Marij Vossen be
reid gevonden om toe te treden tot
het bestuur, ook is zij bereid gevon
den om het secretariaat van Ans
Homburg over te nemen. De verga
dering wordt voorgesteld om haar

te benoemen als nieuw bestuurslid. 
6. Jaarprogramma 2019
Er volgt een toelichting op het jaar
programma en een overzicht van
het cursusaanbod.
7. Rondvraag.
8. Sluiting  jaarvergadering.
 
Het Bestuur
 
Na de jaarvergadering vindt om
20.00 uur de lezing plaats
“Biodiversiteit”
door Ad Havermans;
zie de aankondiging op pagina 14
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Informatieavond op vrijdag 8 maart
om 19.30 uur in de centrale ruimte
van basisschool Triangel te Linne.
Tijdens deze informatieavond zul
len wij aan de hand van het cursus
boekje op een aantal aspecten van
het herkennen van vogels ingaan.
 
Vier ochtend excursies:
De Asseltse Plassen in Leeuwen/As
selt op zondag 10 maart
om 9.00 uur;
De Isabellegreend te Merum op
zondag 17 maart om 9.00 uur;
De Schoorkuilen in Nederweert-
Eind op zondag 31 maart
om 9.00 uur;
De Molenplas in Stevensweert op
zondag 7 april 9.00 uur.
Hier sluiten wij de cursus af bij de
Hompesche Molen met een kop
koffie.
De excursies starten precies op tijd.
Wees dus op tijd en … goed ge
kleed, want het kan ‘s morgens nog
flink koud zijn. In verband met de
vroege periode in het jaar duren de
excursies maximaal 2.30 uur.
 
U kunt zich voor de vogelcursus
zowel schriftelijk als telefonisch

door Lei Hulsbosch
 
Ook dit jaar organiseert Land
schapsvereniging “De Kringloop”,
een vogelcursus, die dit jaar voor
de 28e keer zonder onderbreking
wordt gehouden.
De gidsen zijn er weer in geslaagd
om een programma samen te stel
len voor de vogelcursus beginners
en gevorderden. Het thema voor de
beginners is natuurlijk het leren
herkennen van veldkenmerken en
geluiden van de meest algemene vo
gels in eigen omgeving.
Tijdens deze cursus en de excursies
zullen we extra aandacht schenken
aan de onderscheidende kenmerken
van deze soorten; kennis van zang
en roep speelt daarbij een belangrij
ke rol.
Vorige jaren hebben wij de Water
vogels behandeld. Het eerste jaar
nog in de lente en vorig jaar speci
fiek in de winter. Dit jaar gaan wij
weer in de winter. Wij bezoeken
dan ook waterrijke gebieden.
 
 
De cursusgebieden en cursusdata
voor 2019 zijn:

Vogelcursus 2019

opgeven bij Lei Hulsbosch
(tel. 0475-463239) of via e-mail:
cursussen@dekringlooplinne.nl.
 
De kosten voor de cursus bedragen
€ 15,- voor leden en € 25,- voor
niet-leden van "De Kringloop".
Deelnemers die zich aanmelden
voor de Beginnerscursus en die niet
in bezit zijn van het Beginnersboek,
betalen € 10,-- extra in verband met
de kosten van het dikke (in kleur)
uitgebrachte Beginnersboek.
Het cursusgeld vooraf overmaken
op rekening:
NL70INGB0004709759 ten name
van Landschapsvereniging de
Kringloop onder vermelding 
“Vogelcursus 2019”.
 
De opgave moet geschieden voor
25 februari. Indien op deze dag het
cursusgeld niet binnen is, behoort
U niet tot de deelnemers en ont
vangt U ook geen uitnodiging.
 
Rest ons U nog een fijne, gezellige,
maar vooral leerzame cursus toe te
wensen, namens de gidsen: Jan
Hermans, Leo Koster, Jo van Pol
en Tom Storcken.
 

Bosruiter (foto: Nicky Hulsbosch)
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door Bert Buurman
 
Tijdens een van onze reizen in Ma
rokko kwamen wij in de Sahara
woestijn een bijzondere boom
tegen. Op grote afstand al zicht
baar in het woestijnzand, een slank
opgaand boompje. Onze gids, rij
dend met zijn vierwieldrive, ma
noeuvreerde behendig tussen de
stenen door het 'nieuwe' zand naar
het eenzame boompje. 'Nieuw zand'
is het zand wat na zandstormen is
opgewaaid en dus elders blijft lig
gen. Als je je daarin vast rijdt met

Calotropis procera (foto: Maria Buurman)

