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Verslag van de voorjaarsexcursie naar Isenbruch

Isenbruch (foto: Toos Bakker)
door Leo Koster
Op zondag 28 april 2019 organi
seert Landschapsvereniging “De
Kringloop” uit Linne een voor
jaarsexcursie naar het gebied Isen
bruch en Schalbruch. Een dertigtal
personen, inclusief een heel jonge
dame, heeft hier wel oren naar. De
gidsen; Tom Storcken en Jo van
Pol. Tom deelt nog kaartjes uit van
Vogelbescherming Nederland met
77 soorten vogels. De groep wordt
gesplitst. Ik ga met Tom mee. Het
is 9°C, bewolkt, beetje motregen.
Een Boerenzwaluw in de lucht, een
mannetje Huismus op het dak. In
een oude wat versleten Appelboom
is een rondvormige Steenuilenkast
geplaatst, helaas in dit “uulehuus
ke” krijgen we de bewoner niet te
zien. We horen de Zwartkop, Tjif
tjaf en een Buizerd die wordt geës
corteerd door een kraai. Fluiten
kruid staat volop in bloei. We zien
een Reegeit rennen, onder draad
door, opvallend de witkleurige
spiegel. Dan nog een Reegeit en

even later langs de verharde weg
een Reebok. We ruiken de pene
trante geur van vloeibare mest die
over land is uitgereden. We wande
len langs een langgerekt aardbeien
veld. In een wei roodbonte koeien.
Een Heggenmus. Een fraaie solitai
re Zomereik in een wei. Langs het
pad Zwarte elzen en Essen waarin
een Koolmees zit. We horen de
Geelgors. In een grote Canadese
populier groeien diverse Maretak
ken. Als ik zeg dat het volgens de
traditie het gebruik is om iemand
die eronder staat te kussen, wil de
helft van de dames alweer terug
naar de parkeerplaats! We gaan bij
een witkleurig bankje het boscom
plex in. Sleedoorn, Maagdenpalm,
Speenkruid, Bosanemoon, Groot
bloemmuur, salomonszegel, Klim
op en Hondsdraf. We zien Zoete
kersen, eiken en populieren en
krabplaatsen van het Ree.
We zien een hoogzit. Tom heeft er
wel eens opgezeten om te genieten
van een invallende avond of opko
mende zon. Op een koude avond,

pyjamabroek onder een dikke
Manchesterbroek, twee dikke trui
en, handschoenen, twee paar sok
ken en een halve fles Jägermeister,
zat Tom wat kou te kleumen op
deze hoogzit. Een Vos kwam langs,
doch door de stevige kleding was
Tom amper in staat zich te bewe
gen, gelukkig zag hij nog net de
dikke, lange en ruige staart van dit
prachtige dier.
We wandelen onder de Canadese
populier door waarin veel Mare
takken groeien. Delen van de Ma
retak liggen op de grond, de bol
vormige en altijd groenblijvende
Maretak is een halfparasiet d.w.z.
dat ze water en zouten aftapt van
de vaten van deze populier, de Ma
retak is tweehuizig. We verlaten
Duitsland en steken ongemerkt de
grens over. De grens wordt hier
echter bepaald door twee grensste
nen met hetzelfde nummer name
lijk 311B. Eén van de palen staat
op Nederlands, de andere op Duits
gebied, hier speelt de zogenaamde
tolweg een rol, de grens ligt in het
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midden van de grenspalen. Tussen
deze twee stenen is namelijk een
droge verlaging zichtbaar, het be
treft de Lohgraben. Deze graaf
moet zo’n 200 jaar geleden een dui
delijke grensbeek geweest zijn. Be
langrijk voor de vaststelling van de
grens was het Congres van Wenen
van 31 mei 1815 toen de grens tus
sen Nederland en Pruisen werd
vastgesteld. Op 26-06-1816 werd
het Verdrag van Aken gesloten
waarbij de grens werd vastgesteld
tussen Vaals en Mook (Pruisen). In
1818 bestonden de grenspalen uit
hout en tot ongeveer 1875 werden
deze geleidelijk vervangen door
obeliskvormige stenen.
In dit deel van het bos wroetsporen
van het Wilde zwijn, verder Gele
dovenetel, omgevallen bomen met
tonderzwammen, Hazelaars en aal
bessen waaraan volgens Tom geel
witte bessen komen. Geroffel van
de Grote bonte specht. Kleinscha
ligheid voert hier nog de boven
toon. We bereiken het Heeren
straatje in het IJzerenbos. Diverse
Essen liggen in stukken aan de
rand van het boscomplex. Dit heeft
te maken met de Essentakziekte of
sterfte. Een schimmel zorgt voor
verkleuring in de bast waardoor
een tak sterft en mogelijk de gehele
Es. In en langs de berm bloeiende
meidoorns, bloeiend Kruipend ze
negroen en Gevlekte aronskelken.
Voor educatieve doeleinden offer ik
van deze aronskelk één bloeistengel
op.
Ik verwijder het grote, gladde en in
gesnoerde schutblad, we zien een
paarskleurige knots die een bepaal
de geur afgeeft waarop motmugjes
afkomen, onderin zitten de vrouwe
lijke bloemen, erboven de mannelij
ke en daarboven weer de stamper
haren die naar binnen gevlogen in
secten tegenhouden; zij zorgen voor
de bevruchting. Als de stamperha
ren verslappen kunnen de motmug
jes ontsnappen. Uitgebloeide sleu
telbloemen. We zien in een boom
een bolvormige woekering van cel
len, het betreft een grote Maser
knol. En dan het geluid van de
Wielewaal, voor velen de eerste van
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dit jaar, verder een vadsige larve
van de Reuzengoudhaan. Tom ver
telt dat sommige weilanden hier ge
heel onder water stonden, bij vorst
kon erop geschaatst worden. De
gegraven poelen in de weilanden
staan nu vaak droog. Kale jon
kers – een distelsoort - tornen zich
de hoogte in. Links van het fiets
pad hangt een omgekeerde emmer
met de tekst “Werners Eimer”.
Deze emmer wordt gebruikt als op
slagplaats voor vetbollen. Voor een
stenen schuilhut gaan we naar
rechts, de Waterbeemdenweg. We
wandelen langs een informatiebord
“Life Project Ambition”; hierop
worden vijf amfibieën genoemd:
Boomkikker, Geelbuikvuurpad,
Vroedmeesterpad, Knoflookpad en
de Kamsalamander. Alleen de
Boomkikker en de Kamsalamander
komen hier voor. In de berm, denk
ik, massaal de Kleine ooievaarsbek.
Diverse Canadese populieren staan
er doods op en van sommige zijn de
toppen afgebroken. We horen de
Koekoek. Op een klein weitje
graast in eerste instantie onge
stoord een Reegeit, maar als zij ziet
dat we haar gade slaan, houdt ze
het voor gezien. We bevinden ons
in het smalste stukje Nederland,
maar breed genoeg om volop te ge
nieten en dat doen we. We gaan
weer de grens over. In februari
2017 heb ik hier gewandeld en toen
stond hier een bord: “Rijksgrens,
grensoverschrijding is hier toege
staan voor E.E.G. onderdanen, -te
voet of fiets, tussen zonsop- en on
dergang, -geldig grensoverschrij
dingsdocument bij zich dragen, uitsluitend het meenemen van vrij
gestelde reizigersbagage is toege
staan”. We wandelen dus verder in
Duitsland. We krijgen het mannetje
te zien van de Roodborsttapuit.
Over het pad een koets getrokken
door twee Shetlandpony’s, op de
koets drie dames. We horen een
Grasmus en in een dode Zwarte els
zitten twee Geelgorzen. Een eenza
me Kievit vliegt over. We wandelen
over een goed belopen wildwissel.
Links van het pad mooi geknotte
knotwilgen, verder door ook mooie

