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Doe mee aan onze
Observatie! 

Het doel van de
vereniging 
Landschapsvereniging     
"De Kringloop" stelt zich
ten doel tezamen het
landschap te verkennen in
al zijn facetten en
zodoende liefde te kweken
voor natuur en heem.
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4   Excursie Tweede Kerstdag naar landgoed Rozendaal - Jan Hermans
5   Wespspin - Marianne Vos
6   Het fascinerende Parque Nacional Doñana - Maria Buurman
8   Lezing over Orchideeën en bijzondere planten - Het Bestuur
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12  Exoten in Nederland: Japanse duizendknoop - Jan Hermans
14  Jaarprogramma 2019 - Het Bestuur
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16  Observatie van...een bij en een Wespspin - Marianne Vos
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door Lei Hulsbosch
 
Op vrijdag 22 november houdt
Landschapsvereniging “De Kring
loop” wederom haar bekende Varia
avond. De avond wordt gehouden
in basisschool Triangel te Linne,
aanvang 19.30 uur en is uitsluitend
bedoeld voor de leden van “De
Kringloop”.
Zeker na het succes van de vorige
keren mag u als trouw lid deze
avond beslist niet missen!

Sparrenzanger (foto: Nicky Hulsbosch)

Varia-avond op vrijdag 22 november  alleen voor leden

 
Voor deze avond hebben zich reeds
aangemeld:
José Daniels - Creemers —
"Mineerders"
Toos Bakker en Marcel Verwijlen
— "Munnichsbos"
Marianne Vos en Pierre Theunis
sen – "Vergroeiingen bij planten"
Nicky Hulsbosch – "Fauna in
Thailand"
Jan Hermans – "Madeira"

 
Beste leden, u kunt zich nog
aanmelden!
Dit kan telefonisch bij Lei Huls
bosch (tel. 0475-463239)
of via e-mail: cursussen@dekring
looplinne.nl.
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Excursie Tweede Kerstdag naar landgoed Rozendaal

door Jan Hermans

Op donderdag 26 december, Tweede
Kerstdag, organiseert Landschaps
vereniging De Kringloop een ex
cursie naar landgoed Rozendaal.
Landgoed Rozendaal is in beheer
bij de Stichting het Limburgs
Landschap. De excursie start om
14.00 uur vanaf de parkeerplaats
van Limburgs Landschap bij de
Heerenhof te Montfort, bereikbaar
via de kruising Erksweg en Voorste
Rozendaalweg, richting Montfort.
Jan Hermans zal deze excursie lei
den, die duurt tot 16.00 uur. Om U
alvast in de juiste stemming te
brengen voor deze tocht volgt hier
na enige informatie.
Landgoed Rozendaal
Landgoed Rozendaal is eigenlijk
het gebied dat ligt tussen de spoor
lijn Roermond-Sittard en het Rei
gersbroek. Ook de bloemrijke klap
rozenakkers nabij Schrevenhof be
horen tot dit gebied. De kern van
het noordelijke deel bestaat uit
grasland doorsneden door een
kaarsrechte in het verleden gegra
ven Vlootbeek met daarom heen
bossen. Het bos bestaat overwe
gend uit loofbos met daarin domi
nantie van Zomereik, afgewisseld
met Grove den. Twee hoeves, de

Koningshof en de Heerenhof, her
inneren aan de agrarische functie
die het gebied vanaf 1635 heeft
gehad. Toen was deze streek in en
kele jaren tijd beroofd van zijn
veenlaag en omgezet in landbouw
grond.
Vanaf de Heerenhof wandelen en
verkennen we het open landschap
van het Vlootbeekdal en de ten zui
den daarvan gelegen bossen. Star
tend bij de Heerenhof komen we
ook langs de Koningshof, gelegen
in een open landschap dat stamt uit
de tweede helft van de 17e eeuw.
Door het graven van de Vlootbeek
kon vroeger het aanwezige moeras
worden drooggelegd. Daarvóór be
stond het gebied overwegend uit
water. Een fraaie kaart van Philip
Taisne uit 1623 toont dat een deel
van het gebied was ingericht als
eendenkooi om er wilde eenden
voor consumptie te vangen. Daar
naast werd er Riet gesneden dat als
bouwmateriaal werd gebruikt. De
oude naam voor Riet, namelijk
“riss” of “reuss”, ligt ten grondslag
aan de naam Rozendaal!
Wanneer we voor de eerste keer de
Vlootbeek zijn gepasseerd, komen
de vanaf de Heerenhof, vallen on
middellijk de dikke laanbomen op.
Het merendeel van de ruim 150

