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Op naar de Blauwe Kamer op zaterdag 25 mei
door Jan Hermans
De Blauwe Kamer is een van de
eerste en bekendste natuurontwik
kelingsprojecten langs de grote ri
vieren. In 1984 is deze uiterwaard,
gelegen ten zuidoosten van de
Grebbeberg bij Rhenen, verworven
door de Stichting Het Utrechts
Landschap. De bosrijke stuwwal
was al langer in bezit. In 1992 is het
project gestart waarbij de zomerka
de op twee plaatsen werd doorge
stoken. Het gebied is genoemd naar
de boerderij Blaue Kamer die al op
een kaart uit 1636 staat vermeld.
Een stukje geschiedenis
Rond 1595 is de Grebbedijk aange
legd tussen de Grebbeberg en de
Wageningse Berg op een reeds be
staande kade om de Gelderse vallei
te beschermen voor overstroming.
Vanaf 1742 is men begonnen met
de aanleg van de Grebbelinie. Het
idee was om via een waterinlaat de
Gelderse vallei onder water te kun
nen zetten als een verdedigingsme
chanisme.
De loop van de Nederrijn ter hoog
te van de Blauwe Kamer ligt vanaf
de tweede helft van de 16e eeuw

Rode ogentroost, Odontites vernus
(foto: Marianne Vos)

Konikpaarden (foto: Ans Homburg)

min of meer op de huidige plaats.
In de perioden daarvoor was de
loop van de rivier veel veranderlij
ker. Zo schuurde de rivier in de
Romeinse tijd dicht tegen de Greb
beberg aan.
Eind 19e eeuw is op de plaats van
de voormalige boerderij een steen
fabriek gebouwd en deze heeft ge
functioneerd tot 1975. Vrijwel het
hele gebied is afgegraven ten be
hoeve van de winning van klei met
een gemiddelde verlaging tot onge
veer 1,5 m. In het westen is rond
1960 een kleine zandput ontstaan,
waarmee de afgegraven percelen
werden gecultiveerd. Op niet gecul
tiveerde plekken ontstonden water
plassen zoals de IJsbaan- en Een
denplas. Vrijwel de gehele uiter
waard was in gebruik als grasland
voor beweiding of als hooiland. Na
de verwerving door Het Utrechts
Landschap is de kunstmatige be
mesting afgebouwd en de graas
druk omlaag gebracht.
Onderlangs de Grebbeberg treedt
kwel uit, die waarschijnlijk afkom
stig is van de Utrechtse Heuvelrug.
Vrijwel alle bronnen zijn vanaf de
jaren zestig verdroogd, alleen aan

de oostzijde ligt nog steeds een
kwelmoeras. De verdroging van de
bronnen is veroorzaakt door
grondwateronttrekkingen.
Inrichting en beheer
In 1988 is een inrichtingsplan voor
natuurontwikkeling in de Blauwe
Kamer opgesteld, dat tussen 1990
en 1992 is uitgevoerd. De belang
rijkste ingrepen waren: verlaging/
doorsteken op twee plaatsen van de
zomerkade, aanleg van een neven
geul waardoor het waterpeil met
dat van de Nederrijn kan meefluc
tueren, aanleg van een ondiep moe
ras, afbraak van de steenfabriek en
bouw van een infocentrum met res
taurant, bouw van een vogelobser
vatiepost en aanleg van wildroos
ters.
Het beheer bestaat sinds 1992 uit
een jaarrondbegrazing met runde
ren (Galloways) en Konikpaarden.
De dichtheid bedraagt één dier per
twee tot drie ha. Sinds 2008 wordt
een gedeelte van de voet van de
Grebbeberg jaarlijks gehooid om
bepaalde karakteristieke planten
soorten van het dotterbloemhooi
land te bevorderen en te behouden.
Ook wordt lokaal wilgenopslag te
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ruggezet. Bosopslag wordt ook ver
wijderd bij de vestingwerken, waar
bij aanvullend jaarrondbegrazing
met een gescheperde schaapskudde
plaatsvindt.
Flora
Een belangrijk onderdeel is de
stroomdalflora van dit gebied.
Kenmerkende grassen zijn Goud
haver, Kamgras en Zachte haver.
Tussen deze grassen hebben zich
stroomdalplanten zoals Gewone
agrimonie, Kattendoorn, Kruis
bladwalstro en de bijzondere Kar
wijvarkenskervel uitgebreid. Gewo
ne agrimonie is vooral te vinden op
de vestingwerken, omdat de zaden
via de vacht van grazers verspreid
worden. Sommige soorten zijn
zeldzamer geworden zoals de Klei
ne pimpernel en de Ruige weeg
bree. Ondanks de aandacht voor de
stroomdalflora met betrekking tot
het gevoerde beheer zijn nauwelijks
nieuwe stroomdalplanten terugge
keerd. Hier speelt de problematiek
van het gebrek aan zaadbronnen in
de omgeving een rol.
In het vochtig grasland en het
kwelmoeras zijn Aardbeiklaver en
Veldgerst algemeen. Grote ratelaar
komt rondom de voormalige steen
fabriek voor en in de graslanden bij
de Griendweidestrang zijn in 2003
de eerste Rietorchissen verschenen.
Zeldzame soorten zijn nog steeds
Engelse alant en Rode ogentroost.
De jaarlijks gemaaide kwelzone
blijkt nog steeds een goede groei
plaats voor Gewone dotterbloem,
Bosbies en Holpijp. Ongetwijfeld
zullen we tijdens onze excursie een
aantal van de genoemde soorten
kunnen waarnemen.