Een juweel in de woestijn

de auto gedraagt het zich als water.
Uitgraven is dan ook onmogelijk,
want het zand stroomt onmiddel
lijk terug. De Duits sprekende gids
Hassan vertelde dat het sap van dit
boompje geneeskrachtig is voor
onder andere huidziektes en vele
andere kwalen. Hij smeerde er wat
van op zijn handen. Op mijn vraag
of deze sappen giftig waren ant
woorde hij resoluut ontkennend.
Dus ik begon ook te smeren op en
kele onrustige huidplekken op knie

en elleboog, goed geholpen door
Hassan. Waarschijnlijk iets aan de
royale kant, want de volgende dag
was mijn stabiliteit ver te zoeken:
slechts met veel moeite kon ik me
staande houden. Na een dag was
dit nare verschijnsel gelukkig ver
dwenen.
Lees verder over dit bijzondere
boompje.

Soortnaam: Calotropis procera.
Nederlandse naam: Sodomsappel.
Familie: Asclepiadaceae.
Calotropis procera is een groenblij
vende, slank opgaande struik of
kleine boom met zacht hout. De
betekenis van procera is slank. Als
er een tak wordt afgebroken
scheidt hij een giftig, melkachtig
sap uit. Jonge stammen zijn glad en
licht grijsachtig groen van kleur: de
volwassen stammen hebben een
kurkachtige, beige schors. In janua
ri verschijnen de bloemen en vruch
ten en meestal is er een tweede bloei
in juni. De bloemen groeien in
groepen tot wel 15 stuks aan de bo
venste takken tussen de grote bla
deren. Deze mooie, wasachtige
bloemen hebben vijf witte kroon
blaadjes met paarse punten aan de
binnenkant en een paarse kroon.
De Sodomsappel, of eigenlijk 'ap
pel van verwoesting', produceert
een grote, opgeblazen, eivormige
vrucht die er smakelijk uitziet maar
zeer giftig is. Wanneer de zaden rijp
zijn barst de vrucht open. Ze bevat
talrijke zaden, die aan één kant een
bosje lange, zijdeachtige draden
dragen, pappus genaamd. De zaden
worden door de wind over grote af
standen verspreid. Het pappus is de
gereduceerde kelk zoals bij de lint
bloempjes van de composietenfami
lie bijvoorbeeld de paardenbloem.
Deze bestaat vaak uit een rij haren
of schubben. Wanneer het zaad rijp
is, groeit dit pappus vaak uit tot het
vruchtpluis. Calotropis procera of
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Sodomsappel verdraagt volle zon,
groeit op kalkrijke bodems en ver
draagt een hoge concentratie zout.
Het boompje of de struik maakt
een penwortel van wel vier tot zes
meter diep.

Volgens onze gids is dit het aller
laatste groen wat je tegenkomt in
de Sahara. 
Kamelen en dromedarissen eten
zonder problemen van dit boom
pje, waarna ze uit de plantensappen
water en mineralen opnemen.
Jonge peulen, oude bladeren en
bloemen worden in tijden van
schaarste aan kamelen en schapen
gevoerd. De latex bevat toxische
componenten waardoor het won
derbaarlijk is dat deze dieren niet
het loodje leggen.
Calotropis procera komt oorspron
kelijk voor in Afro-Aziatische ge
bieden. De verspreiding vond
plaats van Noordwest-Afrika
(Mauritanië, Senegal, Marokko),
via het Arabische schiereiland en
het Midden-Oosten naar het Indi
sche subcontinent. Ook komt het
boompje voor in subtropisch Ame
rika en in de droge delen van Au
stralië. 
Het boompje is voor verscheidene
doeleinden te gebruiken: door zijn
lange penwortel kan het fungeren
als grondbindmiddel om erosie
tegen te gaan en dient het als be
schuttend gewas voor waardevolle
soorten in bebossingsprogramma's.
Het wordt zelfs ingezet als groenbe
mester in rijstvelden. Tevens wordt
Calotropis procera beschouwd als
een indicator van overbegrazing.
Het is een zogeheten "multipurpo
se" boom, dat wil zeggen: de soort
is voor verschillende doeleinden te
gebruiken. De stengels leveren een
vezel op voor het vervaardigen van
touw, tassen, visnetten en papier;
de zaden bevatten een witte, zijde
achtige floss die een potentiële ver
vanger van natuurzijde is; het hout
is waardevol als meubelplaat en als
brandstof; in West-Afrika in ge
bruik als waterzuiverend bestand
deel bij het maken van kaas.

