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Lezing op vrijdag 31 januari door Ad Havermans
Op vrijdag 31 januari 2020 is de
heer Ad Havermans weer te gast bij
onze vereniging. Wij nodigen u uit
voor een boeiende lezing over
“Geologie van Midden Limburg".
De lezing begint om 20.00 uur in de
centrale ruimte van Basisschool
Triangel, Linnerhof 36 Linne. No
teer deze datum in uw agenda, ook
niet leden zijn van harte welkom.
Midden-Limburg wordt, teneinde
de geologie te kunnen bespreken,

opgedeeld in drie regio’s te weten:
het Pleistocene zandgebied ten wes
ten van de Maas, het Holocene
Maasdal en het Pleistocene Mein
weggebied.
Van elk gebied worden naast de ge
ologie een aantal karakteristieke
verschijnselen besproken. In het
Pleistocene zandgebied zijn dat
onder andere periglaciale verschijn
selen als pingoruïnes, kryoturbatie
en ijswiggen. Bij het Maasdal is er
aandacht voor terrasvorming en bij

het Meinweggebied is er naast ter
rasvorming sprake van beïnvloe
ding door de tektoniek (trapbreu
ken). Uiteraard wordt alles geïllu
streerd aan de hand van lokale
voorbeelden. De nadruk ligt op de
oppervlakte geologie; voor de regio
Midden-Limburg betekent dit, dat
de nadruk zal liggen op de periode
van het Kwartair.
Het Bestuur

Bodem en geologie als basis.....

Meinweg Beatrixplateau (foto: Marianne Vos)
Bodem en geologie als basis
Het Limburgse landschap kent een
bijzonder complexe en lange ge
schiedenis. Bepaalde processen
zoals verwering, erosie, transport
en sedimentatie zijn altijd actief. In
de tijd kunnen ze van plaats tot
plaats sterk in intensiteit variëren.
Dit kan te maken hebben met het
type transportmiddel: water in de
vorm van ijs, stromend water (ri
vier, beek) of stilstaand water (zee,

meer, moeras) of het klimaat (een
combinatie van temperatuur, vocht
en wind).
Noord- en Midden-Limburg
Het kantelend gebied van Zuid-
Limburg wordt in het noorden be
grensd door een belangrijk breuk:
de Feldbiss. Deze vormt de zuidelij
ke grens van een actief gebied dat
karakteristiek is voor de onder
grond van Noord- en Midden-Lim
burg. Langs breuken in de aard

korst verplaatsen delen van de
aardkorst zich naar beneden of
naar boven. Door verticale bewe
gingen ontstaan er lager gelegen
delen, de zogenaamde slenken, en
hoger opgeheven delen, de horsten.
De ouderdom van het schollenge
bied in Noord- en Midden-Lim
burg is relatief gering (Tertiair 25
miljoen jaar geleden). Noord- en
Midden-Limburg kent twee da
lingsgebieden (de Centrale Slenk en
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de Slenk van Venlo) met een hoger
deel ertussen, de Peelhorst. Ze zijn
alle ZO en NW gericht. De Centra
le Slenk of Roerdal Slenk is de
meest actieve. In het zuiden wordt
hij begrensd door de Feldbissbreuk, in het noorden door de Peel
randbreuk. De Peelrandbreuk is in
de Meinweg bijzonder opvallend.
Horsten en slenken schuiven niet
als twee gladde blokken langs el
kaar, maar dat proces gaat gepaard
met wrijving. Door deze wrijving

gaan sommige stukken aardkorst
niet zo snel met de verticale bewe
ging mee, andere juist wel. Hier
door ontstaan op de plaats van de
breuk hoogteverschillen, waardoor
de bekende breuktreden op de
Meinweg zijn ontstaan. Wanneer je
van Camping Elfenmeer omhoog
rijdt, passeer je de breuktreden, ie
dere keer met een sprong van onge
veer 20 m. De eerste trede is de
Peelrandbreuk, gevolgd door
Meinwegbreuk en Zandbergbreuk.

Enkele kilometers naar het noord
westen is de Peelrandbreuk te her
kennen in de loop van de Maasniel
derbeek in een Pleistocene Maas
meander.
De benedenloop van de Roer ligt
geheel in de Centrale Slenk. Het
meanderend gedrag van de Maas
staat in duidelijk verband met het
breukenpatroon tussen Roermond
en Roosteren.
Het Bestuur

Waarom is een te veel aan stikstof zo schadelijk voor onze natuur?
door Jan Hermans
Stikstof beheerst de afgelopen
maanden de debatten in onze maat
schappij. Eindelijk moeten de effec
ten van stikstof op onze natuur se
rieus worden genomen, zeker nu de
PAS-wet (=Programmatische Aan
pak Stikstof) door het hoogste
rechtscollege naar aanleiding van
Europese normen, is afgekeurd.
Wij, biologen en natuurbescher
mers, wisten al lang over de schade
lijke effecten van de te hoge stik
stof-emissies in Nederland.
Beheerders van natuurgebieden
zullen nog lange tijd te maken krij
gen met bezoekers die bezorgd zijn
of niet begrijpen waar de ophef
over gaat. Bestuurders en ambtena
ren krijgen nog lang te maken met
tegenstanders die roepen dat er
niets aan de hand is of beweren dat
de verzuring (veroorzaakt door te
hoge stikstof-emissies) iets van de
vorige eeuw was; of die zeggen (zo
als sommige politieke partijen!) dat
planten stikstof gewoon nodig heb
ben, dat er niets aan de hand is en
dat veranderingen in de natuur heel
normaal zijn: de vraag is om welke
veranderingen het gaat! Om wat
meer inzicht te geven in deze pro
blematiek, die in eerste instantie het
gevolg is van een tientallen jaren in
gezet foutief overheidsbeleid, heb
ik wat feiten en onderzoekresulta
ten hier op een rij gezet. Belangrijk
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is om de bijgeplaatste figuur goed
te bekijken: de figuurnummers ver
wijzen naar de nummers in de tekst,
waar verdere uitleg plaatsvindt.
Eerst zure regen, nu de stikstof!?
In de jaren zeventig en tachtig van
de vorige eeuw waren stikstof en
zwavelzuur verantwoordelijk voor
het ontstaan van zure regen. Door
het verminderen van de uitstoot
van zwavelzuur uit elektriciteitscen
trales, raffinaderijen en verkeer is
de concentratie zwavelzuur sterk
gedaald. Echter, de zure regen is er
nog steeds, maar wordt nu vooral
veroorzaakt door de toegenomen
stikstofemissies.
Teveel stikstof in onze natuur
De kritische waarde voor stikstof is
de grens waarboven kwetsbare na
tuur (heidevelden, blauwgraslan
den, bossen op zandgrond) blijven
de schade ondervindt van stikstof.
Hoe hoger de grenswaarde wordt
overschreden en hoe langer die
duurt, hoe groter de effecten. Dat
lijkt me een logisch iets en voor ie
dereen te begrijpen. Het zijn vooral
de voedselarme ecosystemen/na
tuurterreinen, zie de hiervoor ge
noemde voorbeelden, die gevoelig
zijn voor te veel stikstof. Op de van
nature stikstofarme zandgronden
in het oosten en zuiden van Neder
land (Noord- en MiddenLimburg!) waar veel bos en heide
voorkomt, is de natuur gevoeliger
voor stikstof dan bijvoorbeeld na