Gewone dotterbloem Caltha palustris
(foto: Ans Homburg)
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Fauna
Vanaf 1993 is er vrijwel jaarlijks
broedvogelonderzoek uitgevoerd
om de ontwikkelingen goed te vol
gen. Het aantal territoria van be
dreigde soorten, zoals Graspieper,
Kneu, Huis- en Ringmus bleek toe
te nemen. Het meest bijzonder is de
vestiging van drie kolonievogels
Blauwe reiger, Aalscholver en Le
pelaar op de twee eilandjes in de
Eendenplas. Deze soorten zijn van
uit de Vogelkijkhut goed te zien.
Vooral de terugkeer van de Lepe
laar in 2004 is een kroon op het in
gezette natuurherstel langs de Rijn
takken.
Ook watervogels vertonen een posi
tieve ontwikkeling: territoria van
Fuut, Grauwe gans, Krakeend en
Kuifeend zijn gegroeid. Weidevo
gels vertonen, met uitzondering van
de reeds genoemde Graspieper, een
sterke achteruitgang: Kievit en Tu
reluur handhaven zich in zeer klei
ne aantallen, de Patrijs is na 2000
verdwenen.
Vogels van ruigte en struweel doen
het redelijk goed. Tot deze catego
rie behoren Bosrietzanger, Putter,
Kneu en Spotvogel. Het aantal
Blauwborst en Roodborsttapuit
blijft laag.
Het aantal libellen laat een gunstige
ontwikkeling zien. Tot de interes
sante soorten behoren Bruine win
terjuffer, Rivierrombout en Vroege
glazenmaker. Nieuwe klimaatsoor
ten die in toenemende mate worden
waargenomen zijn Zwervende hei
delibel en Zuidelijke glazenmaker.
Bij de stilstaande waterplassen be
horen Grote roodoogjuffer, Plas
rombout en Variabele waterjuffer
tot de kenmerkende soorten.
Het aantal dagvlindersoorten nam
aanvankelijk toe na de start van de
natuurontwikkeling, maar daalde
daarna weer licht. Een toename in
het aantal waarnemingen is gecon
stateerd voor Bruin blauwtje, Ko
ninginnenpage en luzernevlinders.
Net als in veel andere uiterwaarden
zijn soorten als Hooibeestje en
Koevinkje vrijwel afwezig.
Vijf soorten amfibieën komen in
het gebied voor waaronder een

grote populatie Rugstreeppadden.
Ringslangen komen talrijk voor in
de Blauwe Kamer, met name rond
de vestingwerken en aan de voet
van de Grebbeberg. Onder de
zoogdieren zijn afgezien van de
acht soorten vleermuizen, twee bij
zondere soorten te noemen: de
Bever en de Boommarter. De eerste
Bever was een exemplaar dat in
1999 ontsnapte uit het beverperk
van Ouwehands Dierenpark. In
2002 is een familie Bever uitgezet.
De Boommarter is afkomstig van
een populatie die leeft op de
Utrechtse Heuvelrug.

Bergeend (foto: Nicky Hulsbosch)

Tot besluit…
De Blauwe Kamer heeft zich in 25
jaar tijd ontwikkeld tot een fraai
voorbeeld van natuurontwikkeling
langs de Rijntakken met een geheel
eigen karakter. Dit komt vooral tot
uiting door de combinatie van de
uiterwaarden met de Grebbeberg.
Behalve de flora hebben ook diver
se faunagroepen baat gehad bij de
omvorming van een agrarische ui
terwaard naar een meer natuurlijke
en gevarieerde vegetatie die is ont
staan door extensieve begrazing en
het stoppen van de bemesting. Een
aantal bijzondere dieren zoals Le
pelaar en Rivierrombout is terugge
keerd.
Overtuig Uzelf en geef U nog op
voor deze dag….

door Pierre Theunissen
In de 17e eeuw was een groot ge
bied eigendom van Lubbert Torck.
Een gedeelte hiervan (17 ha) kwam
eind 18e eeuw in bezit van Thierry
Juste. Die bouwde in 1845 een villa
in Italiaanse stijl met spectaculair
uitzicht over de Nederrijn. Aanvan
kelijk ingericht als landgoed met
akkerland en tuinderijen. Later
heeft J. Zocher het terrein omge
vormd in Engelse Landschapsstijl.
In 1936 kwam het landgoed in bezit
van het Geldersch Landschap en de
Gemeente Wageningen.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog
werd de villa verwoest. Later zijn
de ruïnes inclusief de funderingen
opgeruimd.
In 1951 kocht de Landbouwhoge
school (nu WUR) het terrein van
het Geldersch Landschap als uit
breiding voor het vlakbij gelegen
Arboretum de Dreijen.
Het ontwerp voor de nieuwe aan
winst kwam van Prof. Bijhouwer
en Prof. Venema. Er werden vooral
loofbomen geplant; naaldboomcol
lecties waren er al genoeg in Neder
land vond men toen.
De dienstwoning stamt ook uit
1951.
In 1954 werd de tuin voor het pu
bliek open gesteld.
In de 21e eeuw werd een eigen Bo
tanische Tuin door veel universitei
ten als niet meer noodzakelijk ge
acht en kwam onderhoud, toezicht
en promotie onder druk te staan.
Een periode van geleidelijk verval
trad in en tenslotte wilde de univer
siteit Wageningen van de tuin af.
Sinds 2012 bestaat de Stichting “
Belmonte Arboretum”. Hiermee is
Belmonte voorlopig veilig gesteld.
Het onderhoud gebeurt voor een
groot deel door vrijwilligers, zon
der welke instandhouding niet mo
gelijk zou zijn.
Zwaartepunten uit de collectie zijn
Rhododendrons. Met 1500 soor
ten en cultivars de grootste collectie
in de Benelux. Tweede helft van
mei is de hoofdbloei van de Rhodo

Belmonte Arboretum

Magnolia sinensis (foto: Pierre Theunissen)

Rhododendron 'Furnivalls Daughter' (foto: Pierre Theunissen)

dendrons, precies als wij er zijn.
Verder veel Rosaceae: Crataegus
(Meidoorn), Sorbus (Lijsterbes),
Malus (Appel), Prunus (Kers) en
Rosa (Roos) Maar ook andere ge
slachten zoals Acer (Esdoorn) en
Betula (Berk) zijn goed vertegen
woordigd.