dikke eiken zijn Amerikaanse
eiken. Een klein gedeelte, bij de
tweede passage van de Vlootbeek,
bestaat uit Zomereiken. Deze
prachtige bomen zijn landschaps
bepalend. Zeker Zomereiken bie
den aan tal van vogels en andere
organismen plaats en beschutting.
In het voorjaar zijn Grote bonte
spechten druk in de weer om er een
geschikte nestgelegenheid te vin
den.
Het circa 25 hectare grote open ge
bied bestaat geheel uit grasland. De
Vlootbeek doet daarbij nog altijd
zijn werk waar die ooit voor be
dacht was, namelijk ontwateren.
De weilanden zijn dan ook relatief
droog en weinig bloemrijk. In de
toekomst probeert Stichting het
Limburgs Landschap via beheer de
soortenrijkdom te laten toenemen.
Op dat vlak ligt er nog altijd de re
latie met het stroomopwaartse deel
van de Vlootbeek. Zolang er in het
Reigersbroek nog agrarische activi
teiten plaatsvinden, kan de huidige
ontwatering nog niet gestopt wor
den.Reden genoeg om in het veld te
genieten en waar nodig de discussie
te voeren over de toekomst. U bent
van harte tot deze tocht en discus
sie uitgenodigd…, neem Uw familie
mee.

Winter in het Rozendaal (foto: Marianne Vos)



door Marianne Vos

Deze kleurrijke spin is van oor
sprong thuis in het Middellands
Zeegebied, maar komt al sedert de
cennia in onze contreien voor. De
eerste waarneming in Nederland
dateert van 1980.
Mannelijke Wespspinnen bereiken
een grootte van ten hoogste zes mil
limeter - de poten niet meegeteld -
terwijl vrouwtjes 17 millimeter
groot worden, eveneens zonder
acht te slaan op de poten. In de pe
riode dat ze een pakket eitjes in
hun lijf dragen, lijken ze zelfs nog
een maatje groter en forser. Zoals
bij spinnen gebruikelijk is de paring
voor het mannetje een hachelijke
onderneming. Het vrouwtje is uit
sluitend geïnteresseerd in zijn sper
ma: verder ziet ze hem als een eiwit
rijk hapje, dat de ontwikkeling van
de  eitjes ten goede komt en daar
door haar nageslacht. Dat op de
foto zowel het vrouwtje als het

mannetje te zien is, berust op toeval
en vooral een grote portie geluk.
Tot op dat moment in juli moest ik
me tevreden stellen met foto’s van
vrouwtjes die voldaan in volle glo
rie in het centrum van hun web
zaten, of bezig waren een sprink
haan of een ander insect in te pak
ken voor later, voor de grote hon
ger, terwijl de mannetjes, geredu
ceerd tot leeggezogen velletjes, als
overbodige attributen aan de rand
van het web bungelden.
Victor Westhoff was na Jac.P.
Thijsse ongetwijfeld de bekendste
bioloog die ons land heeft gekend.
Hij introduceerde het begrip ‘plan
tensociologie’ en was medeauteur
van de driedelige boekenserie ‘Wil
de Planten’ evenals ‘Plantenge
meenschappen van Nederland’. De
kracht van deze werken ligt in het
feit dat ze zelfs tientallen jaren na
de eerste uitgave, een gewaardeerd

naslagwerk vormen voor zowel er
varen floristen als geïnteresseerde
leken en eenieder die op meer in
zicht hoopt in het rijk van godin
Flora. Behalve wetenschapper was
Victor Westhoff een verdienstelijk
dichter die publiceerde onder zijn
dichterspseudoniem Peter Sandi
fort. Voor onderstaand gedicht uit
1985 zou, theoretisch gezien, een
vrouwelijke Wespspin model heb
ben kunnen staan.  

De spin
Zij is een sexe-kannibaal,
al is het ook op micro-schaal,
die ’t manvolk totterdood belaagt
wanneer de paring is geslaagd.
Zij vreet haar vriend van kop tot
poten,
nadat de wellust is genoten.
Doch is de stumper omgebracht,
dan keert hij weer in ’t nage
slacht.     