tuur op klei- en laagveengronden in
West-Nederland. Het kritische de
positieniveau van elk type biotoop/
ecosysteem is ooit wetenschappelijk
vastgesteld en wordt nog steeds als
een belangrijke grens beschouwd.
Bij het bepalen van dit kritische de
positieniveau heeft men één ele
ment buiten beschouwing gelaten
of er geen rekening mee gehouden:
het doorlopend verzuringsproces in
de bodem! Stikstof hoopt zich op in
de bodem en blijft daar haar verzu
rende en vermestende werking
doen, ook al zou er nog maar wei
nig nieuwe stikstof uit de lucht
bijkomen!
Neemt de hoeveelheid stikstof de
laatste jaren af?
De laatste jaren is de gemiddelde
stikstofdepositie gestabiliseerd,
maar… voor sommige kwetsbare
ecosystemen zoals bos op zand,
heide, schrale graslanden, zandver
stuivingen en vennen, is de huidige
depositie nog veel te hoog!
Sinds 2000 dalen de concentraties
van ammoniak, een van de stik
stof-vormen, in de lucht niet meer.
In de periode 2005-2018 is deze
stikstofvorm zelfs licht gestegen.
Zoals hiervoor reeds verteld, blijft
de hoeveelheid stikstof in de bodem
toenemen, ook al zijn de emissies
lager dan ongeveer 20 jaar geleden.
Hoe zit dat nu? Lees de navolgende
tekst in relatie met de cijfers in de
tekening!
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Stikstof heeft een verzurende wer
king. De verzuring van de bodem
ontstaat door de uitstoot van stik
stofoxiden (NOx) en ammoniak
(NH3) door veeteelt, industrie en
verkeer. 1 Stikstofoxiden reageren
in de lucht met water waardoor sal
peterzuur ontstaat dat neerslaat op
de bodem 2.
Als ammoniak neerslaat op de
bodem, reageert het met zuurstof
en komen er waterstofionen vrij die
een verzurende werking hebben op
de bodem. Verwarring heerst er
(met name bij politici) over de ver
zurende werking van ammoniak. In
de lucht reageert ammoniak met
water waarbij ammoniumnitraat
ontstaat. Deze stof heeft in de
bodem een vermestend effect: daar
door gaan mycorrhiza-schimmels
dood 3 en gaan sommige planten
(bijvoorbeeld brandnetels en be
paalde grassen) woekeren en ver
drukken of overheersen andere
planten 4.
Effect van stikstof op de bodem
Planten hebben voedingsstoffen
nodig en die halen ze uit de bodem.
In de bodem wordt de voedings
stoffenvoorraad door verwering
van mineralen, maar ook afbraak
van humus (door bodemdieren
zoals wormen, pissebedden, slak
ken etc.) in de bodem aangevuld.
De verwering is een zeer langzaam
verlopend proces, maar eindig en
onomkeerbaar!, waardoor een
bodem in een gematigd klimaat
zoals in Nederland in enkele tien
duizenden jaren veel mineralen ver
liest. Zuur (door planten en bo
demleven geproduceerd) zorgt voor
de verwering van mineralen, ook
door natuurlijke omstandigheden.
Maar een extra zuurlast, veroor
zaakt door de toename van stikstof
in de afgelopen decennia, verweert
de bodem extreem veel sneller en
spoelt de mineralen weg. Uit onder
zoek in Nederland is gebleken dat
de verwering in Nederland tot wel
honderd keer sneller is gegaan als
onder natuurlijke omstandigheden.
Planten hebben toch stikstof nodig?
Stikstof is zeer belangrijk voor
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planten omdat het een wezenlijk
bouwelement is voor eiwitten en
DNA. Het aanmaken en laten
groeien van bladeren vraagt veel
stikstof. Een stikstofgebrek of juist
een overvloed aan stikstof heeft ge
volgen voor de kwaliteit van plan
ten. Planten maken aminozuren, de
bouwstenen van eiwitten. Bij een
teveel aan stikstof gaan planten an
dere aminozuren aanmaken dan
normaal en ook in andere verhou
dingen 5.
Hierdoor verlopen bepaalde pro
cessen, zoals de fotosynthese, in de
planten minder efficiënt of hele
maal niet meer.
Gevolgen van te veel stikstof op de
vegetatie
De gevolgen van jarenlange neer
slag van te veel stikstof heeft diver
se effecten op de vegetatie. Het
meest zichtbaar ook in natuurter
reinen is de verruiging. Stikstof is
een belangrijke voedingsstof en
sommige planten hebben veel stik
stof nodig voor hun groei en profi
teren van een overmatig stikstof
aanbod. Als ze groeien, doen ze dat
ook goed en verdrukken daarbij
andere vegetatie. Bekende voor
beelden van woekeraars door de
overmatige stikstofbelasting zijn
bramen en brandnetels 4. Maar
ook andere soorten zoals het Tank
mos reageert ook goed op een te
veel aan stikstof en samen met be
paalde algen zorgt dit mos ervoor
dat stuifzanden versneld dicht
groeien. Doordat sommige planten
gaan woekeren, krijgen andere
plantensoorten minder ruimte. In
secten en andere diersoorten die
van plantensoorten afhankelijk
zijn, die door woekeraars in de ver
drukking zijn geraakt, krijgen het
dus ook steeds moeilijker.
Stikstof en bomen
Veel bomen (bossen) op arme
zandgronden zijn afhankelijk van
mycorrhiza-vormende schimmels
(paddenstoelen). Deze schimmels
kunnen met hun fijne schimmeldra
den en speciale enzymen, voedings
stoffen zoals fosfaat, maar ook
vocht, uit de bodem vrijmaken en