De Dreijen is onder de hoede geko
men van Beeldengalerij het Depot.
Beide Tuinen zijn vrij toegankelijk.
Wij gaan op 25 mei kijken in Bel
monte Arboretum op de mooie
berg: Belmonte.
Veel kijk- en ook luisterplezier.
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Jaarverslag over het verenigingsjaar 2018
Op vrijdag 23-2-2018 is de jaarver
gadering gehouden over het vereni
gingsjaar 2017.
Er waren 26 personen aanwezig, af
wezig met kennisgeving: Antoinette
van Oosten, Mieke Heijnen, Fam.
Aelen, Lins Baars en Lei Huls
bosch.
Het jaarverslag over 2017 door se
cretaris Ans Homburg wordt door
de volledige vergadering goedge
keurd.
Het financieel verslag over 2017
van waarnemend penningmeester
Lei Hulsbosch wordt door de kas
controlecommissie bestaande uit
Marianne Op de kamp en Ad van
Dam goedgekeurd.
Waarnemend penningmeester en
bestuur worden door de volledige
vergadering gedechargeerd.
Ad van Dam en Wille-Miek van
Deutekom vormen samen de kas
controlecommissie over 2018.
Dhr. Bert Buurman vraagt of het
gezien het banksaldo een idee is om
een bedrag aan een goed doel te
schenken, bvb het project van Jan
Hermans in India.
Het bestuur heeft na overleg beslo
ten gezien de jaarcijfers van 2018
om vooralsnog geen donatie te
doen; de kosten voor Observatie,
cursusleiders en sprekers zijn ook
hoger geworden.
Binnen het bestuur zijn in 2018 de
heren Lins Baars en Jo van Pol sta
tutair aftredend,
Jo van Pol wordt door de vergade
ring herkozen voor een nieuwe be
stuursperiode.
Lins Baars heeft te kennen gegeven
dat hij wegens gezondheidsredenen
stopt als bestuurslid.
De voorzitter bedankt hem voor
zijn jarenlange inzet voor de vereni
ging. Hij heeft de functie van be
stuurslid en penningmeester 34 jaar
ononderbroken vervuld. Lins was
al die jaren een zeer aangenaam,
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betrokken en prettig medebestuurs
lid. Het bestuur heeft tijdens de be
stuursvergadering van 6 maart
2018 afscheid genomen van Lins
Baars als bestuurslid.
Het bestuur heeft Dhr. Tom Storc
ken bereid gevonden om toe te tre
den als bestuurslid; hij zal binnen
het bestuur de functie van penning
meester gaan invullen. De vergade
ring benoemt Tom Storcken als be
stuurslid voor een bestuursperiode
van drie jaar. De samenstelling van
het bestuur is momenteel Jan Her
mans voorzitter, Ans Homburg se
cretaris, Tom Storcken penning
meester en de leden John Hannen,
Lei Hulsbosch, Toos Bakker en Jo
van Pol.
Het bestuur vergaderde in 2018 10
keer.
Ook dit jaar maakten wij dankbaar
gebruik van onze verenigingsruimte
in Basisschool Triangel.
De cursussen, alle lezingen en de
bestuursvergaderingen worden er
gehouden. Het bestuur van Innovo
zijn wij zeer erkentelijk voor de ons
geboden huisvesting.
Landschapsvereniging De Kring
loop heeft het privacybeleid in het
kader van de AVG oftewel de Alge
mene Verordening Gegevensbe
scherming vastgesteld op 20 juni
2018. Dit is o.a. gebeurd met hulp
van de Provincie Limburg en de
Stichting AVG voor Verenigingen.
Het privacybeleid is geplaatst in
Observatie nr. 5 sept./okt. 2018
pag.11 en staat ook op onze websi
te: www.dekringlooplinne.nl
De vereniging heeft in 2018 voor
het eerst meegedaan aan de Rabo
bank Clubkas Campagne; deze
actie heeft €270.02 opgebracht,
waarvoor onze dank.
Observatie
Mede door de inzet van de redac
tieleden is Observatie een professio
neel verenigingsblad. Door enkele

leden is ook in 2018 kopij aangele
verd waarvoor onze dank. Het re
dactieteam bestaat momenteel uit:
Jan Hermans, Ans Homburg en
Marianne Vos. Lei Poelmans heeft
te kennen gegeven dat hij stopt met
het mede vormgeven van Observa
tie. De vormgeving en opmaak
wordt gemaakt door Piëtro Cuy
pers.
De website wordt maandelijks ver
nieuwd en bijgewerkt door Lei
Hulsbosch.
Op deze site is informatie te vinden
over de vereniging in het algemeen,
ons contactorgaan Observatie, het
jaarprogramma, de geplande cur
sussen en het excursieprogramma.
Ook kunt u er verslagen lezen over
gehouden cursussen en u kunt fo
to’s op de site plaatsen. Het priva
cybeleid staat ook op de website.
De ledenadministratie wordt in
2018 verzorgd door Lei Hulsbosch
en Tom Storcken.
In 2018 hebben zich 7 nieuwe leden
aangemeld, er zijn 27 afmeldingen,
waarvan 6 personen zijn overleden.
De Kringloop telt per 31-12-2018,
275 leden.
Lezingen en cursussen 2018
Op vrijdag 26 januari is Dhr. Pa
trick Palmen bij ons te gast, hij
geeft een lezing over watervogels en
wintergasten, 48 personen zijn aan
wezig bij deze mooie lezing.
Vrijdag 23 februari; bij deze zeer
interessante lezing over uitsterfgol
ven waren 49 personen aanwezig.
Dhr. Ad Havermans kan een inge
wikkeld onderwerp toch heel dui
delijk aan het publiek uitleggen.
Vrijdag 23 maart; Dhr. Pieter van
Breugel vertelde deze avond over
het boeiende leven van “Wilde bij
en”, er waren 44 personen aanwe
zig bij deze mooie en humorvol ge
brachte lezing.
Op zondag 15 april ging de voor
jaarsexcursie naar het Bunderbos.
Bij prachtig weer hebben 25 perso