knotwilgen die hoognodig geknot
moeten worden. Grote, mooie Ca
nadese populieren liggen in stukken
langs het pad, geprobeerd wordt
om de jaarringen te tellen. Jonge
Canadese populieren zijn al weer
aangeplant, ze zitten in een stambe
schermer. Een wilg met een stam
als van een Robinia. We wandelen
langs / door het natuurgebied Hoh
bruch dat 32,2 ha groot is. Dit hele
gebied ligt in een oude Maasarm,
Hohbruch is deels een ontgonnen
moerasland, we horen de Nachte
gaal. De zon breekt nog door. Een
Gelderse roos prachtig in bloei. We
wandelen over de Diekweg, langs
Stinkende gouwe en richting de
laatste / eerste huizen van Schal
bruch. Boven dit dorp een Buizerd
geëscorteerd door twee kraaien, ik
zie ook de eerste Gierzwaluwen.
Via Zu den Benden wandelen we
verder. Een Geelgors. We wandelen
Zu den Pfaffenbenden. Hier is flink
wat tuinafval gestort, ik zie de cul
tivar Gele dovenetel en de ruwbla
dige Ossentong met zijn blauwe
bloemen. Inlandse vogelkers met
zijn witte bloemen. Een Gaai. We
wandelen over een stukje van het
Pieterpad. We horen weer de Wie
lewaal, helaas krijgen we deze
prachtige vogel niet te zien. Vooral
het mannetje met zijn zwartgeel ve
renpak is een streling voor het oog.
Een holte onderin een boom lijkt
wel wat op een kabouterhuisje. We
wandelen langs een hardstenen mo
nument ter ere van Wilhelm Her
manns, 1876-1969. Drie Blauwe
reigers zijn in een wei op zoek naar
wat eetbaars. We naderen de par
keerplaats. In het “uulehuuske”
krijgen we de bewoner helaas weer
niet te zien. Het laatste stuk mag
onze jongste deelneemster op de
schouders van mama, toen we be
gonnen was zij de kleinste, nu op
eens de grootste. Rond 11.45 sluit
Tom de wandeling af. Een fraaie,
internationale, wandeling waarin
veel gezien en gehoord werd ligt
weer achter ons: Tom en Jo, be
dankt.

De Doort in "boekvorm"

Voorjaarsbos in de Doort (foto: Marianne Vos)

door Jan Hermans
De meeste leden van Landschaps
vereniging De Kringloop kennen
de Doort, ongetwijfeld een van de
belangrijkste Midden-Limburgse
natuurgebieden.
We zijn er al zo vaak geweest, op
vogel- en insecten-excursie of als
studiegebied voor onze cursussen.
Dit jaar geeft onze zustervereniging
Heemkundekring Echter Landj
haar vijftiende jaarboek uit, dat ge
heel gewijd zal zijn aan de Doort en
zijn omgeving. Hoewel de Doort in
eerste instantie bij velen bekend is
vanwege de bijzondere flora en
fauna, wordt ook de cultuurhistorie
in dit boek belicht: het Slötje,
hoeve de Horst, de legende van Juf
frouw Zonder Kop, de kleigaten,

de trambaan, kruisen en kapellen
en de moeilijk zichtbare oude
Maasgeulen. In een full-color uit
gave wordt natuur en cultuurhisto
rie van dit gebied nu bij elkaar ge
bracht in één boek. Twintig auteurs
presenteren in 22 artikelen daarbij
de volgende onderwerpen: flora,
vegetatie, libellen, vogels, de boom
kikker, geologie, verdwenen boer
derijen, kasteel de Horst, toponie
men, de Middelsgraaf en de klei
putten van de Valk.
Wellicht heeft U als regelmatige be
zoeker van dit gebied belangstelling
voor deze uitgave.
Er bestaat de mogelijkheid tot voor
inschrijving tot 1 september. Bij
voorinschrijving kost het boek 24