beschikbaar stellen aan de bomen.
In ruil voor deze voedingsstoffen
leveren bomen suikers aan de
schimmels. Deze symbiose (vorm
van samenwerking) is voor bomen
op droge, voedselarme bodems zeer
nuttig en van belang om gezond te
blijven. Verzuring van de bodem en
een overmaat aan stikstof zijn on
gunstig voor veel mycorrhiza-
schimmels. Naarmate de bodem
steeds verder verzuurt, zijn de
schimmels minder in staat hun be
langrijke rol voor de bodem en de
bomen uit te voeren. Dit kan leiden
tot het verdwijnen van mycorrhi
za-schimmels 3.
Dit kan bij de bomen leiden tot een
uit balans geraken van de voedings
stoffen 5 met groeiverstoringen 6
en een grotere gevoeligheid voor in
sectenvraat als gevolg.
Effect van te veel stikstof voor de
fauna
Als planten onvoldoende voedings
stoffen (mineralen) kunnen opne
men en aminozuren in andere ver
houdingen maken 5 en 6 dan ver
andert ook bijvoorbeeld de samen
stelling van het blad en dat werkt
door in de insecten die van de plan
ten of bomen eten. Ook insecten
zullen daardoor verzwakken en te
korten vertonen 7.
Dit werkt door in de hele voedsel
keten: ook vogels, kleine zoogdie
ren en uiteindelijk roofdieren en
roofvogels zullen tekorten aan es
sentiële aminozuren gaan opbou
wen. Bij sperwers, die onder andere
leven van mussen en mezen, is het
inmiddels aangetoond dat zij ern
stig hebben te lijden van tekorten
aan bepaalde aminozuren doordat
die ontbreken in hun prooien 8 en
9.
Een ander effect van de verzurende
werking van te veel stikstof is het
gebrek aan kalk in juist de voedsel
arme, schrale bodems. Sommige
delen van de Veluwe, maar ook in
Noord- en Midden-Limburg zijn zo
sterk verzuurd dat de beschikbare
hoeveelheid calcium zo laag is dat
huisjesslakken en pissebedden uit
de bodem zijn verdwenen. Koolme

zen kunnen onvoldoende kalk vin
den voor de eieren en jongen.
Daardoor breken eieren al tijdens
het bebroeden of worden steeds
meer jonge mezen gevonden met
gebroken pootjes als gevolg van
kalkgebrek!
Maatregelen om de negatieve invloe
den en effecten van stikstof te
verminderen
De allerbeste maatregel, en eigen
lijk de enige duurzame, is om de
neerslag van stikstofoxiden te ver
minderen uit de veeteelt, industrie
en (vlieg-)verkeer. Men zal er op
termijn niet aan ontkomen om
pijnlijke beslissingen te moeten
nemen, maar nogmaals dat is in
eerste instantie het gevolg van een
falend stikstofbeleid opgebouwd
door regeringen van de afgelopen
decennia.
Een beheerder kan een te veel aan
stikstof afvoeren uit een terrein
door bijvoorbeeld de bovenste bo
demlaag af te plaggen, waarmee je
een groot deel van de stikstof ver
wijdert. Maar… een groot pro
bleem is echter dat je daarmee ook
de weinige mineralen, die er nog
zijn, ook afvoert en tevens het bo

demleven vernietigt. Dat kan daar
door juist zorgen voor de “nekslag”
in een bepaald natuurgebied. Na
tuurbeheerders hopen door de toe
passing van steenmeel de minera
lenbalans in de bodem weer te kun
nen herstellen. In diverse bossen in
Noord-Limburg wordt dit al expe
rimenteel toegepast en uiteraard ge
volgd en onderzocht naar de gevol
gen.
Met gemalen steen (steenmeel) vul
je de mineralenvoorraad in de
bodem weer aan en gaat de zuur
graad weer enigszins omhoog. Ook
worden mineralen aangevoerd die
de buffering in de bodem kunnen
herstellen. Groot nadeel is dat we
de langetermijneffecten en de ge
volgen voor het bodemleven nog
niet weten. Bovendien moet het
steenmeel vanuit andere landen
worden aangevoerd en is daar soms
mijnbouw voor nodig.
Nederland heeft volgens het Plan
bureau voor de Leefomgeving
maar liefst 85% van haar oorspron
kelijke biodiversiteit verloren en
hoewel de waterkwaliteit op veel
plaatsen aanmerkelijk is verbeterd,
gaat de teloorgang nog altijd door.