nen deelgenomen aan deze excur
sie, het tijdstip was perfect, de
voorjaarsflora bloeide volop. Gid
sen Jan Hermans en Jo van Pol.
Zondagmiddag 27 mei stond het
ons bekende gebied Hoosden op
het programma, even voor de start
regende het flink wat wel enige in
vloed heeft gehad op de opkomst
van het aantal deelnemers; gelukkig
is het tijdens de excursie toch droog
gebleven, er waren 10 deelnemers.
Gids Jan Hermans.
Zondagochtend 10 juni was de ex
cursie op de Meinweg met Ernest
van Asseldonk, “Alles wat leeft op
de Brem” als vervolg op de lezing
in 2017.
Ondanks de flinke hoosbuien
s`ochtends vroeg staan 11 personen
te popelen om te beginnen. Er zijn
veel bremgebonden soorten gevon
den die de deelnemers met de door
Ernest uitgereikte zoekkaart kon
den determineren; het was een leer
zame ochtend.
Zondag 25 augustus stond de lange
dagexcursie naar het Swalmdal op
het programma, in het bijzonder
het Elmpterbruch. Op deze zonnige
dag wandelden 24 personen met
gids Jan Hermans door dit prachti
ge gebied.
Op vrijdag 28 september brachten
we een bezoek aan Kasteel Mont
fort; deze bijzondere activiteit was
alleen voor leden. 50 leden in twee
groepen verdeeld startten de rond
leiding met gids door de tuin en het
kasteel. Na de pauze met koffie en
vlaai luisterden de aanwezigen naar
een voordracht van Pierre Bakkes,
die humorvol in het dialect zijn ver
halen over ”Mofert” en omstreken
vertelde. Het was een zeer geslaag
de en gezellige activiteit.
Zondag 28 oktober ging de herfst
excursie naar Kranenbroek; de op
komst was zeer goed, 40 personen
waren op deze zonnige dag aanwe
zig, een geslaagde middag met als
gidsen Jo van Pol en Jan Hermans.
Vrijdag 23 november was Harry
van Buggenum te gast; hij vertelde
over de ontwikkeling van het Ech
terland. Een interessante lezing
over natuurgebieden dicht bij huis

waar enkele kleine pareltjes bij
zaten. Er waren 40 toehoorders
aanwezig.
Op vrijdag 14 december gaf Jan
Hermans de lezing “Laat u verras
sen” een prachtige lezing over die
ren met veel variatie en verrassin
gen, zoals aangekondigd. 51 Perso
nen genoten van deze avond.
Woensdag 26 december ging de tra
ditionele Kerstwandeling naar de
Beegderhei, bij deze wandeling
waren 30 personen aanwezig. Gid
sen Jan Hermans en Jo van Pol.
De vogelcursus met als thema
“Watervogels in de winter” startte
dit jaar in tegenstelling tot vorige
jaren vroeger in het seizoen. De
vertrektijden waren ook aangepast;
om 's ochtends 9.00 uur gingen de
groepen van start in de geselecteer
de waterrijke gebieden.
Aan de 27e vogelcursus deden 11
beginners en 32 gevorderden mee.
De gidsen voor deze cursus waren
Jan Hermans, Leo Koster, Jo van
Pol en Tom Storcken.
Lei Hulsbosch heeft het cursus
boekje “Vogels herkennen” ge
maakt dat bij deze cursus gebruikt
wordt.
In navolging van de vorig jaar suc
cesvol gegeven “Mierencursus”
startte dit jaar in augustus de mini
cursus “Zandbewoners op de hei”.
Er waren 22 inschrijvingen voor
deze gezellige en leerzame cursus.
Gids voor deze cursus was Jan Her
mans die ook het cursusboek
“Zandbewoners op de hei” heeft
samengesteld. Mede door het
warme weer waren er leuke en bij
zondere waarnemingen.
Ook in 2018 ging de paddenstoe
lencursus weer van start met 26
deelnemers. Aangezien de zomer en
het najaar heet en droog was,
waren de verwachtingen op veel
soorten paddenstoelen niet erg
hoog. Toch werden er door de cur
sisten nog diverse soorten gevon
den. Voor deze cursus wordt het
cursusboek “Paddenstoelen her
kennen in het veld” gebruikt. De

gidsen Jan Hermans en Jo van Pol
zorgden weer voor een boeiende
cursus.
Onze gidsen steken veel tijd en
werk in de voorbereiding van de
cursussen, het maken van de cur
susboeken en het geven van de cur
sus in het veld. Hiervoor onze har
telijke dank.
In 2018 hebben in totaliteit 634
personen deelgenomen aan een of
meerdere activiteiten van “De
Kringloop” waarvan 262 bij de le
zingen, 281 bij de excursies en 91
bij de cursussen.
Mede namens het bestuur bedank
ik alle leden die zich in 2018 op
welke manier dan ook voor de ver
eniging verdienstelijk hebben ge
maakt. Ook onze dank aan de
leden die enthousiast aan de cur
sussen en excursies in het veld mee
doen of tijdens de lezingen aanwe
zig zijn. Zij maken tenslotte de
Kringloop tot een boeiende vereni
ging.
Wij stellen het enthousiasme en de
inbreng van uw ideeën zeer op prijs
en hopen ook in 2019 op u allen te
mogen rekenen.
Landschapsvereniging “De Kring
loop Linne”
Secretaris Mw. Ans Homburg
Jaarvergadering 22 februari 2019