Wespspin  Argiope bruennichi

vrouwtje rechts, mannetje links  (foto: Marianne Vos)
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Het fascinerende Parque Nacional Doñana

door Maria Buurman

Pepe, de beheerder van Sanlúcar
AC camping in de provincie Cádiz
(Andalusië, Zuid- Spanje) bezorgt
ons een ruime camperplaats dicht
bij de duinen, vlak aan zee. Als we
later met onze voeten in het water
van de golf van Cádiz staan waar
de Guadalquivir in uitmondt, heb
ben we zicht op Parque Nacional
de Doñana aan de overkant. Daar
willen we naar toe. Sinds 1969 nati
onaal park en in 1995 bijgeschreven
op de UNESCO-lijst met Wereld-
erfgoederen. Momenteel zo’n 543
vierkante kilometer groot. Helaas
is een groot moerasgebied droog
gelegd ten gunste van landbouw, is
er vervuiling door landbouwgiff, is
een deel van de rivier uitgebaggerd
en zijn vele illegale waterputten ge
slagen waardoor de Unesco in 2016
dreigde het gebied (uniek!) op de
rode lijst te plaatsen! De regering
heeft daarop maatregelen genomen
zodat dit ternauwernood is voorko
men.
De Guadalquivir is altijd de levens
ader van Zuid-Spanje geweest. De
Romeinen gebruikten deze al als
handelsroute, de Moren bouwden
er hun kalifaat van Cordoba om
heen en de Spanjaarden haalden er
in de 16e eeuw menige zilvervloot
op binnen. De waterweg verzandde
echter en daardoor verloor de delta
veel van zijn economische beteke
nis. Een ramp voor de handel maar
een zegen voor de natuur. Het mili
eu was blij met het ontbreken van
menselijke bedrijvigheid en zo werd
het uitgestrekte moerasgebied in de
rivierdelta een veilige haven voor
vele miljoenen migrerende vogels.
Het aantal menselijke bezoekers
aan het Nationaal Park is terecht
gelimiteerd en hier alleen mogelijk
met boot en gids vanuit Sanlúcar
de Barrameda. We bemachtigen
een ticket voor over drie dagen.
Op de camping had Alfonso ons er
op gewezen dat we op eigen gele

genheid watervogels kunnen spot
ten door simpel de doodlopende
kustroute te volgen. Dat doen we
en daar krijgen we geen spijt van.
Allereerst passeren we zoutpannen
met grote zoutbergen. Daarna te
voet verder. Alfonso heeft gelijk:
een fascinerend moerasgebied met
honderden roze Flamingo’s op
zoek naar hun favoriete kreeftjes
maaltijd, de Steltkluut, Tureluur,
Dwergstern, Kleine zwartkop en
Bonte strandloper laten zich zien.
De prachtige Gele kwikstaart,
borststuk helder geel en donkere
vleugels met een witte streep bij
oog en snavel. Vele libellen vliegen
hier al dan niet in tandem langs de
slootjes en watertjes ons verwelko
mend voorbij. De veel aanwezige
niet zo grote libel met rood in de
vleugels maar ook wat geel is vol
gens kenners van een groep voge
laars de Zwervende heidelibel, de
volledig rode de Vuurlibel. De
combinatie van een groene (vrouw
tje) en blauwe (mannetje) libel zijn
Grote keizerlibellen. Echte kanjers
van wel zeven tot acht cm lang. In
tense beleving in deze stille omge
ving zonder gemotoriseerd verkeer.
 

Op 4 maart met de georganiseerde
toer naar het park met een groep
van veertig personen. Een half uur
op de ferry over de Guadalquivir.
Onze gids Solana spreekt naast
Spaans wat Engels zodat we enigs
zins kunnen volgen wat we zien.
Er is duidelijk afkalving van de ri
vieroever onder invloed van eb en
vloed wat men tracht tegen te gaan
door het plaatsen van allerlei hou
ten palen en schotten. De verrekij
ker is welkom om naar de weinige
vogels te speuren zoals de Grote
mantelmeeuwen, strandlopertjes en
de Blauwe reiger. Via een houten
aanlegsteiger van wel 200 meter
lopen we naar de wal. Opvallend
zijn de vele Kokkels die onder op
de palen zitten, het is duidelijk eb.
De vele bossen met Parasoldennen
verwelkomen ons op de kade als
parapluutjes tegen de zon. Houten
rietgedekte hutten komen in beeld
waar het leven uit vroeger tijden
zichtbaar wordt gemaakt, dat was
een leven in en met de natuur. Men
gebruikte de Parasoldennen om
schepen te bouwen, belangrijk voor
alle transport en handel over water.
Dat het gebied vaak drassig is ge