Euro, daarna 28 Euro.
U kunt inschrijven door het in
schrijfformulier in te vullen dat U
kunt downloaden van de site van
de Heemkundekring Echter Landj:
https://www.echterlandj.nl
De inschrijving is pas definitief
wanneer het verschuldigde bedrag
is overgemaakt en het inschrijffor
mulier is opgestuurd naar Heem
kundekring Echter Landj, Plats 1,
6101 AP te Echt.
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Over de gebiedsvisie Beegder- en Hornerheide
door Joost Geraets
De gemeente Maasgouw, stichting
het Limburgs Landschap, Waterlei
dingmaatschappij Limburg
(WML), de familie Magnée en de
gemeente Leudal hebben samen
met de Bosgroep Zuid Nederland
een concept-gebiedsvisie voor de
Beegder- en Hornerheide gepresen
teerd op 18 maart j.l. Namens
Landschapsvereniging De Kring
loop waren onder anderen Jan Her
mans en Marianne Vos-Jaspers
aanwezig. Ook diverse leden namen
deel aan deze bijeenkomst die een
gebiedsdialoog is genoemd.
Het gebied waarvoor deze visie
geldt omvat onder meer de Lange
Vlieter en directe omgeving waar
onder de waterwinputten, De
Tuspeel, de noordoostzijde van de
Heelderpeel, het dal van de Haelen
sche Beek, Exaten, de Hornerheide,
de heide aan de oostkant van de
N280, het Zwartven en de Beegder
heide. In totaal gaat het om 880 ha
natuur.
De Beegder- en Hornerheide liggen
op de hoger gelegen zandgronden
tussen de kernen Beegden, Heel,
Baexem en Horn. De provinciale
wegen N273 (Napoleonsweg) en
N280 doorkruisen het gebied. Dit
bestaat uit droge en vochtige heide
afgewisseld met vennen en dennen
bos. Aan de noordzijde liggen gras
landen langs de beek.
In de visie is gekozen voor vier
kernpunten: een veilig landschap,
een biodivers landschap, een aan
trekkelijk landschap en een beleef
baar landschap. Bij een veilig land
schap staan het voorkomen van
verontreinigingen in de waterwin
gebieden en de brandveiligheid cen
traal. Bij het biodivers landschap
staan het verbinden van de heide
terreinen en het omvormen van
monotoon, eenvormig bos naar
meer gevarieerd bos centraal. Als
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het gaat om een aantrekkelijk land
schap dan staan 'voor bewoners' en
ruimte voor nieuwe initiatieven
centraal. In het beleefbaar land
schap staan de zonering voor ver
schillende gebruikersgroepen (denk
aan wandelaars, fietsers, mountain
bikers en bootcampers) en de cul
tuurhistorie centraal.
Na de presentatie van de concept-
visie zijn de aanwezigen opgedeeld
in vijf groepen om de volgende vra
gen/stellingen te bespreken:
(1) Wat kunnen bezoekers doen om
een veilige drinkwatervoorziening
te garanderen? / Hoe kijkt u aan
tegen de aanleg van
brandcorridors?
(2) Hoe kijkt u aan tegen de om
vorming van naald- naar loofbos of
heide? / Waar wilt u de natuurkwa
liteit verhogen?
(3) Hoe kunnen we de omwonen
den (nog) beter betrekken bij het
gebied? / Wat mist u in het gebied?
(4) Hoe kijkt u aan tegen de schei
ding van gebruikersgroepen? /
Welke voorzieningen missen we
nog?
De reacties van alle aanwezigen zijn
vervolgens centraal naar voren ge
bracht door de vijf gespreksleiders

© OpenStreetMap-auteurs

en centraal besproken, ook met de
wethouders van beide gemeenten.
Enkele kernpunten bleken te zijn:
(1) handhaving (optreden tegen ei
genaren van loslopende honden) en
communicatie (informatie verstrek
ken aan de eigenaren van de hon
den), (2) aandacht voor het vergro
ten van de biodiversiteit op diverse
manieren zoals meer kruiden, meer
kruidenrijk grasland, aandacht
voor soorten zoals de Nachtzwa
luw, het Schavertje (een sprink
haansoort) en de Veldkrekels, (3)
horeca (in/bij Beegden), (4) geen
mountainbike-route.
De vijf terreineigenaren gaan
samen met de Bosgroep de door
alle aanwezigen gemaakte op- en
aanmerkingen verwerken in een
uitvoeringsplan waarna dit weer
wordt teruggekoppeld naar belang
hebbenden en belangstellenden. Op
welke termijn is nog niet duidelijk.
De voortgang kan worden gevolgd
op de website Natuurportaal van
de Bosgroep waar je ook de hier
voor genoemde concept-visie terug
kunt vinden. Zie www.natuurpor
taal.nl/gebied/beegder-enhornerheide

Varia-avond op 22 november
door Lei Hulsbosch
Op vrijdag 22 november 2019
houdt Landschapsvereniging “De
Kringloop” voor en door haar
leden wederom de tweejaarlijkse
Varia-avond. De avond wordt ge
houden in de basisschool Triangel
te Linne, aanvang 19.30 uur.
Deze avond mag u als trouw lid
van onze vereniging beslist niet
missen. U heeft keuze uit twee op
ties:
Optie 1. U kiest een thema en ver
werkt dat tot een mooie, interes
sante, boeiende, verrassende of
aparte presentatie.
Optie 2. U gaat als toeschouwer, te
vens Kringloper, op 22 november
gewoon heerlijk ontspannen genie
ten van de onderwerpen die de me
dewerkers aan de Varia-avond tot
hun thema hebben gemaakt.
U kunt zich aanmelden via info@
dekringlooplinne.nl of telefoon
nummer 0475-463239.
U krijgt dan alle benodigde infor

matie van Lei Hulsbosch.
De volgende personen hebben zich
reeds aangemeld:
Jan Vandewall - De Doort
Pierre Theunissen en Marianne Vos
- Maserknollen
José Daniels-Creemers -

Mineerders
Jan Hermans - Madeira
Nicky Hulsbosch - Thailand
Bert Buurman - Het is een
monocotyl
……wie volgt?