Paddenstoelencursus
(foto: Ans Homburg)
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Zondag 30 juni

Excursie 'Diersporen in het veld' op de Meinweg met gids Annemarie van Diepenbeek

Veegsporen (foto: Ans Homburg)

Het kan U niet zijn ontgaan: in ons
voorgaande Observatienummer is
ruimschoots aandacht besteed aan
het thema diersporen. Als vervolg
op haar lezing van vrijdag 29 maart
heeft Mevr. Annemarie van Die
penbeek toegezegd een excursie te
leiden in het Meinweggebied.
Zondagmorgen 30 juni vertrekt deze
excursie om 9.00 uur vanaf de par
keerplaats bij de spoorwegovergang
voorbij Vakantiepark Elfenmeer
Meinweg te Herkenbosch. De excur
sie duurt tot ongeveer 12.30 uur.
In de beginjaren van landschaps
vereniging De Kringloop heeft
onze diersporen-expert ook al eens
voor onze vereniging een dergelijke
excursie geleid. Dat was een groot
succes, waarbij de deelnemers met
stijgende verbazing er achter kwa
men, hoeveel soorten diersporen te
achterhalen waren wanneer je maar
goed leert kijken.
Welnu dat laatste aspect is een van
de hoofdredenen om deze excursie
te houden, want tussen weten en
kennen is er nog altijd een groot
verschil tussen theorie en praktijk.
Mevr. Annemarie van Diepenbeek
is de ideale gids voor een dergelijke
excursie en u zult ervaren dat we op
deze ochtend slechts weinig afstand
zullen afleggen, omdat er zoveel op
te sporen valt……..!
Reserveer deze datum en zorg dat u
erbij bent: het wordt een bijzondere
excursie met onvergetelijke ervarin
gen waarbij U tegelijkertijd interes
sante wetenswaardigheden zult er
varen. Neem notitieboekje en foto
toestel mee en een klein opberg
doosje, zodat U eventueel enkele
dierspoor-trofeeën kunt meenemen.
Het Bestuur

Braakbal (foto: Marianne Vos)
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Ondermeer een slip....

Melickerven (foto: Marianne Vos)

door Leo Koster
U moet hierbij niet denken aan he
ren-of damesondergoed of een
tanga.
Op woensdag 6 februari 2019 ver
laat ik al fietsend mijn woonhuis in
Maasniel, een verrekijker om mijn
nek, ik zie al een Houtduif op een
nest zitten, de partner ernaast, ik
fiets langs “mijn gebiedje”. De
vlonder is weg en het klaphek is nu
weer redelijk intact. Ik heb geen
idee of de Kamsalamander er nog
zit. Ik steek de autoweg over en via
Spik fiets ik verder. In een scherpe
bocht naar links fiets ik rechtdoor.
Links is een onnatuurlijke verho
ging waaronder veel afval is ge
stopt. Hier stroomde eens een tak
van de Maas. In het verlengde van
het Sjprunkspaedje staat rechts het
“Monument voor de vergeten kin
deren van Spik en Maalbroek”.

Het betreft elf jongens die om het
leven kwamen toen ze na de oorlog
met gevonden munitie speelden.
Het monument werd in 2015 ge
plaatst.
Zowel links als rechts naast het
fietspad zie ik latrines van de Das.
Via Asenray fiets ik naar de omge
ving van grenspaal 409C en via een
klaphekje kom ik op Duits gebied
waar ik mijn fiets vastmaak. Per
soonlijk vind ik dit een schitterende
omgeving. Parallel aan de grens
wandel ik verder richting Melicker
ven. Dan opeens vliegt een grote,
zwarte, doch stille vogel uit een
boom die op de grens staat. On
middellijk denk ik aan de Raaf, een
Rode lijst-soort, ik zie duidelijk de
waaier- en wigvormige staart. Mijn
waarnemingen van de Raaf zijn op
één hand te tellen. Onze grootste