Het melkachtige sap bevat een
complexe mix van chemicaliën,
waaronder sommige steroïde ver
giften die in de homeopathie be
kend staan als 'cardiale aglyconen'.
Met andere woorden: het is zeer ge
vaarlijk voor de hartfuncties, maar
mits in de juiste verdunning ge
bruikt kan het middel ook heil
zaam zijn. Een voorbeeld vormt de
ook bij ons voorkomende plant
Vingerhoedskruid met als werkza
me, doch giftige stof digitaline:
deze stof valt binnen de homeopa
thie in dezelfde categorie. 

Een familielid van de Sodomsappel
is Calotropis gigantea, die in India
als heilige boom wordt beschouwd
en in Suriname vooral door Hin
doestanen als geneeskrachtige
boom wordt gebruikt.
De toepassingen zijn legio: een
beetje melksap op een watje ge
druppeld en in een holle kies ge

stopt, helpt bij kiespijn. Het watje
moet om de drie dagen worden ver
verst om rottingsverschijnselen
tegen te gaan. Tegen ontstoken
neusamandelen wordt een stukje
gedroogde stengel in het vuur ge
houden, even afgekoeld en in de
neus gestoken, waarbij de damp
moet worden opgesnoven. Voor de
behandeling van steenpuisten,
schurft, huidziektes en diverse won
den wordt het sap op de aangedane
plekken gesmeerd. Calotropis gi
gantea wordt in de vroegste Hin
doegeschriften beschreven als heili
ge plant voor de god Shiva, een van
de vier belangrijkste goden van
India. Hij vormt de scheppende
kracht maar kan tevens de vernieti
ging activeren, als zodanig staat
Shiva symbool voor zowel de dode
lijke als genezende werking van
deze Calotropis-soorten.Deze So
domsappel is het juweel in de woes
tijn.                    

Sodomsappel (foto: Maria Buurman)
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door Marianne Vos

Wolfspinnen of Lycosidae vormen
een grote groep van jachtspinnen.
Ze maken geen web maar jagen ac
tief op prooi. Daartoe zijn ze uitge
rust met lange, sterke poten en drie
rijen uitstekende ogen. Op hun
voorhoofd bevindt zich een rij van
vier kleine ogen met daarboven
twee rijen met elk twee grotere
ogen. Deze combinatie stelt ze in
staat om razendsnel in te zoomen,
de afstand te bepalen en scherp te
stellen en dat allemaal tegelijker
tijd. Omdat ze geen web bouwen
dragen de vrouwtjes de eicocon met
zich mee. Het merendeel van de
Wolfspinnen doet dat door de
cocon aan de spintepel te bevesti
gen: in een later stadium, als de
spinnen zijn uitgeslopen, laten ze
zich op moeders rug vervoeren.

De onderfamilie Kraamwebspin

Over Kraamwebspinnen: een onderfamilie van de Wolfspinnen

Kleine gerande oeverspin Dolomedes fimbriatus met cocon (foto: Marianne Vos)

nen, ook Pisauridae of Prachtspin
nen genoemd, vormt een uitzonde
ring. De drie soorten waaruit deze
onderfamilie bestaat, klemmen alle
de cocon tussen hun kaken. De
naam ‘Kraamwebspin’ danken ze
aan het feit dat de moederdieren
tegen het einde van de draagtijd een
ruime, zijden koepel in de lage be
groeiing bevestigen, waarin ze de
cocon ophangen. Om de juveniele
dieren voldoende bewegingsvrijheid
te geven maken ze een opening in
de cocon. Bij onraad rennen de die
ren alle kanten op. Eenmaal de rust
wedergekeerd, klitten ze weer bij
een tot een bolletje.

Deze onderfamilie Kraamwebspin
nen bestaat uit drie soorten: de
Grote gerande oeverspin (Dolome
des plantarius), de Kleine gerande
oeverspin (Dolomedes fimbriatus)

en tenslotte de soort die genoemd is
naar hun gezamenlijke eigenschap,
de Kraamwebspin (Pisaura mirabi
lis).
De habitat van de twee soorten oe
verspinnen (Dolomedes) bestaat uit
natte gebieden. Ze voeden zich met
waterdiertjes zoals waterkevers,
waterwantsen en spinnen, soms
ook met visjes en libellenlarven en
jagen zowel op als onder water. Ze
zijn middel- tot donkerbruin, som
mige individuen zelfs vrijwel  zwart.
Langs de zijkanten van het kop
borststuk en het achterlijf loopt een
gelige of witte band. De soorten
zijn niet van elkaar te onderschei
den: een indicatie is wel dat de
soort die men in laagveengebieden
waarneemt, met zekerheid een
Grote gerande overspin is. De an
dere, de Kleine gerande oeverspin,
wordt uitsluitend gezien in hoog
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veengebieden, in vochtige bossen
en in natte, ruige vegetatie op de
hogere gronden in het oosten en
zuiden van ons land en is daar niet
zeldzaam. Grote en Kleine gerande
oeverspinnen komen nooit samen
voor in een gebied; ze mijden el
kaars habitat. Voor een zekere de
terminatie is microscopisch onder
zoek van de genitaliën noodzake
lijk.