Paardenbloem (foto: Ans Homburg)

Ochtendexcursie naar het Leudal op 25 augustus
Het Bestuur
Het Leudal is bij de meeste Kringlo
pers geen onbekend gebied. Op zon
dagmorgen 25 augustus leiden Leo
Koster en Jo van Pol U gaarne rond.
De excursie start om 9.30 uur vanaf
de parkeerplaats nabij het Leudal
museum gelegen aan de Roggelse
weg (tussen Haelen en Roggel). De
excursie eindigt rond 12.00 uur.
Het Leudal is vooral bekend als
beekdallandschap gelegen tussen de
kerkdorpen Horn, Haelen, Nun
hem, Neer, Roggel en Heythuysen.
Rondom het beekdal ligt een klein
schalig en eeuwenoud bos- en cul
tuurlandschap. De eerstgenoemde
vier dorpen liggen op de overgang
van de hogere zandgronden naar
het lager gelegen Maasdal, in te
genstelling tot de laatste twee die
geheel op zand zijn gebouwd.

Het Leudal is als oud cultuurland
schap, ondanks de biologische afta
keling van de laatste dertig jaar,
nog steeds een gebied van grote
landschappelijke en biologische
waarde. Hoewel thans zeker 125
vroeger voorkomende plantensoor
ten zijn verdwenen, herbergt het ge
bied nog altijd een kleine 500 ver
schillende plantensoorten. Als ge
volg van de gevarieerdheid van het
landschap komen er uitersten in de
begroeiing voor: enerzijds droge,
voedselarme en anderzijds vochti
ge, voedselrijke vegetaties.
Tijdens deze ochtendexcursie gaan
we nu eens niet langs de beekdalen,
maar bezoeken we de kleinschalige,
veel minder bekende heideterrein
tjes ten westen van de Roggelse
weg. De heideveldjes en de hei
schrale bermvegetaties in het Leu
dal zijn een geschikt leefgebied
voor reptielen zoals de Levendba

rende hagedis. In het heischrale
grasland van het Leudal komen be
halve Struikhei en Stekelbrem ook
planten voor zoals Zandblauwtje of
de beide zilverhaversoorten. Vaak
groeien deze soorten in open pio
niergemeenschappen, die droog zijn
en snel opwarmen.
In deze aan de heiden verwante hei
schrale graslanden is ook Sint-jans
kruid een kenmerkende plant, vaak
nog in gezelschap van Grasklokje,
Vogelpootje, Akkerhoornbloem,
Reigersbek en ooievaarsbekken.
Deze heiden en schrale graslanden
zijn ook door hun snel opwarmend
karakter zeer geschikt om kennis te
maken met allerlei groepen insec
ten.
Laat U op deze wandeling verras
sen in het minder bekende heide
landschap van het Leudal. U bent
van harte welkom evenals belang
stellende introducés.
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Lauwersmeer: Vogelparadijs op vroegere zeebodem
door Tom Storcken
Het is half maart, we gaan naar
Roden voor een muziekuitvoering.
Vooraf ga ik natuurlijk even op de
landkaart kijken hoe ik het beste
daar naartoe kan rijden. En dan is
goed te zien dat het Lauwersmeer
niet zo ver van Roden ligt. Dit is
een gebied waar we nog altijd eens
naar toe wilden, maar ja, het ligt
niet direct naast de deur. Maar nu
is het een uitstekende gelegenheid
om dit te combineren, dus even
overleggen met de thuisbasis, een
extra overnachting boeken en we
kunnen anderhalve dag vogels en in
het Lauwersmeer gaan kijken.
Vroeger stroomde in de Lauwers
zee zoet en zout water in elkaar
over. Ter voorkoming van over
stromingen werd in 1969 een dam
aangelegd en werd de Lauwerszee

Brilduikers (foto: © Huub Loete)
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het Lauwersmeer. De natuur in het
Lauwersmeer is zo bijzonder dat
het is aangewezen als Nationaal
Park.
Door de aanleg van de dam ont
stond op de vroegere zeebodem een
nieuw landschap. Het Lau
wersmeer is nu een onmisbare scha
kel in de vogeltrek, de massale vo
gelverhuizing in het voor- en na
jaar. Steltlopers, eenden en ganzen
die in het hoge noorden broeden en
hun jongen grootbrengen, trekken
in het najaar zuidwaarts. Sommige
hiervan overwinteren in Nederland,
andere trekken nog verder naar het
zuiden. Zij gebruiken het Lau
wersmeer en de wadden alleen om
zich vol te eten voor het tweede
deel van hun lange trektocht naar
de overwinteringsgebieden. In het

vroege voorjaar stoppen ze er weer
tijdens hun reis terug naar de
broedgebieden. Het Lauwersmeer
vormt een belangrijke pleisterplaats
en een veilige slaapplaats voor de
vele duizenden ganzen die er over
winteren. Daarnaast is dit een be
langrijk voedselgebied voor vis
etende vogels, zoals Fuut, zaagbek
en duikeenden. Het ondiepe water
(minder dan 0,5 meter) vormt ook
een rust- en voedselgebied voor
grondeleenden en steltlopers.
Op vrijdagmiddag komen we aan
in de buurt van activiteitencentrum
‘De Bosschuur’, op korte afstand
van Lauwersoog gelegen, aan de
oostkant van het Lauwersmeer. Dit
is een gebied met veel open water,
grote grasranden en vlakten met af
en toe kleinere Rietvelden. Hier