kraaiachtige vliegt naar rechts waar
bovengrondse hoogspanningslijnen
hangen. Ik besluit bij de erg geha
vende doch nu weer enigszins opge
knapte grenspaal 409 Nederlands
gebied weer op te zoeken. Onder de
hoogspanningslijnen is veel gekapt;
dit betreft een veiligheidsmaatregel
in verband met die spanning. Het
rulle dekzand uit het geologisch
tijdvak van 11.800 jaar geleden is
een schitterende plek voor onder
meer de Zandhagedis. Ik zie veel
sporen van Ree en Wild zwijn. In
het bovenste deel van een hoog
spanningsmast zit één Raaf, zijn
snavel gaat open en het dier laat
zijn typerende geluid horen. Vanuit
het boscomplex achter de lijnen
hoor ik ook een roep, maar dan
veel zachter, ik denk dat dit geluid
ook van een Raaf is. Maar eerst ge
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niet ik even van een voorbij vlie
gende, roepende Zwarte specht en
even later hoor ik achter mij een
klaaglijke roep; dit geluid wordt ge
maakt als de vogel zit. Dan komt
de andere Raaf naar het topje van
de mast vliegen waar zijn of haar
maatje al zit. De snavels raken el
kaar, hij of zij gaat zich poetsen. Ik
denk “ik zie straks nog een paring”.
Eén van de Raven maakt een kort,
metaalachtig geluid. Na ruim 20
minuten verlaat echtpaar Raaf de
mast. Even later begeleidt een
Kauwtje één van de beide Raven.
Ik hoor Grote bonte spechten. Aan
de andere kant van de masten een
ruiter met een touw in zijn hand,
die laat zeker zijn hond uit? Maar
niets is minder waar; hij zet een
reukspoor uit. “Over een kwartier
komen ze”, roept hij. Omdat ik be
nieuwd ben hoe zo’n spektakel dat
slipjacht heet verloopt, besluit ik
om op een betonnen paal te klim
men waarop de mast is bevestigd.
Dan hoor ik trompetgeschal en joe
lend hondengeblaf, vermoedelijk is
het startpunt van de slipjacht bij
Venhof. De slip bestaat uit een aan
tal lappen waarop een vossengeur
is aangebracht. De slippentrekker
trekt een spoor met lussen en
haken. Na enige tijd wordt het ge
blaf steeds beter hoorbaar en daar
zijn ze dan; een meute zwartbruine
honden en ruiters en amazones op
snuivende paarden. Ze rennen en
galopperen vlak langs me tussen de
betonnen palen door. Het is een ge
kleurde ruitercombinatie met rode
jassen maar deels ook geheel in het
zwart. Het is een fantastisch ge
zicht. Het merendeel van de jacht
honden zijn Kerry Beagles, een oud
Iers jachthondenras waarvan het
jachtinstinct zeer sterk ontwikkeld
is, hetgeen ten koste gaat van ‘
braaf luisteren naar het baasje’;
daar hebben ze geen oren naar.
Honden met deze karaktertrekken
worden ook wel aangeduid als
‘brak’. Een toekomstige eigenaar
weet door die bijnaam exact wat hij
van zijn hond kan verwachten; een
eigenwijze huishond, maar een fan
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tastische jachthond.
Tijdens de slipjacht moeten de hon
den luisteren naar de “huntsman”
die een packhoorn heeft om met
signalen contact te houden met de
meute.
Ik verlaat mijn plekje en wandel
verder richting Melickerven en het
voormalige Herkenbosscherven.
Rechts heeft men in 2007 de boven
laag van het laatst genoemde ven
verwijderd, doch jonge opslag
komt massaal tevoorschijn. Men
heeft al ingegrepen gelet op het
dode hout dat in rijen op de grond
ligt. Aan prikkeldraad hangen
onder meer haren van het Wilde
zwijn. Via een smal pad loop ik via
de zuidoever om het twee hectare
grote Melickerven heen waarop en
kele Wilde eenden drijven. Grens
paal 407B heeft een onnodige verf
beurt gekregen; de kop is nu wit.
Het Berghofbeekje komt van rechts
en via een ondergrondse leiding
stroomt soms water het Melicker
ven in.
Via de oostoever wandel ik verder,
rechts tussen bomen zijn stille ge
tuigen in de vorm van zigzagvormi
ge droge greppels uit de Tweede
Wereldoorlog: het zijn loopgraven.
Links langs de rand van het Melic
kerven, bij enkele houten banken,
zijn twee ijzeren buizen en twee be
tonnen putten te zien. Het zijn
brandputten waaruit bij bosbrand
bluswater gehaald kan worden.
Vanwege het verschil in koppelin
gen tussen Nederlandse en Duitse
aansluitingen, zijn bij alle bluswa
tervoorzieningen aan deze en gene
zijde van de grens doorgaans twee
aansluitpunten voor de brandslan
gen te vinden. Via borden met een
kleur- en nummercode zijn deze
aansluitpunten, ook bij natuurven
nen, door de dienstdoende brand
weerlieden snel te vinden.
Ik wandel nu parallel aan de grens.
Bij grenspaal 407C hoor en zie ik
een mannetje van de Goudvink. Ik
heb nog gezocht naar de Klapek
ster, maar hij/zij liet zich niet zien.
Weer hoor ik geblaf en ik mag nog
eens genieten van de slipjacht. Vijf

Koniks rennen wat onrustig over
de Lüsekamp, ze kijken wat angstig
in de richting van waar het honden
geblaf klinkt.
Na de slipjacht krijgt de meute een
koeienpens als vervanger voor de
Vos. Een Buizerd vliegt naar een
vervallen houten keet in de Lüse
kamp: bij de landing wordt altijd
even met de staart “gewapperd”.
Mijn fiets staat er nog en langs het
Sjprunkspaedje vliegt nog een
Groene specht. In de struiken van
het talud van Spik richting viaduct
kwetteren Huismussen. Tegen de
afrastering ligt afval in allerlei vor
men. Rond 16.30 uur zet ik tevre
den mijn fiets in de garage.

Exoten in Nederland: Het Aziatisch lieveheersbeestje
door Jan Hermans
Het Aziatisch lieveheersbeestje
(Harmonia axyridis), ook wel be
kend onder de naam Veelkleurig
Aziatisch lieveheersbeestje is een
kever uit de familie lieveheersbeest
jes (Coccinellidae). Deze kever
heeft veel verschillende kleuren van
vrijwel geheel oranje tot bijna
zwart, met veel of weinig stippen,
maar altijd herkenbaar aan een
zwarte “M”-vormige tekening op
het halsschild. Een ander goed ken
merk is de deuk of plooi die aanwe
zig is in het rugschild. De kever
wordt 5 tot 8 mm lang. In Neder
land komen drie verschijningsvor
men veel voor. De kleurvariant
succinea is oranjerood met nul tot
19 stippen; de kleurvariant specta
bilis is zwart met vier oranje vlek
ken en de kleurvariant conspicua is
eveneens zwart met twee oranje

vlekken.
Invoering, een ernstige vergissing
Het Aziatisch lieveheersbeestje
komt oorspronkelijk uit China en
Japan. Dit exotisch insect is in het
begin van de jaren negentig inge
voerd in Frankrijk. Rond 1996 is
het lieveheersbeestje ook als plaag
bestrijder ingezet in Nederland.
Het bleek een goede bestrijder van
bladluizen in kassen en op laanbo
men, maar….. Na verloop van tijd
bleek dat de invoering van deze
exoot toch een ernstige vergissing
was.
Dit kevertje kent in de landen waar
het is ingevoerd nauwelijks natuur
lijke vijanden; het bleek dat het ook
de inheemse lieveheersbeestjes ver
slindt en verder is ontdekt dat als
de bladluizen op zijn, het kevertje
zich ook te goed doet aan bijvoor