Niemand is voor het verdwijnen
van wilde planten, het uitsterven
van inheemse diersoorten of het
spontaan breken van de pootjes
van nestjonge vogels. En toch
lopen deze processen al decennia
lang door. Zowel door de PAS-uit
spraken als het klimaatdebat, is er
een ongekend moment ontstaan om
het tij te keren.
Niets gaat echter vanzelf en de am
bities voor een natuur-rijker Neder
land moeten nog krachtiger voor
het voetlicht worden gebracht;
sommige (opportunistische) politici
zijn niet te overtuigen en wuiven
alles wat ze niet in hun kraam te
pas komt weg, ook al is dat al vele
malen wetenschappelijk vastge
steld. Veel voorlichting is nodig om
ook bij burgers duidelijk te maken
waar het om draait, wat er op het
spel staat en waarom de natuur nog
steeds in Nederland achteruit holt.
Hopelijk herinnert U zich dit ver
haal nogmaals wanneer U weer
voor een of andere gelegenheid
bent uitgenodigd om uw stem uit te
brengen.

Agenda jaarvergadering op vrijdag 28 februari
Op vrijdag 28 februari houdt Land
schapsvereniging De Kringloop
haar jaarvergadering over het vere
nigingsjaar 2019. De vergadering
vind plaats in de centrale ruimte
van Basisschool Triangel,Linnerhof
36 te Linne. De vergadering begint
om 19.00 uur en duurt to 19.45 uur.
Agenda:
1. Opening en mededelingen door
Jan Hermans, voorzitter.
2. Jaarverslag door Marij Vossen,
secretaris.
3. Financieel verslag door Tom
Storcken, penningmeester.
4. Kascontrolecommissie verslag
door Willemiek van Deutekom en
Marjolein Voerman.
Aansluitend volgt de verkiezing

van een nieuw lid voor de kascon
trolecommissie.
5. Herverkiezing bestuur.
Dit jaar zijn Jan Hermans en Lei
Hulsbosch statutair aftredend, zij
stellen zich beiden weer beschik
baar voor een nieuwe bestuursperi
ode.
6.Jaarprogramma 2020.
Toelichting op het jaarprogramma
2020 en een overzicht van het cur
susaanbod.
7. Rondvraag.
8. Sluiting jaarvergadering door
Jan Hermans, de voorzitter.
Het Bestuur
Na de jaarvergadering vindt 20.00
uur de lezing plaats over “Watermo

lenlandschappen”;
een historisch landschap met toe
komst, door de heer Hans de Mars.
Zie de aankondiging op pagina 8

(foto: Ans Homburg)
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Lezing op vrijdag 28 februari
Watermolenlandschappen; een historisch landschap met toekomst..
Op vrijdag 28 februari, na de jaar
vergadering, nodigen we u uit voor
een bijzondere lezing van Hans de
Mars, een kenner op het gebied van
integraal waterbeheer en natuuront
wikkeling.
Deze lezing gaat over “Watermo
lenlandschappen” begint om 20.00
uur in de centrale ruimte van Basis
school Triangel, Linnerhof 36 te
Linne. Noteer deze datum in uw
agenda, ook niet leden zijn van
harte welkom.
Watermolenlandschappen; een histo
risch landschap met toekomst
In het eerste deel van zijn presenta
tie gaat hij in op de herkomst en
ouderdom van de watermolens in
onze omgeving en de gebruiksfunc
ties die molens hadden in de toen
malige maatschappij. Al sinds de 9e
en 10e eeuw, maar wellicht zelfs al
ver daarvoor hebben watermolens
een wezenlijke invloed gehad op het
landgebruik door de mens en het
functioneren van water en ecosyste
men in beekdalen, zowel in ons
land als daarbuiten. Geen wonder
eigenlijk als men bedenkt dat wa
termolens het beekwater vaak ruim
een tot twee meter hoog opstuw
den. Waterberging en conservering
avant-la-lettre.
Uit de periode 1800-1900 is de aan
wezigheid van watermolens goed
gedocumenteerd. Wie echter in
oude archieven duikt vindt al snel
aanwijzingen voor de aanwezigheid
van nog veel meer molens. Dit
geldt ook voor het Land van Mont
fort en omstreken. De Linnermolen
zullen sommigen zich misschien
nog kunnen herinneren, maar ooit
waren er meer. Ook deze passeren
de revue.
Vooral vanuit ecologische hoek is
de rol van de cultuurhistorie in het
waterbeheer lange tijd sterk onder
schat. De algemene perceptie onder
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Grathemmermolen
Grathemmermolen

ecologen was tot voor kort toch
wel dat beeksystemen tot in de 19de
eeuw en lang daarvoor weinig beïn
vloed zouden zijn door menselijk
handelen. Beken konden naar har
tenlust meanderen, waren schoon
en er bestonden amper migratie be
lemmeringen kortom een idyllische
wereld. Meer en meer wordt duide

lijk dat onze perceptie van de voor
afgaande eeuwen onjuist is. De
beken en beekdalen zijn al vanaf
het begin van onze jaartelling veel
sterker beïnvloed door menselijk
handelen dan wordt gedacht. En de
watermolens zijn daar ook een on
derdeel van geweest.
Daarom zal hij op deze avond ook

uitgebreid stilstaan bij de land
schapsecologische consequenties
van de molens, ofwel het watermo
lenlandschap, dat verschillende ge
daanten kan aannemen. Geïllu
streerd aan de hand van vele voor
beelden uit Limburg en de rest van
Zuidoost-Nederland. Niet zelden
blijken hoog gewaardeerde Natura
2000 gebieden hun voortbestaan te
danken te hebben aan molens.
Daarnaast komen ook de vermeen
de (ecologische) implicaties van het
huidige waterbeleid aan bod. Voor
al op dit punt komen ecologie en
cultuurhistorie vaak onnodig met
elkaar in conflict, terwijl de proble
men in essentie elders liggen. Hij
pleit voor een meer innovatieve en
geïntegreerde aanpak van deze pro
blematiek: een aanpak die momen
teel vooral in Noord-Brabant veel
weerklank vindt. In een tijdperk
waarin door klimaatverandering
zowel droogte als zware regenval in
toenemende mate tot problemen