Beide soorten jagen zowel in de oe
vervegetatie, als ook in, op en
onder water. Ze zijn in staat om
lange tijd onder water door te bren
gen. Een flinterdun luchtlaagje
rond hun lichaam voorkomt dat ze
nat worden. Oeverspinnen paren in
mei-juni, hetgeen voor de mannelij
ke spin meestal tevens het einde
van zijn leven betekent. Midden juli
spint het vrouwtje haar eerste
cocon waarin ze honderden eitjes
deponeert. Ze klemt de cocon tus
sen haar kaken en draagt deze twee
weken met zich mee. Kort voordat
de eitjes uitkomen, spint ze een
koepelvormig web waarin ze de
cocon ophangt. Ze bewaakt de
cocon, die een diameter heeft van
een centimeter, tegen predators. Na
het uitsluipen van de jonge spinnen
gaat ze op jacht. Ze is erg verma
gerd; twee weken cocon dragen en
daarna bewaken, verhinderde
voedselopname. Zodra ze aange
sterkt is rijpt de volgende groep ei
tjes in haar lichaam. Weer maakt ze
een cocon en weer bewaakt ze het
koepelvormige web. Iedere volgen
de cocon wordt kleiner dan de vori
ge en bevat minder eitjes. Het aan
tal broedsels is vooral afhankelijk
van haar conditie, in mindere mate
van het aantal resterende eitjes.
Als locatie voor de koepel kiezen
de spinnen een plekje in de oeverve
getatie of planten die in het water
staan. Oeverspinnen onderhouden
in de regel meer dan een cocon;
zodra de eerste cocon is opgehan
gen, maken ze de volgende cocon
die ook weer een poosje tussen de
kaken wordt meegedragen. Maar
eerst gaan de uitgehongerde dieren

op jacht: ze hebben immers onge
veer veertien dagen, tijdens het dra
gen van de cocon, niet gegeten. Het
komt voor dat het moederdier het
uitsluipen van de juveniele spinnen
in de tweede cocon niet meer mee
maakt door uitputting. Voor de
jonge dieren maakt het niet veel
verschil. Ze hoeven immers niets
meer te leren: hun kennis zit opge
slagen in hun genen en is op het
juiste moment paraat.
Nadat de jonge spinnen voor de
tweede keer verveld zijn, verlaten ze
het kraamweb. Ze laten zich vanaf
hun verblijfplaats boven het water
of aan de oever in de vegetatie zak
ken en beginnen aan een zelfstan
dig leven als Kleine of Grote geran
de oeverspin.
De derde vertegenwoordiger uit de

familie Pisauridae, de Kraamweb
spin, is in verschillende opzichten
anders dan de oeverspinnen. Een
Kraamwebspin is herkenbaar aan
de gele streep over de kop en de
flapjes aan weerszijden van de ogen
en aan haar compactere lichaams
bouw ten opzichte van de oever
spinnen, die iets langwerpiger van
vorm zijn. Het belangrijkste ver
schil wordt gevormd door hun ha
bitatvoorkeur: oeverspinnen
komen uitsluitend voor in natte ge
bieden, terwijl Kraamwebspinnen
het graag droog houden en een
voorkeur hebben voor zanderige,
droge heidegebieden. Ook in de
ruige vegetatie van bossen en bos
randen voelen ze zich hun element.
 

Kraamwebspinnen in het kraamweb (foto: Marianne Vos)
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Herfstwaarnemingen aan de Elbe

         Zeearend (foto: Martha de Jong - Lantink) 

door Tom Storcken
 
In Observatie van juli/augustus
2016 (Uiterwaarden van de Elbe)
en juli/augustus 2017 (Verwarring
Ortolaan met Boompieper) heb ik
jullie al meegenomen naar de uiter
waarden van de Elbe in de voor
jaarsperiode. Nu was het idee om
ook eens in de herfst naar deze om
geving te gaan en te zien wat er in
die periode te genieten zou zijn.
Een van de gebieden waar we gaan
kijken zijn de uiterwaarden van de
Elbe bij Kaltenhof bij Dannenberg
in de deelstaat Niedersachsen. Het
maakt deel uit van het in 1997 door
de Unesco erkende natuurreservaat
Midden-Elbe, waarvan behalve
Niedersachsen, alle deelstaten waar
sprake is van ongeschonden Elbe-
uiterwaarden deel uitmaken, te
weten Sachsen-Anhalt, Schleswig-
Holstein, Mecklenburg-Vorpom
mern. Het natuurgebied heeft een