beeld druiven, waardoor de wijn
ernstig in smaak wordt aangetast.
Het Aziatisch lieveheersbeestje is
zich als een invasieve soort gaan ge
dragen. Niet alleen inheemse lieve
heersbeestjes worden opgegeten,
maar ook rupsen en vlindereitjes,
waardoor de kever een bedreiging
is geworden voor verschillende in
heemse insectensoorten. Ook
draagt het Aziatisch lieveheers
beestje parasitaire schimmels mee,
waarvoor het zelf immuun is, maar
bijvoorbeeld het inheemse Zeven
stippelig lieveheersbeestje (Cocci
nella septempunctata) niet!
Juist deze schimmel is een van de
verklaringen waarom het Aziatisch
lieveheersbeestje zo succesvol is en
op vele plaatsen kan overleven. Het
is een biologisch wapen dat via de
eieren en larven wordt doorgege

Aziatisch lieveheersbeestje (foto: Marianne Vos)
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Aziatisch lieveheersbeestje (foto: Marianne Vos)

ven. Wanneer inheemse soorten lie
veheersbeestjes de eieren of larven
van het Aziatisch lieveheersbeestje
eten, raken ze ook besmet met deze
schimmel. Onze inheemse lieve
heersbeestjes kunnen niet tegen een
infectie met deze schimmel en gaan
dood. Op deze manier maken loka
le soorten geen schijn van kans
tegen het invasieve Aziatische lieve
heersbeestje en zullen deze terrein
blijven winnen ten koste van onze
inheemse soorten. Ook blijkt het
Aziatisch lieveheersbeestje agressie
ver in zijn gedrag. Onderzoek naar
de interactie tussen Aziatische lie
veheersbeestjes en inheemse soor
ten maakte duidelijk dat Aziatische
lieveheersbeestjes altijd winnen en
domineren; wanneer een inheems
lieveheersbeestje niet kan vluchten,
wordt het overmeesterd en opgege
ten.
Inmiddels is de invoer en het ge
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bruik van dit insect in Europa ver
boden, maar helaas heeft het Azia
tisch lieveheersbeestje zich al blij
vend in vele landen gevestigd. De
beste manier om overlast door exo
tische soorten tegen te gaan is de
introductie van natuurlijke vijan
den, maar ook dat is niet zonder ri
sico. Helaas heeft de geschiedenis
van dergelijke acties al vaker aan
getoond, dat het middel ook erger
kan zijn dan de kwaal.
Enige hoop
Wageningse onderzoekers hebben
al meer zicht gekregen op een aan
tal natuurlijke vijanden van het
Aziatisch lieveheersbeestje. Zo blij
ken andere schimmels, nematoden
(minuscule wormpjes) en mijten als
natuurlijke vijanden te kunnen op
treden. Onderzoekers vonden een
hoge mate van schimmelinfectie bij
het exotische lieveheersbeestje en
ook een toename van nematoden in

de populaties. Er zijn sterke aan
wijzingen dat vrouwtjes van het
Aziatisch lieveheersbeestje die geïn
fecteerd zijn met nematoden, geen
eitjes meer leggen. Misschien dat in
de toekomst blijkt dat de inzet van
nematoden een probaat middel is
om de populaties van het Aziatisch
lieveheersbeestjes wat te onder
drukken. Volledig uitroeien van het
Aziatisch lieveheersbeestje behoort
niet meer tot een realistische optie.

Natuurgebied de Bizonbaai in de Ooijpolder
door Tom Storcken
De Ooijpolder ligt ten oosten van
de stad Nijmegen. Het gebied
wordt gekenmerkt door een uitge
strekt landschap met kleine dorpen
en boerderijen. Een onderdeel hier
van is de Bizonbaai: men kan hier
buitendijks en binnendijks lopen.
Het buitendijks land betreft de
voormalige zandwinningsplas de
Bizonbaai. Hier lopen Konikpaar
den en Gallowayrunderen. Buiten
dijks is te zien dat de zandoever
van de Waal weer wat ruimte heeft
gekregen.
Op een mooie zonnige dag, half fe
bruari 2019, denk ik de auto in
Ooij te kunnen parkeren, maar dat
valt vandaag nogal tegen. Dus wil
ik wat verder over de dijk rijden.

Maar voor ik het dorp verlaat zie
ik rechts in de dakgoot van een van
de laatste huizen een roofvogel.
Het is een mannetje Sperwer; hij
heeft mij al snel in de gaten en blijft
naar mij kijken. Zolang ik maar in
de auto blijf is er niets aan de hand.
Vanaf een meter of zeven is deze
prachtige vogel goed te bewonde
ren. Zo dichtbij dat alle details
goed te zien zijn. Bijvoorbeeld de
snavel: bij het begin is deze geel en
het laatste kromme stukje is zwart.
In de zon lijkt de bovenzijde wel
een blauwige tint te hebben. Na een
paar minuten heeft hij er genoeg
van bekeken te worden en vliegt
weg. Weer verder het dorp uit; al
snel komt rechts de Bizonbaai in

zicht en dan besluit ik mijn vehikel
maar bij een poort bij een weiland
te zetten. Op het water rechts van
me zitten honderden Kolganzen en
daar tussen ook nog een paar
Brandganzen. Voorlopig hoef ik
niet ver te lopen om meer te zien.
Want links van de ganzen zitten
meer dan honderd Wintertalingen.
Daar tussendoor en er omheen
tientallen Smienten en Krakeenden.
Zo in het zonnetje een waar feest
om te zien. Regelmatig komen er
groepen Kolganzen aanvliegen en
na een of twee rondjes te hebben
gemaakt, landen ook zij op het
water. Het wordt steeds drukker en
ik kom ogen te kort.
Ik besluit wat verder te lopen rich