(foto: Maria Buurman)
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tuige de houten verbindingspaadjes
tussen de hutten.
Dan komen onze vervoermiddelen
met veel kabaal tussen de bomen
vandaan, twee groende Mercedes
unimog bussen. Onze gids in de bus
is een jongeman die erg veel vertelt
over het gebied, maar helaas alleen
in het Spaans. Gelukkig hebben we
voorwerk gedaan. Er zijn drie be
langrijke ecosystemen: de moeras
sen (Marismas), de dennenbossen
met mediterraan struikgewas en
duinen en stranden.
In het voorjaar zou het drassig
moeten zijn in de moerasgedeelten,
maar alles wat we zien is een enkel
klein plasje. Al hobbelend rijden we
over droog duinzand waarbij er
menige plant wordt overreden!
Park Doñana is niet bewoond,
maar er is wel een buitenverblijf
van de koninklijke familie. Een rui
ter draaft als een ridder in een
sprookje op een prachtig wit paard
het bos in.
We zien Wilde zwijnen evenals sier
lijke Damherten en zelfs Edelher

ten. Ook sporen van de hier regel
matig aanwezige runderen. Hier
zou zelfs de Spaanse lynx nog leven
ook al is die geruime tijd niet meer
gesignaleerd.
Na de naaldbossen met veel stekeli
ge Jeneverbes maakt de chauffeur
vaart en crost over het strand, dan
bergop waar we boven op een duin
de bus uit mogen. Het is zonnig bij
25 graden als we over de Parasol
dennen uitkijken. We zonderen ons
af van de drukke Spaanse en Duit
se reisgenoten en ontdekken Jene
verbessen, Helmgras, Schorrekruid,
Zeerupsklaver en Zeekraal. Ook de
Mastiekboom, Cistus soorten, rode
lavendel, Rozemarijn en tijm. De
ons onbekende uit de heidefamilie
is Corema album of Camarinha
maakt onze gids duidelijk. Hier
voor is geen Nederlandse naam.
Bijzonder zijn de stuifzandduinen
of ‘wandelende duinen’ die zich
zo’n 15 meter per jaar verplaatsen
onder invloed van de aanhoudende
oceaanwind, waardoor ze voortdu
rend veranderen van plaats én

(foto: Maria Buurman)

vorm.
Na een half uur allemaal weer in
stappen, helaas. De rit langs en in
de branding veroorzaakt vele ab
rupt opvliegende of wegzwemmen
de vogels! We zien mantelmeeu
wen, Kokmeeuwen, een groep
Scholeksters en Dodaars uit de fa
milie van de futen maar meer lij
kend op een eend! Merkbaar is de
teleurstelling bij de deelnemers dat
de Flamingo’s alleen gezien worden
als honderden stipjes aan de hori
zon. Zijn wij even blij met ons uit
stapje van gisteren!
Als we ooit terugkomen gaan we
alléén de wandeling maken met
gids, waarbij de beleving zeker in
tenser is dan met een hobbelende
bus over de gele strandzand paden
racen waarvan de natuur te lijden
heeft.
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Vrijdag 13 December
Lezing over orchideeën en bijzondere planten in Limburg

Op vrijdag 13 december 2019 zullen
Jean Claessens en Jacques Kleynen
een lezing houden over Limburgse
natuur, met een sterke nadruk op
hun favorieten, de orchideeën. Dit
fascinerende onderwerp wordt op
aanstekelijke en deskundige wijze
door beide heren uitgelegd, waarbij
veel prachtige foto’s en verhelde
rende video’s de lezing ondersteu

nen en voor een visueel spektakel
zorgen. De duopresentatie zorgt
voor een afwisselende, gevarieerde
lezing die niet vlug vergeten zal
worden, vooral niet door het en
thousiasme waarmee alles gepre
senteerd wordt. Wij nodigen u dan
ook graag uit voor deze unieke
voordracht.
Tevens bestaat dan de mogelijkheid

om hun boek “The flower of the
European orchid - Form and func
tion”, 440 bladzijden dik en met
meer dan 800 kleurenfoto’s, te
kopen voor de aantrekkelijke prijs
van €39,50. Wie alvast wat infor
matie vooraf wil hebben kan te
recht op hun site:
www.europeanorchids.com 
Het Bestuur 
 

Zuid-Limburg, Luilekkerland voor plantenliefhebbers

door Jean Claessens en Jacques
Kleynen
 
Zuid-Limburg is voor botanici de
kers op de taart: een gebied waar je
geweest moet zijn omdat er veel
soorten voorkomen die je nergens
anders in Nederland kunt vinden.
Er zijn verschillende factoren die
maken, dat Zuid-Limburg zo speci
aal is. Ongeveer 70 tot 65 miljoen