lengte van 400 kilometer.
Je kunt hier of over de dijk of door
de uiterwaarden lopen: dat laatste
is natuurlijk het leukste. Nu is het
hier, op nog een enkele poel na,
kurkdroog. Grote groepen Grauwe
ganzen, soms wel honderden, vlie
gen over of zitten op het uitgestrek
te grasland of langs de oever. De
Rode wouw is hier echt kind aan
huis, want deze geweldige vogel
laat zich gedurende de dag wel
zeker 25 maal zien, waaronder een
paar maal zittend in bomen. Twee
keer zien we ook een Vos, terwijl
ook een Ree voorbij loopt. In de
buurt van de oever bij rietkragen
die hier veel zijn, zien we nog een
Rietgors. Twee groepjes Kraanvo
gels bestaande uit vier en zes vo
gels, vliegen over met luide kreten.
Volgens plaatselijke vogelkijkers
blijven er ook een aantal Kraanvo
gels overwinteren. Hoe dat dan in
sneeuwrijke periodes zal gaan met

het voedsel zal zich dan moeten uit
wijzen. Het weer is schitterend met
hier en daar wat wolken. Volop ge
nietend en rondkijkend kan ik op
zeker moment mijn ogen eigenlijk
niet geloven. Wat een grote vogel,
enorme vleugels, jawel hoor, dit
kan alleen maar de Zeearend zijn.
Eigenlijk is onze dag nu al goed en
hij is pas halverwege. Zo mooi zei
lend door de lucht, het kost schijn
baar geen enkele moeite. Met trage
bochten komt hij langzaam dichter
bij alsof hij wil zeggen: kijk maar
eens goed. Dat is dan ook het enige
wat we doen: kijken, bijna met
onze mond open. Maar ja, lang
zaam vliegt hij weer uit beeld en
moeten we het weer doen met een
Torenvalk die een Buizerd opjaagt,
of een Kramsvogel die luid roepend
overvliegt, of een Veldleeuwerik die
in het gras zit en natuurlijk weer
een Rode wouw, die sierlijk zwal
kend door de lucht gaat.
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De Zeearend kan een vleugelspan
wijdte van meer dan twee meter
krijgen. Normaal broedt hij aan
zeekusten en langs brede rivieren.
In Noord-Duitsland neemt de po
pulatie sterk toe. Het is voorname
lijk een standvogel en het voedsel
bestaat uit vis, watervogels, aas en
afval. De lange brede vleugels heb
ben duidelijke “vingers”. Een vol
wassen vogel heeft een bruin veren
pak met een lichtere, geelbruine
kop en hals met een gele snavel ter
wijl de staart wit is.
Wat zijn we toch weer verwend
vandaag en dan weer een Ree, dat
door het gras lopend, ons wel ziet
maar niet ruikt. Terug naar de auto
zien we nog bij een naaldbomen
bosje de Kuifmees. Ook een Groen
ling, een Boomklever en op het dak
van het hotel de Zwarte roodstaart.
De volgende dag gaan we onder
meer naar de Seege-Niederung: een
moerassig gebied, doorsneden met
wat bredere waterlopen. Op weg er
naar toe zien we twee foeragerende
Kraanvogels. Ter plekke zien we
veel Grote zilverreigers en Blauwe
reigers, terwijl weer een Rode
wouw overvliegt. In het gras zitten
twee Buizerds naast elkaar. Zwarte
en Bonte kraaien lopen verspreid
door het gebied. De Elbe is zo’n
beetje het grensgebied waar beide
soorten voorkomen. Een grote
vlucht Spreeuwen maakt figuren in
de lucht en daalt dan weer naar de
grond om te eten. Zes Kieviten vlie
gen over terwijl in de bomen ver
derop een Havik roept. Ook Ek
ster, Kokmeeuw, Grote bonte
specht en Groene specht zijn van de
partij.
We rijden een paar honderd meter
verder naar het Gartower Meer,
waar op het water Knobbelzwaan,
Krakeenden, een Fuut en een Ge
oorde Fuut in winterkleed zitten.  
Hierna rijden we een tiental km
verder naar de Wrechow-Stresow
polder. Hier zou je een nat gebied
verwachten, maar de droge zomer
heeft ook hier zijn werk gedaan.
Weilanden en kleinere poelen zijn
helemaal uitgedroogd en ook delen
van de dijk zitten vol diepe scheu