Zomertaling (foto: © Huub Loete)

zijn te zien Kok- en Zilvermeeu
wen, Kievit en een enkele Blauwe
reiger. Op het water Brilduikers,
Kuifeenden, Meerkoeten en Do
daars. Dan een mooie verrassing:
twee Zeearenden zeilen hoog in de
lucht, een geweldig gezicht toch
weer. Met een vleugelspanwijdte
van meer dan twee meter zijn het
imposante vogels. We kunnen de
vogels niet zo lang bewonderen,
maar later op de middag zullen we
die twee nog een keer zien. Ook
zwemmen op het water Futen,
Wintertaling en Krakeenden. Wat
soorten betreft is hier niet zoveel te
zien, maar de twee Zeearenden
maken veel goed.
‘s Avonds ga ik nog even buiten zit
ten om te genieten van het late zon
netje. Op de dijk een stukje verder
op zit op een paaltje een roofvogel,
maar te veraf om goed te kunnen
bekijken. Na een tijdje vliegt deze
vogel in een lage glijvlucht richting

twee Fazanten die in het veld zit
ten. Dan zijn duidelijk de lange
vleugels en lange, smalle staart te
zien. Bruine bovenzijde met witte
bovenstaartdekveren, plus de arm
vleugel met variabele geelbruine
baan en beige-witte onderzijde met
bruine strepen. Conclusie: het is
een vrouwtje Blauwe kiekendief.
Ten opzichte van de Grauwe kie
kendief zijn de vijf handpennen
goed te zien.
Op zaterdagmorgen worden we
wakker gemaakt door meeuwenge
krijs, dus snel even kijken. Tiental
len Grote mantelmeeuwen - met
kenmerkende lichtroze poten en
grote witte vlekken in zwarte staart
- zitten te eten en te krijsen op een
van de omliggende weilanden. De
Kleine mantelmeeuw heeft geen
witte vlekken in de staart en heeft
gele poten. Ook vliegen er steeds
weer honderden Spreeuwen op, om
even verderop weer te landen.

Na een stevig ontbijt gaan we rich
ting ‘De Pomp’ aan de zuidzijde
van het Lauwersmeer, vlak voor
het jachthaventje Lunegat. Dit is
een moerassig gebied met hier en
daar laag, open water, omringd
door grote Rietvelden. Hier door
heen loopt een modderig pad dat
ook gebruikt wordt door Koniks
paarden en runderen. Op een van
de velden zitten meer dan duizend
Brandganzen. Het zijn prachtige
zwart-witte vogels met nog wat
grijs in het verenpak. Ze zijn bezig
hun buikje vol te eten en hebben
weinig belangstelling voor ons.
Deze vogels zullen binnenkort weer
naar het noorden van Europa vlie
gen waar hun broedgebieden liggen
langs eilanden en kusten. Hier is
ook een Veldleeuwerik te zien en te
horen en als we wat verder het ge
bied in lopen zien en horen we
Boompiepers. Een paar keer laten
ze hun zangvlucht zien, eerst opstij
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gend vanuit een boom en dan als
een parachute op “stijve vleugels”
dalen. Al bij het eerste Rietveld aan
de waterkant zitten Rietgorzen, ze
zijn hier overal met vele aanwezig.
Het is een genot om ze te horen en
af en toe te zien. Ze vliegen even op
uit het Riet, gaan op een Rietsten
gel zitten, doen hun zangkunstje en
verdwijnen dan weer in het Riet.
Bij een open water wat verderop
zwemmen eenden langs een Riet
kraag. Goed kijken en jawel hoor!
Het is een koppeltje Zomertalin
gen, het mannetje met de brede,
witte wenkbrauwstreep. Deze vogel
overwintert in Afrika en is dus al
terug. Ondertussen vliegen vier
Grutto’s over. Een bosrand nade
rend laten zich horen en zien:
Zanglijster, diverse Merels en Win
terkoning, terwijl ook Pimpelmees,
Vink en Fazant laten weten dat ze
er zijn.
Het Lauwersmeer is aangewezen
als Natura 2000-gebied voor 13
soorten broedvogels, waaronder de
Roerdomp en 29 soorten die hier
niet broeden, dus trekvogels en
wintergasten. Al deze soorten zijn
kenmerkend voor het landschap
van meren en moerassen (wetlands)
waar het Lauwersmeer onderdeel
van uitmaakt. In de komende jaren
worden deze vogelsoorten goed be
schermd. Na 2021 moet het aantal
van deze soorten toenemen, daar
om is in maart 2016 een beheers
plan opgesteld met een looptijd van
zes jaren. Aangezien dit plan 345
pagina’s telt, ga ik hier maar niet
verder op in.
We krijgen honger, dus terug naar
de auto en na het eten van een bo
terham gaan we richting jachtha
ven Lunegat en daarna naar Ezu
makeeg, een stukje noordelijker.
Dit is een gebied met veel modderi
ge oevers en kleine eilandjes. Van
uit een kijkhut en een uitkijkbult is
een groot deel van het gebied goed
te overzien. Er staat nogal veel
wind, dus eerst maar naar de kijk
hut. Hier is het echt genieten en de
tientallen Scholeksters vallen direct
op. Overal zie je ze in de modder
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peuren op zoek naar iets eetbaars.
Drie Kluten met hun iets omhoog
gebogen snavel staan op een van de
eilandjes, hun lichtblauwe poten
zijn goed te zien. Diverse Pijlstaar
ten, mannetjes en vrouwtjes, lo
pend op een van de eilandjes en en
kele zwemmend in het water. Som
mige poetsen hun verenkleed. We
hebben er nog nooit zoveel bij el
kaar gezien. De mannetjes hebben
een prachtige lange staart. Ook
heel veel Bergeenden op en langs
het water. De mannetjes hebben
een felrode snavel met daarboven
een opvallende, eveneens rode
knobbel. Daartussendoor veel
Slobeenden, Smienten en Krakeen
den. Op de eilandjes paraderen de
nodige Kieviten. Na steeds maar
weer de eilandjes en het water af
speuren zien we twee vrouwtjes
Kemphaan, de zwarte vlekken in
het verenpak zijn goed te zien. Het
is goed opletten zodat je deze vogel
niet verwart met de Tureluur, maar
snavel en verenpak zijn toch wel af
wijkend. Vrouwtjes Kemphaan
hebben een donkere snavel en
oranje poten. Iets verderop staat
een mannetje, die toch wel veel gro
ter is dan het vrouwtje. De snavel
van het mannetje is iets omlaag ge
bogen, de bovendelen van de veren
zijn geschubd. De bruine halskraag
van het baltskleed is goed te zien.
Dit is de eerste keer dat we deze
vogel nu eens met deze verenpracht
in het echt te zien krijgen. Dit
maakt mijn dag, al was die al goed,
nog meer tot een geslaagde dag.
Om het nog mooier te maken vlie
gen er zes Lepelaars over.
Ongeveer een kilometer verder ligt
de uitkijkbult, toch ook daar maar
gaan kijken, want de middag is nog
niet voorbij. Deze bult geeft uit
zicht op een ander deel van hetzelf
de gebied, alleen is het hier veel
winderiger. Hier is veel van hetzelf
de te zien als vanuit de kijkhut.
Ook hier nog een mannetje Kemp
haan, waarvan de bruine halskraag
goed te zien is. Op grotere grasvel
den rondom zitten nog grote groe
pen Brandganzen die af en aan vlie