jaar geleden maakte dit gebied deel
uit van een ondiepe tropische zee,
waarin kalkformaties gevormd
werden. Door opheffing van Eifel
en Ardennen kwam Zuid-Limburg
boven de zeespiegel te liggen en
werden in het oorspronkelijke pla
teau diepe dalen uitgesleten door
de Maas, Geul en Gulp. Als gevolg
daarvan ontstond een gevarieerd
landschap.
In het verleden werden de dalen en
plateaus allemaal ontgonnen, de
hellingen die te steil waren bleven
bebost en vormen momenteel de
hellingbossen, die bekend staan om
hun bijzonder rijke voorjaarsflora.
Het Savelsbos en het Bunderbos
zijn voorbeelden van rijke helling
bossen waarin onder andere Gewo
ne en Gele anemoon, Daslook, Ge
vlekte aronskelk, Peperboompje,
Slanke sleutelbloem, Paarbladig en
Verspreidbladig goudveil, Muskus
kruid en Amandelwolfsmelk groei
en. Later in het jaar wordt het bla
derdak te dicht en moeten we weer
een jaar wachten om deze voor
jaarspracht te bewonderen. In de
hellingbossen groeien ook enkele
orchideeën zoals Mannetjesorchis,
Purperorchis en Vogelnestje. Indien
het bos niet direct aan een akker

grenst, is er ook plaats voor typi
sche zoomplanten zoals Bleek bos
vogeltje en Vliegenorchis.
Gelukkig komen er ook nog enkele
speciaal aangelegde akkers voor die
niet bemest of bespoten worden en
waarin de originele akkerplanten
kunnen voorkomen. Het meest be

Harlekijn

Franjegentiaan
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kende gebied ligt op de Kruisberg
te Wahlwiller. Hier kun je nog
Groot spiegelklokje, Akkerboter
bloem, Wilde ridderspoor, Naal
denkervel en Smalle raai vinden.
 
Ten zuiden van de lijn Meerssen-
Heerlen komt de kalk (door de
Limburgers mergel genoemd), die
miljoenen jaren geleden werd afge
zet, aan de oppervlakte. Op hellin
gen die op het zuiden gericht zijn
komt een speciaal vegetatietype
voor: de kalkgraslanden. De om
standigheden op deze terreinen
(hoge temperaturen en weinig di
rect beschikbare voedingsstoffen)
zijn te extreem voor de meeste
planten; hier kunnen alleen de spe
cialisten overleven. Het gras blijft
kort en de vegetatie wordt gedomi
neerd door kruiden zoals Echte ga
mander, Duifkruid, Bevertjes,
Geelhartje, Grote centaurie, Fran
jegentiaan, Zonneroosje, Gulden
sleutelbloem, Voorjaarszegge en
Kalkwalstro. Ook voor orchideeën,
waarvan de meeste soorten aan
kalk in de ondergrond gebonden
zijn, is dit een uitstekend biotoop.
Hier groeien onder meer Soldaatje,
Grote muggenorchis en Bergnacht
orchis.

Zenegroen

Groot spiegelklokje

 
De biologie van orchideeën is heel
boeiend. De meeste soorten zijn
voor de verspreiding van het stuif
meel, bij orchideeën bijeengepakt in
stuifmeelklompjes, afhankelijk van
insecten. Dat heeft geleid tot veel
verschillende strategieën om de be
stuivers aan te lokken. Sommige
orchideeën zijn daarbij generalis
ten, die een breed palet aan insec
ten aantrekken, terwijl ander soor
ten zich juist specialiseren op een
bepaalde insectensoort.
Omdat orchideeën heel gevoelig
zijn voor verandering van hun bio
toop, zijn ze een goede graadmeter
voor de toestand van een natuurge

bied. Op sommige plaatsen doen ze
het goed, terwijl op andere plaatsen
duidelijk de negatieve invloed van
veranderend grondgebruik en hoge
stikstofdepositie te zien zijn.

(foto's: Jean Claessens en Jac
Kleijnen)
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La Brenne - deel 2

door Tom Storcken

Na een verdiende lunchpauze (zie
deel 1), die we hebben gehouden bij
een verlaten boerderij die La Berja
terie heet, lopen we verder. Hier
laten kikkers van zich horen en
vliegen Boerenzwaluwen om ons
heen. Langs het gedeeltelijke bos
pad groeien Gele Iris, klaprozen,
Spaanse ruiter, Scherpe boter
bloem, Grote zandmuur, wilde
rozen en Schildzaadzonneroosje.
Een stukje van het pad verwijderd
bovenop een struik zit een Grauwe
klauwier. Hier in de weilanden
links en rechts van het pad laten
ook Veldleeuweriken van zich
horen evenals een zingende Grauwe
gors. Onderin de struiken zit een
jonge Winterkoning die bij zijn ou
ders bedelt om voedsel. Regelmatig
horen we Nachtegaal, Wielewaal en
Zomertortel. Zelfs zo vaak dat we
er ons niet eens meer op attent
maken, het is gewoon alsof
ze er bij horen.
Als we bij de D44 uitkomen, een
smalle geasfalteerde weg, gaan we
eerst naar links naar het uitkijk
punt bij de vijver van La Sous.
Vlakbij is een Grote zilverreiger
mooi te zien. In een weiland met
koeien vlakbij de kijkhut, lopen vijf
Koereigers die bij nadering weg
vliegen. Deze reigers eten insecten
zoals sprinkhanen. Ze leven graag
tussen de koeien omdat zij de insec
ten tijdens het lopen verstoren en
deze zo makkelijk te vangen zijn.
Maar Koereigers pakken ook in
secten die zich op het lichaam van
de koeien bevinden. Bij de kijkhut
zelf ziet Thea een Wielewaal bewe
gen. Deze probeert op het Riet te
landen, maar daar is de vogel toch
te zwaar voor, hij zakt er doorheen.
Na nog een paar zitpogingen vliegt
hij weg. Een geweldig gezicht, zo’n
mooie vogel. Aan de oever staat
een Kleine zilverreiger en op een
draad verderop zit weer een Rood
borsttapuit. Een eenzame Buizerd