ren door de droogte. In het bos
naast de dijk laat de Zwarte specht
zich horen. We verlaten de dijk en
lopen naar een van de grotere poe
len, waar we steltlopers hebben ge
zien. Er zitten vijf Zwarte ruiters en
een Groenpootruiter, beide in win
terkleed en een Tureluur, allemaal
zoekend naar eten in de modderige
oever. Langs de kant een twintigtal
Aalscholvers, wat Wilde eenden en
Krakeenden. Hier is het ook een
walhalla voor de Ree; regelmatig
zien we groepjes voorbij komen.
Een groep van zeker veertig Kievi
ten vliegt over om een eindje verder
in het gras te landen. Een groepje
Spreeuwen voegt zich daarbij, een
mooi gezicht. Alsof het feest niet
op kan, komt er een groep van 17
Kraanvogels “aanzeilen” om lang
zaam te dalen. Ook deze vogels
gaan wat rusten, eten en zich poet
sen. Wij doen niets anders dan
langzaam om onze as draaien en
van alle kanten vogels bekijken.
Grote donkere wolken komen onze
kant op en dan wordt het tijd om
onze auto op te zoeken, maar of we
dat halen? Teruglopend zien we en
kele Grote zilverreigers onderlangs

de donkere wolken vliegen, een res
tant zonnestralen belicht de vogels:
een schitterend gezicht.
Die avond gaan we nog een eindje
wandelen in de uiterwaarden die
achter het hotel liggen. We zien een
Fazant en zes Patrijzen vliegen op
uit het struikgewas.  Op het pad zit
een groep van zo’n veertig Ring
mussen! Bij nadering vliegen ze op
en verdwijnen in de omliggende
struiken en bomen. In deze omge
ving liggen een paar oudere boerde
rijen, waar ze nog wel wat van hun
gading vinden.
Op de laatste dag die we doorbren
gen in de omgeving van het natuur
reservaat Midden-Elbe brengen we
een bezoek aan de Nemitzerheide,
een zeer uitgestrekt gebied waar
heidevelden worden afgewisseld
door naaldbossen en gemengde
bossen. De Rode wouw is hier goed
vertegenwoordigd, evenals Kuifme
zen, Putters, vinken, Koolmezen en
Pimpelmezen. De Raaf die hier
kind aan huis is, zien we meer
maals. Uiteindelijk wordt het toch
weer tijd om naar huis te gaan en
na te genieten van alles wat we ge
zien hebben.

Kraanvogels (foto: Jack Wolf)
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Exoten in Nederland: Wat zijn het?

door Jan Hermans
 
Exoten zijn soorten dieren, planten
en micro-organismen die door toe
doen van de mens in een nieuwe
omgeving of leefgebied terecht zijn
gekomen. Van oorsprong horen ze
daar niet thuis. Soms is dit al lang
geleden gebeurd en zijn dergelijke
dieren hier volledig ingeburgerd
bijvoorbeeld het Konijn, het Dam
hert of de Fazant.
Soorten planten of dieren die voor
1492 (zeg, 1500) in Nederland zijn
ingevoerd worden meestal niet als
exoot aangeduid, maar “inheems”
genoemd. Vanaf 1492 begonnen
namelijk de ontdekkingsreizen en
kwam het wereldwijde transport
van soorten op gang. Soorten die
op eigen kracht, bijvoorbeeld door

de klimaatverandering, vanuit hun
oorspronkelijke leefgebied naar een
nieuw leefgebied komen, worden
niet als exoten beschouwd. Een
voorbeeld daarvan is de Turkse
tortel.
Sommige exoten kunnen zich inva
sief gaan gedragen. Dat betekent
dat ze zich in hun nieuwe leefgebied
gaan vestigen of verspreiden. Soms
passen soorten zich verrassend snel
aan, bijvoorbeeld sommige insecten
die zich snel voortplanten en zich
dan genetisch aanpassen. Daardoor
kunnen ze zich dan in een kouder
klimaat handhaven dan waar ze
van nature voorkomen. Door de
klimaatverandering zien we dat de
kans toeneemt dat exoten zich hier

gemakkelijker kunnen gaan vesti
gen; Nederland wordt aantrekkelij
ker door de toename van warme
zomers en zachte winters.
Kleine organismen zijn in het voor
deel ten opzichte van grote organis
men. Doordat ze klein zijn hebben
ze meer kans om mee te liften, wor
den ze minder snel opgemerkt, kun
nen ze zich gemakkelijker verber
gen en zijn ze moeilijker te bestrij
den.
Soms lijken exoten niet invasief,
omdat er lange tijd weinig exempla
ren voorkomen. Er zijn echter
voorbeelden van soorten die zich
pas na tientallen jaren ineens explo
sief uitbreiden. Een kwestie van at
tent blijven, want een biologische

Japanse duizendknoop Fallopia japonica (foto: Marianne Vos)
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invasie kan al beginnen met de in
troductie van één exemplaar.