Watermolen Ittervoort
leiden, biedt het concept van het
watermolenlandschap aankno
pingspunten, een concept waarbij
ecologie en cultuurhistorie juist
weer samen optrekken en droogval

lende beken ongecontroleerde over
stromingen kunnen worden be
perkt. Maar het blijft vooral men
senwerk.
Het Bestuur

Gitstappermolen (foto: Piëtro Cuypers)
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Het lied van de Dodo
Eilandbiogeografie in een eeuw van extincties
door Maria Buurman-Beelen
Auteur David Quammen geeft 638
pagina’s te lezen, daarna verklaren
de woordenlijsten, nawoord en dan
nog 38 pagina’s geraadpleegde
bronnen.
Uit dat laatste blijkt meteen dat er
in de loop van de geschiedenis veel
is gepubliceerd over eilandbiogeo
grafie. En zelfs in zijn nawoord ein
digt de auteur met te zeggen dat het
boek een diagnose stelt en dat er
zich een vraag zal opdringen bij de
attente lezer: “Wat kunnen we
eraan doen”, en dat is in het hele
boek bij alle onderzoekers al de
vraag geweest. De titel vond ik
pakkend: “Het lied van de Dodo”.
Eindelijk opheldering over deze
mysterieuze vogel, maar daarin
word ik teleurgesteld.
Allereerst hét onderwerp van het
boek: Eilandbiogeografie, wat
houdt dat in? Wiki zegt: “De bioge
ografie bestudeert de verspreidings
patronen van organismen, stelt vast
welke groepen planten en dieren
kenmerkend zijn voor de gebieden
op het land en in de zee en gaat na
hoe de tegenwoordige verspreiding
is ontstaan”. In het boek over het
leven specifiek op eilanden.
Het fenomeen biodiversiteit is van
belang. De verschillende soorten
leven op aarde houden immers de
natuur in balans. Als hier iets in
verstoord wordt kan dat grote ge
volgen hebben, want dan verdwijnt
het evenwicht.
In “Het lied van de Dodo” had ik
verwacht veel informatie te krijgen
over het belang van biodiversiteit.
Want door biodiversiteit hebben
we landbouw, om maar eens wat te
noemen. Vele medicijnen tegen
kanker komen voort uit de natuur.
Biodiversiteit zorgt voor schoon
water, vruchtbare grond en een sta
biel klimaat. Denk verder aan
voedsel en grondstoffen voor huis
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vesting, kleding, brandstof en me
dicijnen. Deze natuurlijke hulp
bronnen zorgen dat we kunnen be
staan. Dit boek handelt meer over
het wel of niet voorkomen van
soorten, waarom zijn ze verdwe
nen, waarom daar wel en elders
niet,enzovoort.
Van de vele onderzoekers die zich
in de loop van de eeuwen hiermee
bezighielden, was ik het meest ge
fascineerd door het leven van twee
personen uit eenzelfde tijd: Alfred
Russel Wallace (1823 – 1913) en
Charles Darwin (1809-1882). Wal
lace kwam uit een arme familie ter
wijl Darwin de zoon van een rijke
arts was. En terwijl Darwin zijn
werk vooral deed in een zoektocht
naar roem en reputatie liet Wallace
zich drijven door nieuwsgierigheid.
In 1859 publiceerde Darwin zijn
beroemde, invloedrijke boek “On
the origin of species”, waarin hij
uitlegt dat soorten ontstaan uit een
gemeenschappelijke voorouder en
zich door middel van natuurlijke
selectie aanpassen aan hun omge
ving.
Zowel Wallace als Darwin wisten
dat hun idee over evolutie door na

Wallace_beetle

tuurlijke selectie verontwaardiging
zou ontketenen bij geestelijken en
wetenschappers in die tijd. Ze
hechtten aan het geloof in de Ark
van Noach, die het leven op aarde
redde. De onderzoekers stelden dat
als van alle dieren die er waren een
mannetje en vrouwtje op de Ark
van Noach waren, dan “zou de
boot snel overboekt zijn”. Want er
werden steeds meer soorten dieren
gevonden tijdens ontdekkingsreizen
door steeds meer wetenschappers
en biologen. Dat heeft nooit kun
nen passen op de Ark! Wallace’
leidraad was “iedere soort is zowel
in tijd als in ruimte ontstaan naast
een reeds bestaande nauw verwante
soort”.
Alle respect voor het doorzettings
vermogen van Wallace om meer te
ontdekken. Hij weet van geen op
houden, loopt zijn voeten kapot,
krijgt zweren, hij heeft zich laten
dragen om toch erbij te zijn tot hij
te ziek werd.
En dan kom ik hem gelukkig tegen
in het boek: de Raphus cucullatus
oftewel de Dodo. Omschreven als
de reusachtige niet-vliegende duif

ing etc... Mensen nemen andere
dieren mee die mede verantwoor
delijk worden voor uiteindelijk uit
sterven van de endemische soort.