gen naar een ander grasgebied
vlakbij. Het is toch wel een gewel
dig gezicht als zo’n grote groep, be
staande uit meer dan duizend vo
gels, de lucht ingaat. Dan lijkt het
wel alsof de hemel verduisterd
wordt en als je daar dan nog eens
hun roep bij neemt! Dat is een er
varing, in één woord geweldig.
In oktober 2016 is Nationaal Park
Lauwersmeer door de International
Dark Sky Association officieel uit
geroepen tot Dark Sky Park. Dat is
een gebied waar ’s nachts de duis
ternis behouden blijft en waar be
zoekers welkom zijn om die duis
ternis te beleven en de sterrenhemel
te zien. Deze benoeming voor het
Lauwersmeer is bijzonder, omdat
Nederland een van de landen is met
de meeste lichtvervuiling ter we
reld. Omdat we ’s avonds in Roden
moeten zijn kunnen we hier niet
van genieten, maar misschien is dit
iets voor een volgende keer.

Schorskoloniespin
door Marianne Vos
De Schorskoloniespin (Drapetisca
socialis) is in meerdere opzichten
een uitzonderlijke soort. De slechts
drie tot vijf millimeter grote spin
met de afwisselend lichte en donke
re banden geringde poten, verkiest
boomstammen als habitat. Dat
doen wel meer spinnensoorten,
maar die kiezen bomen met een
ruwe stam. De Schorskoloniespin
heeft een voorkeur voor de gladde
stam van de Beuk.
In tegenstelling tot soortgenoten
die absoluut geen concurrentie dul
den, bewonen vaak tientallen
Schorskoloniespinnen dezelfde
boomstam waar ze clusters vor
men. De kleur en de tekening van
het achterlijfje vertoont een opval
lende gelijkenis met dat deel van de
stam dat ze als hun habitat be
schouwen en waarop ze het meest
verblijven. Donkere spinnen zitten
op donkere plekken, lichtere op
lichte schorsdelen en groene spin
nen op de bemoste schaduwzijde.
De meestal vage, onduidelijke teke
ning op het achterlijf kan vlekkerig
zijn of de vorm van een eikenblad
hebben.
In Engeland wordt ze ook wel ‘invi
sible spider’ – onzichtbare spin ge
noemd. Ik kan die indruk bevesti
gen. Zoekend naar zakdragertjes
op een boomstam zag ik wel ‘iets’
op de stam wat mijn aandacht trok,
echter zonder te kunnen vaststellen
wat het was. En wat doe je dan? Je
maakt er een serie foto’s van, waar
van de bijgevoegde een van de wei
nige bruikbare is. Zelfs toen het
‘iets’ in beweging kwam, was het
gokken wat het zijn kon, want de
structuur en kleur van de boom
stam en van de spin vloeiden naad
loos in elkaar over.
Lange tijd was men van mening dat
deze soort een jachtspin is, die der
halve geen web bouwt. Pas zo’n
vijftig jaar geleden ontdekten

Schorskoloniespin Drapetisca socialis (foto: Marianne Vos)

arachnologen (spinnendeskundi
gen) dat ze wel degelijk een web
weeft. De spin spant een ultradun,
fijnmazig tapijtwebje op enkele mil
limeters afstand van de stam. Het
was nooit eerder iemand opgeval
len dat de spin niet echt op de stam
liep, maar er nét boven, over het
web. Het fungeert als bewegings
melder want de draden bevatten
geen kleefstof. Bij een trilling rent
de spin naar de plek waar de prooi
zich moet bevinden, plaatst zich
hoog op de poten snel recht erbo
ven en laat zich vallen.
Zelf van geringe afmetingen, is ze
gespecialiseerd in het vangen van
kleine prooien, waaronder spring
staartjes die vaak nauwelijks een
millimeter groot zijn, of bladluizen,

ook al niet groot te noemen. Op de
cheliceren (kaken) zitten vijf tot zes
lange stekeltjes en drie tot vier bor
stelharen en de pedipalpen (tasters)
zijn bezet met lange, stevige bor
stelharen. Tezamen vormen ze een
vangkorf: een unicum binnen de
orde der spinnen.
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Exoten in Nederland: Watercrassula of Waternaaldkruid

invasie van Watercrassula langs het Heerenven op de Hamert (foto: Jan Hermans)