Schade voor de natuur
Elk ecosysteem in de wereld heeft
zijn eigen unieke samenstelling van
soorten. De introductie van inva
sieve exoten leidt tot een afvlakking
en nivellering van de ter plekke
aanwezige biodiversiteit. Op steeds
meer plekken in de wereld kom je
dezelfde dier- en plantensoorten
tegen; dat wordt ook wel het “Mc
Donalds-effect” genoemd: waar je
ook bent in de wereld je komt altijd
wel een filiaal van McDonalds
tegen.
De inheemse  fauna en flora kan op
verschillende manieren schade on
dervinden van invasieve exoten:
1.Een invasieve soort voedt zich
met een inheemse soort, waardoor
die in aantal achteruit gaat. Het
veelkleurig Aziatisch lieveheers
beestje, dat op verschillende plaat
sen in Nederland voorkomt, heeft
op diverse plekken alle inheemse
lieveheersbeestjes opgegeten of
voedt zich daar nu met de larven
van andere insecten.
2.De invasieve soort is een ziekte
verwekker of parasiet waartegen
een inheemse soort geen weerstand
kan bieden. Exotische eekhoorn
soorten kunnen virussen bij zich
dragen waar ze zelf niet ziek van
worden, maar onze eigen inheemse
Rode eekhoorn wel.
3.De invasieve soort concurreert
met een inheemse soort om leef
ruimte, voedsel of nestgelegenheid.
In bepaalde gevallen kan zo’n inva
sieve soort een gebied geheel domi
neren of overwoekeren. De Hals
bandparkiet concurreert in sommi
ge grote steden (Den Haag, Am
sterdam) om de nestplaatsen van
soorten als Boomkruiper of spech
ten. Voorbeelden van invasieve
planten zijn Reuzenberenklauw,
Amerikaanse vogelkers, Japanse
duizendknoop of Parelvederkruid.
4.Genetische vervuiling ontstaat
wanneer sommige invasieve soor
ten kunnen kruisen met inheemse
soorten. De oorspronkelijke in

heemse soort raakt daarbij gene
tisch vervuild en verdwijnt na ver
loop van tijd geheel. De Rosse ste
kelstaarteend kruist bijvoorbeeld
met de Witoogeend, waardoor die
laatste dreigt te verdwijnen.
Sommige invasieve exoten kunnen
de (nieuwe) leefomgeving verande
ren, waardoor inheemse soorten
schade ondervinden. Ambrosia
brengt bijvoorbeeld een chemische
stof in de bodem, waardoor andere
planten er niet meer kunnen groei
en. Een veel groter aantal soorten
brengt indirect schade aan het mili
eu met zich mee doordat vaak che
mische bestrijdingsmiddelen wor
den gebruikt om ze uit te roeien of
hun aantallen te beperken.

Een ander aspect is dat sommige
exoten schade voor de gezondheid
van mensen kunnen opleveren. Een
voorbeeld is de Aziatische tijger
mug die meer dan 20 virussen kan
overdragen, waaronder de knok
kelkoorts.
In de komende Observaties zal ik
steeds een dier of plant behandelen,
die als exoot kan worden aange
merkt en die op de een of andere
manier ons landschap of een eco
systeem heeft veranderd. In ieder
geval geldt: gooi nooit Uw tuinafval
of planten uit een vijver zomaar er
gens in een berm of natuurgebied of
in een oppervlaktewater; het kan het
probleem veroorzaken van een nieu
we exoot!

Reuzenberenklauw (foto: Marianne Vos)
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Vrijdag 22 februari
Lezing door Ad Havermans over biodiversiteit

(foto: Marianne Vos)

Op vrijdag 23 februari, na de jaar
vergadering, nodigen we u uit voor
weer een boeiende lezing van Ad Ha
vermans over “Biodiversiteitsverlies
als maatschappelijk probleem”. De
lezing begint om 20.00 uur in de cen
trale ruimte van Basisschool Trian
gel, Linnerhof 36 te Linne. Noteer
deze datum in uw agenda, ook niet
leden zijn van harte welkom.
 
Dat de belangstelling voor duur
zaamheid, de zorg voor de genera
ties na ons op een menswaardig be
staan, het afgelopen jaar zo is toe
genomen is zeker ook te danken
aan het klimaatverdrag van Parijs.
Het gaf het klimaatprobleem weer
de aandacht van de gehele wereld.