bemanning VOC schip tekening

van het eiland Mauritius in de Indi
sche Oceaan. Verhalen van oogge
tuigen die hem omschreven als een
vreemd soort hoen, iets groter dan
de grootste kalkoen, rond en lomp,
slungelig en lachwekkend, leek een
karikatuur, anatomische compo
nenten die niet bij elkaar leken te
passen: korte poten, groot lijf, klei
ne vleugelstompjes, enorme snavel,
zonder ook maar enige onderlinge
harmonie. Het wordt zelfs een orni
thologische grap genoemd! In ver
gelijking met de dinosauriërs of de
mammoet, die veel langer geleden
leefden, zijn er maar weinig over
blijfselen van het dier gevonden.
Hierdoor is niet bekend hoe de
dodo er precies heeft uitgezien.
De mensen kwamen naar het ei
land. Dodo’s werden gevangen om
te eten. Portugezen brachten var
kens en apen mee wat “nog eens de
nekslag was” voor de Dodo. Die
stalen immers de eieren (meestal
maar één per nest) en aten ook
jonge Dodo’s. Waarschijnlijk is hij
mede daardoor uitgestorven rond
1693.
David Quammen blijft zoeken in
boeken, artikelen en in eigen per
soon waarom iets hier leeft en niet
daar en waarom iets uitsterft of
juist aanwezig is.
Verandering van klimaat is een fac
tor, de temperatuur, ziekten, evolu
tie, natuurlijk geweld zoals vul
kaanuitbarstingen en orkanen.
Maar de mens is helaas vaker de
boosdoener. Die trekken naar een
eiland en nemen grond in beslag,
vangen dieren, eten ze, brengen
voor het eiland vreemde dieren mee
die schade toebrengen aan de oor
spronkelijke bewoning en begroei

Een voorbeeld van natuurgeweld is
me bijgebleven. Het eiland Kra
katou is volledig gesteriliseerd door
vulkaan uitbarstingen met een
enorme knal op 27-8-1883. Er was
hierna totaal géén leven meer. Toch
waren er een halve eeuw later in
1934, alweer 271 plantensoorten!
Hoe is het mogelijk!
Een voorbeeld van evolutie: Madei
ra kevers kunnen niet vliegen; is dat
natuurlijke selectie of verdwijnen
vleugels door het niet gebruiken? In
aanleg in de genen dan amper vleu
gels bij voortplanting? Het eerste is
meer waarschijnlijk bevonden.
Niet alleen dieren werden verdre
ven van hun leefwereld door de
mens. In Tasmanië speelde uitroei
ing van de Aboriginals door de
Engelsen. Deze oorspronkelijke be
woners leefden als nomaden. Maar
ze werden verdreven naar een
steeds kleinere leefomgeving, daar
door ontstonden ziekten, ze kregen
ander voedsel. Hadden geen land

meer om te jagen, ingepikt door
veehouders. Kregen rantsoen jacht
veldjes. Te triest voor woorden! Ze
hadden totaal geen rechten meer
hoewel het hun land was, de oor
spronkelijke bewoners.
Het boek zegt heel veel maar tege
lijkertijd weinig. Veronderstellin
gen, constateringen en aannames.
Ontelbare dieren en onderzoekers
van vele eilanden komen aan bod
in het boek.
De schrijfstijl van David Quammen
bevat een eigen humor, vooral bij
vergelijkingen die hij maakt om
duidelijkheid te scheppen. Dat
heeft er mede voor gezorgd dat ik
het boek per se wilde uitlezen. In
drukwekkende opsommingen waar
ik soms “de kluts van kwijtraakte”.
Maar het mag duidelijk zijn dat ik
er een hele dobber aan had.
Toch eindigend met de Dodo: hij
staat symbool voor het verdwijnen
van diersoorten als gevolg van aan
tasting van de natuur door mense
lijk handelen.
Met recht draagt het dus toch de
titel: Het lied van de Dodo.

reconstructie 2011 natuurhistorisch museum Wenen (foto: Maria Buurman)
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La Brenne, natuurparadijs in Midden Frankrijk - deel 3

(foto: Jan Hermans)

door Tom Storcken
Na jullie in deel 1 en 2 te hebben
meegenomen naar Cherinne, gaan
we nu een kijkje nemen in de buurt
van Le Blizon, hemelsbreed zo’n 6
à 7 km ten oosten van La Gabrière.
Een wat groter plaatsje genaamd
Rosnay ligt zo’n 4 km noordelijker.
Blizon, gelegen aan de grote vijver
van Blizon, bestaat uit maar een
paar huizen en boerderijen. Wat we
al direct zien is dat deze grote vijver
droog staat. Pas bij de vijver van
Pecheverau zien we hoe Witwang
sternen over het water scheren om
zo hun voedsel van het wateropper
vlak of vlak boven het wateropper
vlak te pakken. In het Riet zingt
een Kleine karekiet. Op het water
zitten twee Kleine Canadese ganzen
en twee baltsende Futen. Ook een
paar Smienten zwemmen er rond
terwijl een Zwarte wouw over

12

vliegt. Na weer een stukje bos,
waar we diverse Nachtegalen en
Wielewalen horen, komen we bij de
vijver van Epinettes. Hier zitten
Grote en Kleine Canadese ganzen.
Een Boompieper laat zich zien en
horen en een Fluiter zingt boven in
een boomtopje. Ook zitten hier veel
Zomertortels; het duifje heeft een
heel karakteristiek geluid: tuurrrt,
tuuurrrrt, tuuuurrrt. Voordat we
afbuigen richting de vijver van
Buret gaan we eerst nog even kij
ken bij de vijver van Gorgeat. Hier
zit een Kwak op de modderige
oever. Ook zijn hier overal de
wroetsporen van Wilde zwijnen te
zien. Bij een kale doornige struik
(waarschijnlijk een meidoorn) zit
een cocon waar rupsen uitkomen.
Tientallen zitten nog in de cocon
terwijl er al zo’n 15 over de cocon

kruipen. De rupsen zijn stevig be
haard en hebben aan de zijkant een
soort witte streep. Volgens de in
sectengids zou het de rups van de
spinner Hageheld kunnen zijn,
maar zeker hiervan zijn we niet.
Naar de vijver van Buret loopt een
breed pad met aan een kant bijna
20 houten genummerde uitkijkpos
ten. Vanaf een hiervan kijk ik uit
over de lage begroeiing, waar
schijnlijk worden deze uitkijkpos
ten gebruikt voor het tellen van vo
gels. Verder lopend zien we weer
koeien met daaromheen lopend
enkele Koereigers. Er zijn hier zo
veel Nachtegalen te horen dat we er
bijna niet meer op reageren en al
leen nog maar luisteren.
Op een bessenstruik zitten twee
Tweestippelige lieveheersbeestjes,
die wat kleur betreft veel variëtei