vliegt over. Dan lopen we een stuk
terug, de weg af om nog te gaan
kijken bij de Terres de Renard, ook
wel de vijver van Luc genoemd. Dit
is een vijver die rechts van de weg
ligt. Om bij het uitkijkpunt te
komen moeten we eerst helemaal
om de vijver heenlopen. Hier laten
diverse Nachtegalen van zich
horen. Links en rechts van het pad
naar de vijver liggen een paar wei
landen met heel veel zuring, dit ziet
mooi rood gekleurd uit. De Groene
specht laat zich horen en een Kievit
foerageert vlak voor de vijver in de
modder. In een boompje zitten drie
Grauwe gorzen. In de vijver die al
leen nog modder bevat zit een grote
groep Kokmeeuwen plus twee
Blauwe reigers en twee Kleine zil
verreigers. Een Zwarte wouw vliegt
over.
Een volgende stop is de vijver van
Essarts. De concentratie van vijvers
hier in de Brenne is groot en liggen
meestal dicht bij elkaar. Daarom
zijn ze heel aantrekkelijk als broed
gebied voor kolonievogels zoals rei
gers, meeuwen en sterns. Deze vij
ver is daar een mooi voorbeeld van.
Op weg ernaar toe zit op een afras
teringsdraad een Paapje. De kijk
hut zelf zit bijna helemaal vol met
fotografen. Wij nestelen ons hier
tussen en kunnen genieten van twee
koppeltjes Geoorde fuut. Een kop
pel Knobbelzwanen heeft zes jon
gen. Op deze vijver zitten tientallen
Kokmeeuwen te broeden op kunst
matig geïnstalleerde nestplaatsen
(soort van tonnen met begroeiing).
Het is hier trouwens een kabaal van
jewelste van al het gekrijs van de
meeuwen. Op wat boomstronken
zitten twee Europese moerasschild
padden lekker te zonnen. Ze zijn
zeldzaam in Frankrijk met maar
drie populaties, waarvan één hier in
de Brenne. Het zijn onschadelijke
dieren. Alleen op warme, zonnige
dagen in de lente laten ze zich zien

op de oever of op andere warme
plekken. Ze voeden zich met insec
tenlarven, dode vis en weekdieren.
Ze verlaten zelden het water, behal
ve om naar hun overwinteringsplek
te gaan in rustige vijvers, of wan
neer het vrouwtje aan land gaat om
eieren te leggen. Dit gebeurt tussen
einde mei en midden juli. Uiteinde
lijk toch maar verder richting Mai
son du Parc. We lopen langs diver
se grote weilanden waar tientallen
leeuweriken in de lucht zingen,
maar ook op de grond te zien zijn.
Dit is een groot feest met aan alle
kanten fluitende vogels. Bij het
Huis van het Park ligt de vijver van
Estude, deze is echter vanwege het
broedseizoen afgesloten vanaf 1
april t/m half oktober: jammer
voor ons. Wat verderop aan de an
dere kant van de weg ligt de vijver
Nuret, langs de D17 waar we nog
een boterham eten. Aan de oever
zit een Purperreiger, deze vliegt
echter vrij snel weg. Ten opzichte
van de Blauwe reiger heeft hij een
smallere snavel. De zijden van kop
en nek zijn roodbruin gestreept en
ook in de veren van de zijkanten
komt deze kleur terug: een heel
mooie en slanke vogel. Hij over
wintert in Afrika. Verder lopend
nemen we de afslag naar de vijver
van Miclos, gelegen langs een rus
tig bospaadje. Dit is een echt parel
tje in het bos: het is zo’n verstilde
vijver waar je vanzelf ook stil van
wordt. Hier zitten rondom de vijver
en in en langs het riet maar liefst
acht Purperreigers en acht Blauwe
reigers. Ook een Fuut en vier Bril
duikers ontdekken we in het water.
Enkele Witwangsternen vliegen
over het water om hun kostje bij el
kaar te scharrelen. In het gras en
Riet rondom de oevers zitten ook
nog een Kwak, een Kievit en twee
Kleine zilverreigers. Moeilijk om
afscheid van deze plek te nemen.
Maar bij het bos van Nouzières