door Jan Hermans
Watercrassula is een overblijvende
oever- en waterplant met dunne,
kruipend-opstijgende stengels. Aan
de stengels staan vlezige, tegenover
staande blaadjes van 0,5 tot 1 cm
lang, die lijn- tot lijnlancetvormig
zijn. De bladtop draagt een stekel
puntje, vandaar de Nederlandse
naam Waternaaldkruid. De sten
gels zijn wit of roodachtig van
kleur. De plant bloeit met viertalli
ge, wit tot bleek roze bloemetjes die
op bloemstelen staan in de bladok
sels. Zaden die gevormd worden
blijken in sommige populaties
kiemkrachtig. Maar… elk stukje
stengel kan vegetatief weer uit
groeien tot een plant. De plant
blijft ’s winters groen en heeft drie
groeivormen: een landvorm, een
vorm die groeit op de waterbodem
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en een vorm die in de bovenste wa
terlagen groeit. Door zijn snelle ve
getatieve manier van vermenigvul
diging en zijn aangepaste groeivor
men is Watercrassula in staat in een
groot aantal milieus te groeien, ook
in poelen die regelmatig droogval
len. Deze oorspronkelijk uit Australië afkomstige soort is een uiterst
invasieve exoot. De plant kan ex
plosief uitgroeien in pioniermilieus
bijvoorbeeld op geplagde terreinen.
Eenmaal gevestigd is de soort vrij
wel niet meer te verwijderen omdat
elk vergeten stukje stengel weer uit
groeit tot een plant.
Verschijningsvormen
Zoals reeds hiervoor aangeduid
heeft Watercrassula een water- en
een landvorm. De planten vertonen
echter ook een tussenvorm: wan

neer exemplaren langere tijd over
stroomd raken of juist droogstaan,
dan passen de planten zich binnen
enkele weken aan.
In water wortelen de planten in de
bodem, kruipend of in een rozet en
drijven de stengels recht omhoog.
De stengels zijn dan geheel groen.
De plant lijkt op veel soorten ster
renkroos, maar is forser en stevi
ger. Op droge oevers kan Watercr
assula tot ongeveer 30 cm in de
hoogte groeien. De stengelkleur
van landvormen varieert van wit
tot lichtgroen tot lichtbeige met een
roze, soms roodachtige tint. Op
land vertoont de plant vetplantachtige kenmerken zoals een dik,
vet blad. Het zaad van Watercras
sula is slechts beperkt kiemkrach
tig, maar bij een groot aantal bloe

men wordt toch al snel een vitale
zaadbank geproduceerd.
Schade
Onder bepaalde milieuomstandig
heden is Watercrassula zeer inva
sief, met name open plekken in een
vochtig milieu zijn zeer vatbaar
voor de plant. Woekering van Wa
tercrassula veroorzaakt diverse on
gewenste effecten, zoals de achter
uitgang of het volledig verdwijnen
van inheemse plantensoorten. Ook
kunnen wateren volledig dicht
groeien en kan er zuurstofgebrek
ontstaan. De plant groeit jaarrond
en heeft daarom in het voorjaar een
niet in te halen voorsprong op in
heemse soorten, die moeten uit
groeien vanuit ondergrondse delen
of opslaan uit zaad.
Nederland
Het verspreidingskaartje van FLO
RON toont aan dat Watercrassula
in alle Nederlandse provincies aan
wezig is, met een zwaartepunt in

Noord-Brabant en Noord- en Mid
den-Limburg. Ook in grote delen
van de Achterhoek en Twente is het
een probleemsoort. In Nederland is
Watercrassula voor het eerst gezien
in 1995 in Noord-Brabant. Sinds
dien heeft de soort zich steeds ver
der uitgebreid met name in veel
sinds 1990 door natuurontwikke
ling ontstane vennen en waterpar
tijen. Watercrassula kwam in eerste
instantie in de natuur terecht door
menselijke verspreiding, door het te
dumpen als vijverplant. Ook grote
grazers, watervogels, machines en
schepnetten kunnen gemakkelijk
delen van de plant verspreiden.
Ook breken delen van de plant ge
makkelijk af waardoor ze kunnen
wegdrijven. Na aanspoeling worte
len ze gemakkelijk en komen de
planten tot wasdom.
Bestrijding
Bestrijding van Watercrassula door
het volledig verwijderen van de

soort is vrijwel onmogelijk geble
ken. Een kaalgeschraapte bodem
geeft Watercrassula als pionier
weer gemakkelijk gelegenheid om
opnieuw grote tapijten van begroei
ing te vormen. Het hoogst haalbare
is de soort door regelmatig ingrij
pen, beheersbaar te houden van
overlast. Het is echter symptoom
bestrijding en het vereist steeds te
rugkerende inspanningen met daar
bij behorende kosten. Essentieel is
om onmiddellijk in te grijpen zodra
een nieuwe groeiplaats wordt vast
gesteld. Testen in het buitenland
hebben nog geen bevredigende be
strijdingsmethode vastgesteld.
Watercrassula wordt in Nederland
niet meer in de handel aangeboden.
Mocht U de soort vaststellen in een
gebied, geef dat direct door aan de
eigenaar of verantwoordelijke in
stantie.

Watercrassula (foto: Jan Hermans)
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Villa hottentotta op de heide
door Marianne Vos
Bovenstaande titel roept mogelijk
een associatie op met een woning
op de heide, of anders misschien
met een kinderprogramma. Het is
echter de naam van een insect.
Het was Linnaeus die in 1758 de
geslachtsnaam ‘Villa’ reserveerde
voor een wolzwever die een afwij
kend gedrag vertoonde en een
ander uiterlijk had dan de destijds
reeds bekende wolzwevers. Als
soortnaam koos hij ‘hottentotta’
waardoor deze soort wolzwever
voluit de naam Villa hottentotta
kreeg.
Zoals bekend maakte Carolus Lin
naeus een rigoureus einde aan de
naamsverwarring die tot dan toe
heerste bij het benoemen van flora