ten kunnen hebben. Hier laat ook
de Hop van zich horen. Bij Le
Maupas komen we uit op de D17a,
een smalle geasfalteerde weg. Jak
kes denken we nog, moeten we hier
nou over verder? We zijn het na
melijk zo goed gewend, lekker
lopen door bos, langs weilanden,
vijvers en bijna altijd over veld/bos
paden. Lopend richting la Maillete
rie ligt aan de rechterkant van de
weg een groot grasveld met heel
veel mooie bloemen. Even denken
we: met de verrekijker eroverheen
kijken en dan verder te gaan, maar
dan zien we diverse Purperorchis
sen. Dus toch maar eerst een stukje
het grasland inlopen en eens kijken
wat er allemaal te vinden is. Dit
wordt weer feest: Echte koekoeks
bloem, Gewone tongorchis en
paarse Asperge orchis. Zoiets heb
ben we eigenlijk nog nooit gezien.

Echt tientallen Gewone tongorchis
sen en dat op diverse plekken in dit
gebied. Hier zal het normaal zijn,
maar voor ons is dit overdonde
rend. Als je dan zo’n plantje eens
goed bekijkt zie je pas hoe geraffi
neerd het allemaal in elkaar zit en
hoe mooi. De paarse Asperge or
chis, ook zo’n schoonheid en dan
niet eentje, maar ook weer diverse.
Op één plek staat naast de Echte
koekoeksbloem een plant die ver
der gelijk is aan deze, maar dan
met witte bloemkleur. Het lijkt net
broer en zus. Zou dit nou een spe
ling van de natuur zijn of zien we
iets over het hoofd. Dit is een gras
land waar veel natte stroken in lig
gen, dus oppassen geblazen willen
we geen natte voeten krijgen. Aan
de rand van dit grasland ligt een
smal stukje bos waar de Hop zich
schuilhoudt. Bij iedere stap die we

zetten vliegen er insecten op. Ook
Margrieten, Scherpe boterbloem en
Kruipende boterbloem, zuring en
veel plantjes en grassen die we niet
op naam kunnen brengen, maar er
schitterend uitzien. We zien ook
veel uitgebloeide orchissen die we
niet op naam kunnen brengen. We
vinden het eigenlijk helemaal niet
erg, het is gewoon genieten van
deze bloemenpracht met op de ach
tergrond het geroep van de Hop en
het zingen van de Nachtegaal. Uit
eindelijk lopen we toch verder naar
de parkeerplaats en zien dan nog
een Bont zandoogje, een mooi vlin
dertje. Bij de vijver van Masse zit
langs de oever een Visarend, zou hij
zijn buikje al vol hebben met lekke
re vis?
Geraadpleegde literatuur: Observa
tie nov/dec 2015 en de Crossbill
Guide Loire Valley.



Een turbo-rups op de Meinweg
door Marianne Vos
Zo uitbundig en kleurrijk uitgedost
als rups, zo onopvallend is de Meri
ansborstel als imago. Het is een
forse nachtvlinder, waarvan de
vleugelspanwijdte bij mannetjes on
geveer 22 millimeter bedraagt, die
van vrouwtjes van 27 tot 31 milli
meter. In rust houdt de vlinder de
lichtgrijze, getekende voorvleugels
als een afdakje boven het achterlijf
en strekt de twee sterk behaarde
voorpoten recht vooruit, waardoor
ze quasi de kop tussen de poten
houdt. Door deze houding en door
het feit dat de rups bij verstoring
onmiddellijk de kop intrekt, dankt
ze waarschijnlijk de soortnaam die
Linnaeus haar gaf: 'pudibunda'.
Dat betekent zoveel als 'de schuch
tere' of ‘de zedige’. De geslachts
naam is Calliteara. Er komt ook
een melanistische vorm voor: door
de overmatige aanmaak van mela
nine zijn bij deze vlinders zowel de
voor- als achtervleugels effen don
kergrijs gekleurd.

De imago’s vliegen van april tot en
met juli en de eitjes worden op di
verse inheemse loofbomen en strui
ken afgezet, zoals meidoorn, eik,
Beuk, wilg en berk. In het najaar
sluipen de dicht behaarde en opval
lende, kleurrijke rupsen uit. De
hoofdkleur is meestal lichtgeel,
maar lichtgroene, witte en zelfs
roze variaties komen eveneens
voor. Op de rugzijde prijken drie
stompe, gele haarborstels en op het
lichaamseinde steekt een relatief
lang, rozerood kwastje parmantig
omhoog. Als de rups het lijfje
kromt, worden de zwarte segmen
ten tussen de haarinzetten goed
zichtbaar. Deze opvallende kleu
rencombinaties vormen een be
scherming; het zijn alarmkleuren
waarmee ze aangeeft dat ze giftig is
of anderszins slecht te behapstuk
ken. Dat de rups behaard is, maakt
haar evenmin tot aantrekkelijk
hapje. De soort overwintert als be
weeglijke pop in een cocon tussen