Het klimaatprobleem is echter
maar één van de aspecten die bij
het streven naar een duurzamere
wereld een rol speelt. Een ander be
langrijk aspect betreft de verschei
denheid aan soorten op deze we
reld, ofwel biodiversiteit. Iedereen
kent wel boodschappen als “De
Jangztedolfijn uitgestorven…”.
Koralen ernstig bedreigd…’’ De bi
odiversiteit van onze aarde wordt
ernstig bedreigd. Tijdens deze le
zing wordt dat probleem verkend.
Nadat is vastgesteld wat wordt ver
staan onder biodiversiteit, wordt
nagegaan of er inderdaad sprake is
van het uitsterven van soorten.
Gaat dat sneller dan dat van nature
gaat? Wat zijn er de oorzaken van

en wat de (maatschappelijke) gevol
gen, zowel voor de wereld als ge
heel, als voor Nederland? Tenslotte
zal er aandacht zijn voor (mogelij
ke) oplossingen. In de lezing wordt
het verband met andere aspecten
van duurzaamheid nadrukkelijk ge
legd.
 
Het Bestuur
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Jaarprogramma 2019
Vrijdag 25 januari
Lezing door Stef van Rijn over de
Wespendief.     
 
Vrijdag 22 februari
Jaarvergadering met aansluitend
een lezing door Ad Havermans
over biodiversiteit.
 
Vrijdag 29 maart
Lezing door Annemarie van Die
penbeek over “Diersporen”.
 
Zondag 28 april
Voorjaarstocht naar het gebied   
Isenbroich en Schalbruch.
 
Zaterdag 25 mei
Bustocht naar Wageningen met be
zoek aan een Arboretum

en het nabij gelegen natuurgebied
de Blauwe Kamer.
Alleen voor leden.
 
Zondag 30 juni
Excursie “Diersporen in het veld”
naar de Meinweg met gids  Anne
marie van Diepenbeek.
 
Zondag 25 augustus
Heide-excursie naar het Leudal.
 
Zondag 29 september
Excursie naar “ De Lus van Linne”
met een gids van Stichting het Lim
burgs Landschap.
 
Zondag 27 oktober
Herfstexcursie naar het Munnichs
bosch.

 
Vrijdag 22 november
Varia-avond. 
Alleen voor leden.
 
Vrijdag 13 December
Lezing over orchideeën  door Jean
Claessens en Jac Kleijnen.
 
Donderdag 26 december
Kerstwandeling in een Limburgs
natuurgebied.
 

 
 
 
40 jaar lid:
Dhr. R. Janssen, Linne
Mevr. Bogers, Linne
Mevr. A. Mestrom – Meerten,
Koningsbosch
Dhr. J. van Helden, Linne
Mevr. N van  Gerwen – Hansen,
Linne

Dhr. A. Slabbers, Linne
Mevr. M. Herfs – Snijders, Linne
Mevr. M. Bekkers – Rutten, Linne
Dhr. B. van Vlodrop, Linne
Dhr. J. van Erdewijk, Linne
Dhr. R. Theunissen, St. Odilien
berg

 
25 jaar lid:
Dhr. H. Beckers, Roermond
Dhr. M. Verwijlen, St. Odilienberg
Mevr. A. op het Veld – Wielders,
Maasbracht
Mevr. M. Dubois – Lammers,
Maasbracht

Landschapsvereniging De Kringloop wil ook dit jaar een

aantal leden in het zonnetje zetten. 

Een dank-je-wel voor jullie trouw lidmaatschap.

We hopen dat jullie nog lang zullen genieten van onze

activiteiten.

het bestuur

Het bestuur van Landschapsvereniging
De Kringloop wenst u
een gelukkig en voorspoedig 2018
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Een kamstaartje, behorend tot een familie van kleine bodemspinnen (Hahniidae), inspecteert een leeg slakken
huisje, dat eens toebehoorde aan een Alinda biplicata, ofwel een Grote clausilia. Het huisje telt tien tot twaalf
windingen en de lengte bedraagt maximaal achttien millimeter. Diep binnen in de laatste winding zit een spatel
vormig, gesteeld afsluitklepje: het clausilium. Daardoor behoort de Alinda biplicata tot de familie Clausiliidae,
die negen genera omvat.                                                                                       (Foto en tekst: Marianne Vos)
 

Observatie van...

...een slakkenhuisje en een spin

LANDSCHAPSVERENIGING

De Kringloop Linne

Indien onbestelbaar retour: De Kringloop Linne, Burton Jostweg 7, 6041 PG Roermond