Villa hottentotta (foto: Marianne Vos)
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en fauna. Hij introduceerde de bi
nominale nomenclatuur, ofwel het
twee-namensysteem, steevast be
staande uit de geslachtsnaam ge
volgd door de soortnaam.
Wolzwevers (Bombyliidae) vormen
een groep van parasitoïde insecten:
de larven van de Gewone wolzwe
ver (Bombylius major) voeden zich
met larven van solitaire bijen en
wespen. Dit is tevens de meest alge
mene wolzwever die men vooral in
het voorjaar boven bloemen ziet
zweven, terwijl ze met hun lange
roltong honing uit de bloem opzui
gen. Typerend is ook het hoge
zoemgeluid, veroorzaakt door de
snelle vleugelbewegingen. Andere
wolzwevers, waaronder alle Villa-

soorten, voeden zich in hun larve
stadium met rupsen van Noctuidae
ofwel uiltjes, die een van de groot
ste nachtvlinderfamilie vormt.
Villa wolzwevers hebben een voor
keur voor warme tot hete zonbe
schenen zandgronden zoals rivier
duinen, kalkgraslanden, opgespo
ten emplacementen en heideterrei
nen. Dit is de habitat waarin ze
zich helemaal in hun element voe
len. Ze vliegen bij voorkeur pal
boven de grond waarbij men kan
observeren hoe de vrouwtjes hun
eitjes één voor één met een slinge
rende beweging richting het warme
zand schieten. Soms richten ze spe
cifiek naar een bestaande nestgang
of een ander holletje, soms ook lijkt

het alsof ze maar wat lukraak mik
ken. Kort voordat ze dit gedrag
vertonen hebben ze hun achterlijfje
met een snelle, draaiende beweging
in het rulle, warme zand gestoken.
Het zandkamertje dat zich aan hun
achterlijfspunt bevindt, wordt
daardoor met fijn zand en met stof
deeltjes gevuld. De eitjes verlaten
daarna via dit kamertje het lijfje;
zonder dit inwendige zandbad zou
den de eitjes aaneen klonteren. Tij
dens de ei-afzet maken de vrouw
tjes typerende dansende bewegin
gen. Deze ‘dans’ is zo kenmerkend
dat men na enige oefening de Villa
wolzwevers alleen al aan dit gedrag
kan herkennen.
Waarschijnlijk verging het Linna
eus ook zo en hij bedacht een bij
zonder originele naam. Hij noemde
de soort Villa hottentotta: een
naam die om enige toelichting
vraagt.
Met de in vergetelheid geraakte
term ‘villa’ duidde men vroeger een

relatief kleine oppervlakte van
voedselarme zandgrond aan, be
staande uit fijnkorrelig zand. Dat
kan in de vorm van een zandplaat
zijn of een opgewaaid duin, of een
open plek op de heide, maar ook de
oeverschuinte van een ven. Deze
plaatsen kenmerken zich verder
door de uiterst schrale begroeiing
en het vermogen om zonnewarmte
op te nemen en lang vast te hou
den.
De naam ‘Hottentotten’ danken we
aan Hollandse kolonisten, die in de
17de eeuw in Zuid-Afrika een vee
houdende volksstam ontdekten die
tijdens hun groepsdansen een rit
misch gezongen taal bezigden die
verrijkt was met klikklanken. De
Hollanders meenden telkens de
woordgroep ‘hot tot’ te herkennen
en noemden het volk dan ook Hot
tentotten. De Franse ontdekkings
reiziger en antropoloog François
Le Vaillant die decennia later in de
18de eeuw, door Zuid-Afrika reis

de, was zeer geïnteresseerd in de
volksstammen die hij ontmoette.
Hij stelde vast dat de Hottentotten
zichzelf Khoikhoi noemen, hetgeen
‘kleine mensen’ betekent. Hun taal
noemen ze Khoisan en als volks
stam maken ze deel uit van de San
volkeren. Uiteindelijk ging
François Le Vaillant de geschiede
nisboeken in als ontdekker van veel
nieuwe vogelsoorten, waarvan hij
behalve een uitvoerige omschrij
ving, tevens realistische tekeningen
vervaardigde.
Inmiddels zijn in ons land vijf ver
schillende Villa’s bekend, terwijl
ten tijde van Linnaeus er slechts
één soort gezien werd. Misschien
maakte hij een wandeling over de
heide, zag dit type wolzwever aan
het werk en nam toen definitief het
besluit over de naamgeving? Dat
weten we niet, maar hij zag beslist
wel vaker een Villa hottentotta op
de heide.

Vrijdag 25 januari
Lezing door Stef van Rijn over de
Wespendief.

en het nabij gelegen natuurgebied
de Blauwe Kamer.
alleen voor leden.

Vrijdag 22 november
Varia-avond.
alleen voor leden.

Vrijdag 22 februari
Jaarvergadering met aansluitend
een lezing door Ad Havermans
over biodiversiteit.

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

Vrijdag 13 December
Lezing over orchideeën door Jean
Claessens en Jac Kleijnen.

Vrijdag 29 maart
Lezing door Annemarie van Die
penbeek over “Diersporen”.

Zondag 25 augustus
Heide-excursie naar het Leudal.

Jaarprogramma 2019

Zondag 28 april
Voorjaarstocht naar het gebied
Isenbroich en Schalbruch.

Zondag 29 september
Excursie naar “ De Lus van Linne”
met een gids van Het Limburgs
Landschap.

Zaterdag 25 mei
Bustocht naar Wageningen met be
zoek aan een Arboretum

Zondag 27 oktober
Herfstexcursie naar het Munnichs
bosch.

Donderdag 26 december
Kerstwandeling in een Limburgs
natuurgebied.
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Indien onbestelbaar retour: De Kringloop Linne, Burton Jostweg 7, 6041 PG Roermond

Observatie van...

...een zandbij

In het centrum van een klaproos slaapt een bij.
Ik observeer haar en ervaar een diep verlangen.
Zo te rusten aan het hart van een bloem……
Wie zou dat niet willen?
(Foto en tekst: Marianne Vos)
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