10



(foto: Jan Hermans)

worden we bij een heel kleine plas
beloond met twee Witwangsternen
die op palen zitten te rusten, terwijl
een Fuut op het nest zit. Ook hier
een Purper- en een Blauwe reiger
aan de overkant. Als de Purperrei
ger loopt is het net alsof zijn nek
zich beweegt als een slang. Boven
op een struik zit een mannetje Cirl
gors zijn best te doen. Verderop op
een bospad laat een Boomkruiper
zich zien en horen. Als we het bos

uitlopen moeten we weer een klein
stukje over de D17 om dan weer di
rect tussen weilanden en bos verder
te lopen. Op een grote hooiberg zit
een Zwarte wouw. Een Reebokje
steekt het pad over zonder zich iets
van ons aan te trekken.
De wandeling die in deel 1 en deel 2
beschreven wordt is ongeveer 12
km lang maar omdat er zoveel te
zien en te horen is, zoveel mooie
plekken met geweldig veel vogels,

planten etc. hebben wij er uiteinde
lijk drie dagen over gedaan, terwijl
we volgens mij nog lang niet alles
gezien hebben. Vogels zoals Zwart
kop, Staartmees en vele andere
hebben we wel gezien en/of ge
hoord maar zijn nog niet in dit ver
haal aan bod gekomen, maar mis
schien wel in deel 3. Geraadpleegde
literatuur: Observatie nov/dec 2015
en de Crossbill Guide Loire Valley.
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Exoten in Nederland: de Japanse duizendknoop

Japanse duizendknoop Fallopia japonica (foto: Jan Hermans)

door Jan Hermans

De Japanse duizendknoop (Fallo
pia japonica, oude synoniemen: Po
lygonum cuspidatum, Reynoutria
japonica) is een plant die die oor
spronkelijk afkomstig is uit Japan.
De plant is rond 1825 in Europa in
gevoerd door de botanicus Philipp
Franz von Siebold. De plant wordt
door de IUCN vermeld als een van
de honderd meest invasieve soorten
ter wereld.
Uiterlijke kenmerken
Japanse duizendknoop is een diep
wortelende vaste plant, die lange
holle stengels vormt van 0,5 tot 3 m
hoog en bladeren van 5 tot 12 cm.
Deze soort duizendknoop vormt
stevige wortelstokken. In de winter
sterft ze bovengronds af. De holle
stengel bestaat uit kamertjes, zoals

bij bamboe, met op de grens van
elk kamertje een knoop waaraan
zijtakken en bladeren ontspruiten.
Ook de zijtakken zijn weer op de
zelfde wijze onderverdeeld. De
wand van de stengel bestaat uit
twee delen; een dik deel dat groen is
en voor de stevigheid zorgt en een
doorzichtig deel, een soort vlies met
rode vlekjes. De Japanse duizend
knoop bloeit in augustus en sep
tember met witte tot soms roze
bloempjes. De zaaddragers zijn
roodachtig met een vliezige zoom
of vleugel rondom de vruchtjes. In
maart en april ontwikkelen zich uit
de stevige wortelstokken de sten
gels die opvallen door hun geweldi
ge groeikracht. De plant is twee
slachtig en de verspreiding is

hoofdzakelijk vegetatief, waarbij
vanuit de moederplant zijdelingse
groeischeuten ontstaan, die langer
dan een groeiseizoen aangehecht
blijven.
Verspreiding
De plant heeft zoals reeds vermeld
een grote groeikracht en is in staat
om zich te vestigen in droge en
natte grond, in voedselarme of
voedselrijke situaties, op zand, veen
of klei. De soort verdringt daarbij
andere kruiden en struiken. Ook is
deze soort in staat om kleine ruim
ten te benutten zoals plekken in de
fundering of zelfs door asfalt. Er
zijn in Europa tot nu toe geen in
secten of schimmels bekend die de
plant aantasten of zodanig bescha
digen dat de soort in haar opmars
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wordt tegengehouden. Een vegeta
tie bestaande uit Japanse duizend
knoop is zeer monotoon, laat geen
ruimte voor andere soorten en be
dreigend voor de biodiversiteit in
een natuurgebied. In alle provincies
van Nederland wordt de soort aan
getroffen, waarbij ze op veel plaat
sen voor problemen zorgt, omdat
de bestrijding niet eenvoudig is.
Bestrijding
De Japanse duizendknoop is door
zijn groeikracht en relatieve onge
voeligheid voor bestrijdingsmidde
len op plaatsen waar hij eenmaal
goed gevestigd is moeilijk te bestrij
den. Bestrijding is vooral gebaseerd
op een combinatie van meerdere
tactieken, die volgens een meerja
renplan moeten worden uitgevoerd.
Maaien en afvoeren: dit gebeurt
meestal omstreeks de bloeiperiode
van de plant of gedurende meerde
re malen per jaar. Het maaisel mag
niet vermengd worden met ander
groenafval, omdat kleine stukjes
wortel weer gemakkelijk opnieuw