Ooijpolder (foto: Ans Homburg)
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Bizonbaai (foto: Ans Homburg)

ting de grote brug over de Waal als
ik in het Riet aan de overkant be
weging zie. De telescoop maar eens
goed richten en na wat zoeken en
wachten komt er een mooie gron
deleend tevoorschijn: een mannetje
Pijlstaart. Mooi is de witte borst
met doorlopende witte streep in de
nek naar boven tot bijna aan de
kruin te zien. Ook de verlengde
staartpennen zijn goed te zien. Hij
heeft een vrouwtje bij zich, lijkt op
vrouwtje Wilde eend maar de sna
vel is donkergrijs, kop ongetekend
lichtgrijs. De roep van het mannetje
is een korte heldere fluittoon. On
geveer tweehonderd meter verder
op ontdek ik nog twee paartjes. Dit
is toch mooi om te zien.
Vooral aan die kant van de baai
zitten regelmatig Blauwe en Grote
zilverreigers hun kostje bij elkaar te
scharrelen. Hier en daar zitten ook
Wilde eenden, de mannetjes met
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metaalachtige, groengekleurde
koppen. Hun mooie zwarte achter
steven met omhoog gekrulde mid
delste staartveren zien er schitte
rend uit in het zonnetje. Daarnaast
en tussendoor Krakeenden, Tafel
eenden en Kuifeenden. Acht Berg
eenden met hun rode snavel en sna
velknobbel doen hun uiterste best
om ook op vallen, wat natuurlijk
best wel lukt.
Het wordt tijd voor een boterham
en een goede rustplek en terwijl ik
daar naar op zoek ben, word ik af
geleid door iets wits in het riet. On
duidelijk wat het is, weer een Pijl
staart misschien? Zoeken, kijken en
opletten maar het blijft onduidelijk,
het Riet zit te veel in de weg. Dan
maar even wachten en hier maar al
vast een boterham eten. En mijn
geduld wordt beloond: uiteindelijk
meer te zien van de vogels. Enkele
Nonnetjes komen langzaam uit het

Riet. In eerste instantie een manne
tje en twee vrouwtjes. Het Nonnetje
broedt in noordelijke bossen aan
heldere meren of rivieren. Hier, in
overwinteringsgebieden trekken ze
rond in kleine groepjes. Het Non
netje is bijna helemaal wit met
zwarte tekening achter de oorstreek
en op de rug en zwart voor en rond
het oog. Het vrouwtje is bruingrijs
met witte wangen en donker, kas
tanjebruin voorhoofd en kruin. In
totaal zitten er drie paartjes bij el
kaar, hartstikke mooi toch.
Uiteindelijk maak ik toch het rond
je naar de andere kant, achter de
Rietkragen. Hier zitten enkele
Slobeenden te luieren. Ook veel
Meerkoeten en Futen zwemmen en
duiken hier rond. Een enkele Do
daars piept daar tussendoor. Twee
Knobbelzwanen met een jong van
vorig jaar zitten hier gewoon mooi
te zijn. Iets verderop landen met

veel kabaal twee Nijlganzen. Hier
langs de zandoever langs de Waal
vliegen ook Buizerd en Torenvalk,
terwijl enkele Koolmezen diverse
liedjes ten gehore brengen. Aan
deze kant staan diverse grote, oude
eiken met lange dikke, kronkelige
takken die tot aan de waterkant
reiken. Je kunt zien dat de Konik
paarden en Gallowayrunderen hier
vaak rusten. Er liggen hier heel veel

uitwerpselen op de grond. Het
wordt laat in de middag en af en
toe vliegen er groepen Kolganzen
weg. Het wordt minder druk op het
water. Lopend langs de Rietkragen
laten zich weer Nonnetjes en ver
derop Pijlstaarten zien. Ook weer
heel veel Wintertalingen. Twee
Grote zilverreigers komen aanzei
len en landen aan de rand van het
water.

De auto komt weer in zicht en
langzaam maar zeker wordt het tijd
afscheid te nemen van dit mooie
terrein. De bedoeling was geweest
om nog verder te gaan en een ander
deel van de Ooijpolder te bekijken,
maar gezien het tijdstip wordt dit
iets voor een andere dag. Ongeloof
lijk dat een dag zo snel voorbij kan
gaan en dat er in zo’n relatief klein
gebied zoveel te genieten valt.

Zondag 30 juni
Excursie “Diersporen in het veld”
naar de Meinweg met gids Anne
marie van Diepenbeek.

Herfstexcursie naar het Munnichs
bosch.

Jaarprogramma 2019
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 Arboretum Belmonte
en het nabij gelegen natuurgebied
de Blauwe Kamer.
Alleen voor leden.

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

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.

Kleine wespenboktor, Clytus arietus (foto: Ans Homburg)
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Observatie van...

...een Vosje

Deze keer siert een naamgenoot van mij deze pagina; het Vosje, een zandbij die internationaal bekend staat als
Andrena fulva. Ze is van een volmaakte schoonheid waaraan een mens niet kan tippen. Ook haar fysieke kracht
overstijgt menselijke maatstaven. Hoewel slechts 14 millimeter groot, graaft ze twee of drie verticale gangen van
ongeveer 15 centimeter diep, met op het einde ervan vier tot vijf broedkamertjes. In ieder kamertje deponeert ze
een voorraad stuifmeel, dat ze met wat nectar als bindmiddel tot een balletje vormt en waarop ze één eitje legt.
Na ongeveer drie weken is ze klaar met haar werkzaamheden en sterft ze. Een jaar later kruipt een verse genera
tie zandbijen uit de grond.
(Foto en tekst; Marianne Vos)
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