kunnen uitlopen. Bij meerdere
malen maaien, eenmaal per vier
weken, is het vooral van belang dit
te doen wanneer er nieuwe spruiten
zijn gevormd. Om de plant op ter
mijn geheel kwijt te raken is het ei
genlijk noodzakelijk om elke twee
weken te maaien. Uitgraven is zeer
arbeidsintensief en duur, omdat de
wortels tot drie meter diep kunnen
zitten. Worden niet alle kleine stuk
jes wortel nauwgezet verwijderd,
dan komt de soort weer gemakke
lijk terug.
Bedekken: het in de winter bedek
ken met een niet licht doorlatende
materie wordt ook wel toegepast.
Niet flexibel materiaal zoals beton
plaat moet absoluut naadloos wor
den gelegd, omdat nauwe spleten al
voldoende zijn om er weer door
heen te groeien.
Chemische bestrijding: onder ande
re op basis van glyfosaat is sterk af
te raden omdat dergelijke middelen
terecht sterk ter discussie staan en
meer vernietigen aan biologisch

leven, dan alleen waarvoor ze be
doeld zijn. Biologische bestrijding
bijvoorbeeld met het relatief mili
euvriendelijke middel Ultima is een
andere optie. Aan beide bestrij
dingswijzen zijn meer nadelen ver
bonden dan voordelen!
Eén eenvoudige maatregel voor het
verwijderen of onder controle hou
den van de invasieve Japanse dui
zendknoop bestaat tot op vandaag
helaas niet. Elke situatie is uniek en
daarom moet een beheeraanpak op
maat van het terrein of de desbe
treffende situatie worden ontwor
pen.
Het is van groot belang om voor
lichting te combineren met preven
tie. Ook plantsoenbeheerders en ge
meenten moeten zich veel meer be
wust zijn van het feit dat deze soort
vooral verspreid wordt via wortels
die door werkzaamheden zoals
maaien gemakkelijk op nieuwe
plekken terecht kunnen komen.

Japanse duizendknoop Fallopia japonica (foto: Marianne Vos)
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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.
 

Jaarprogramma 2019

Blauwe kamer (foto: Ans Homburg)
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Vrijdag 31 januari
Lezing  door Ad Havermans over
"geologie in Midden-Limburg."
 
Vrijdag 28 februari
Jaarvergadering met aansluitend
een lezing door Hans de Mars over
"Watermolenlandschappen."
 
Vrijdag 27 maart
Lezing door Boena van Noorden
over "broedvogels in De Peel,"
verleden heden en toekomst.
 
Zondag 26 april
Voorjaarstocht naar het gebied van
de "Geleenbeek en de Vloedgraaf."

 
Zondag 24 mei
Excursie naar het "Sweeltje" bij
Montfort.
 
Zondag 21 juni
Excursie naar "Groeve Blom" in 
Berg en Terblijt.
Alléén voor leden.
 
Zondag 23 augustus
Excursie naar de Luzenkamp.
 
Zondag 27 september
Lange dag excursie naar het na
tuurgebied "Areven"  bij Stramp
roy.
Alléén voor leden.

 
Zondag 25 oktober
Herfstexcursie naar het gebied 
"Annendaal."
 
Vrijdag 27 november
Lezing door Henk Henczyk over 
"Paddenstoelen in de winter."
 
Vrijdag 11 december
Lezing door Jan Hermans over
"Ethiopië."
 
Zaterdag 26 december
Kerstwandeling in een Limburgs
natuurgebied.

Jaarprogramma 2020

Arboretum Belmonte (foto: Ans Homburg)
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Deze kleine bij zag de gifkaken van een Wespspin op zeer korte afstand. Ze vocht voor haar leven en wist te ont
snappen. Of ze nog lang geleefd heeft is twijfelachtig: de restanten van het kleverige web zullen haar bij haar
vliegmanoeuvres ernstig gehinderd hebben. Maar dat liever dan te eindigen als vloeibaar, ingepakt
spinnenhapje.
Tekst en foto; Marianne Vos

Observatie van...

...een bij en een Wespspin

LANDSCHAPSVERENIGING

De Kringloop Linne
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