de strooisellaag of achter loszitten
de schors van een van de waard
planten.
In het eerste decennium van de hui
dige eeuw werd de taxonomie van
macrovlinders flink opgeklopt en
opnieuw gerangschikt. Dat leidde
in 2011 tot de uitgave van een ge
wijzigd en op punten aangepast
overzicht van deze groep insecten.
Beervlinders (Arctiidae) en dons
vlinders (Lymantriidae) werden
kritisch onder de loep genomen,
evenals uilen (Noctuidae). Het uit
voerige onderzoek resulteerde in de
noodzaak tot het benoemen van
een nieuwe groep nachtvlinders: de
Spinneruilen (Erebidae). Sindsdien
behoort ook de Meriansborstel tot
de Spinneruilen. In Duitstalige lan
den staat de soort bekend als Bu
chen-Streckfuss, naar een van de
belangrijkste waardplanten (Beuk)
in combinatie met de gewoonte om
in rust de voorpoten te strekken.
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De Britse naam Pale Tussock ver
wijst naar de als borsteltjes inge
plante plukjes haren van de rups.
Vanwege die borsteltjes, die evenals
de kleuren van de rups, een associa
tie oproepen naar penselen en tubes
verf, werd de soort vernoemd naar
de Duitse kunstenares Maria Sibyl
la Merian (1647-1717), die lange
tijd in ons land woonde en werkte
en in Amsterdam overleed. Ze was
de eerste vrouw van haar tijd die
zich aan de beperkende maatschap
pelijke voorschriften voor vrouwen
niets gelegen liet liggen en haar ta
lenten als leergierig entomoloog,
uitermate goede waarnemer en be
gaafd tekenaar van flora en fauna,
volop benutte.
Door het veelvuldige bestuderen
van zowel rupsen als vlinders ont
dekte zij als eerste het verband tus
sen rupsen, waardplanten en vlin
ders. Het is misschien moeilijk om
zich voor te stellen, maar destijds

Meriansborstel (foto: Marianne Vos)
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beschouwde men deze componen
ten van het vlinderleven als afzon
derlijke vormen, die niets met el
kaar te maken hadden. Dat vlin
ders ooit rupsen waren die op hun
beurt een geheel eigen voorkeur
hadden voor het voedsel ofwel de
soort plant waarop en waarvan ze
leefden, was nooit eerder aange
toond. Meer nog; het was een ge
heel nieuwe invalshoek. Ook het
begrip ‘waardplant’ was geheel
nieuw.
Dat men zich nog steeds kan ver
wonderen over de combinatie ‘rups
en waardplant’ moge blijken uit
volgend voorval. Op een zonnige
oktoberdag zaten we tijdens een
wandeling even op het bankje aan
een ven op de Meinweg, toen we
een Meriansborstelrups zagen die
in een straf tempo in de richting
van een berk kroop. Gelet op de
grootte van naar schatting vier cen

timeter, de tijd van het jaar en de
ongelooflijke haast, leek het ons
waarschijnlijk dat ze op zoek was
naar een geschikte plek om te ver
poppen.
We hielden het diertje even voor
zichtig tegen zodat iedereen de
kans kreeg om het te fotograferen
en lieten het weer gaan. Rups Meri
ansborstel zette onversaagd en in
rechte lijn koers naar de boven
grondse berkenwortels, om daarna
tot onze verbazing aan een verticale
klim richting boomkruin te begin
nen. Na korte tijd was de rups al
tot ruim twee meter hoogte gekro
pen, om weer even later tussen het
gebladerte, hoog boven in de kruin,
te verdwijnen.
Respect voor de Meriansborstel
rups, die behalve een kleurrijke ver
schijning, blijkbaar ook een ware
turbo-rups is. Ze doet haar eigen
zinnige naamgeefster alle eer aan.

Landschapsvereniging De Kringloop wil ook dit jaar een
aantal leden in het zonnetje zetten.
Een dank-je-wel voor jullie trouw lidmaatschap.
We hopen dat jullie nog lang zullen genieten van onze
activiteiten.
het bestuur

40 jaar lid: Dhr. J. Storms, Posterholt ; Dhr. W. Hansen, Apeldoorn ; Dhr. P. Prejean, Linne.
25 jaar lid: Mevr. A.A.M. Segers-Huberts, Roermond ; Mevr. B. Beulen, Linne.

Rabobank Clubkas Campagne
Donatie-actie voor verenigingen en stichtingen
Door het uitbrengen van Uw stem op Landschapsvereniging “De Kringloop” Linne
heeft de vereniging een financiële bijdrage ontvangen van € 330,69.
Wij willen U hartelijk danken voor het uitbrengen van Uw stem(men).
Het Bestuur

Jaarprogramma 2020
Vrijdag 31 januari
Lezing door Ad Havermans over
"geologie in Midden-Limburg."

Zondag 24 mei
Excursie naar het "Sweeltje" bij
Montfort.

Zondag 25 oktober
Herfstexcursie naar het gebied
"Annendaal."

Vrijdag 28 februari
Jaarvergadering met aansluitend
een lezing door Hans de Mars over
"Watermolenlandschappen."

Zondag 21 juni
Excursie naar "Groeve Blom" in
Berg en Terblijt.
Alléén voor leden.

Vrijdag 27 november
Lezing door Henk Henczyk over
"Paddenstoelen in de winter."

Vrijdag 27 maart
Lezing door Boena van Noorden
over "broedvogels in De Peel,"
verleden heden en toekomst.

Zondag 23 augustus
Excursie naar de Luzenkamp.

Zondag 26 april
Voorjaarstocht naar het gebied van
de "Geleenbeek en de Vloedgraaf."

Zondag 27 september
Lange dag excursie naar het na
tuurgebied "Areven"
bij Stramproy.
Alléén voor leden.

Vrijdag 11 december
Lezing door Jan Hermans over
"Ethiopië."
Zaterdag 26 december
Kerstwandeling in een Limburgs
natuurgebied.

Het bestuur van Landschapsvereniging
De Kringloop wenst u
een gelukkig en voorspoedig 2020
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Indien onbestelbaar retour: De Kringloop Linne, Burton Jostweg 7, 6041 PG Roermond

Observatie van...

...Kalkkopjes

Het is klein en het is grijs en het is een paddenstoel.
Ze zijn uiterst klein en zonder loep of macro-objectief nauwelijks zichtbaar. Omdat ze doorgaans in groepjes bij
een staan, blijven ze voor het geoefend oog niet onopgemerkt. Hun familienaam luidt Physaraceae en ze beho
ren tot het genus Physarum. Als Nederlandse verzamelnaam heeft men ‘Kalkkopjes’ bedacht, waardoor een as
sociatie met onze grijze hersencellen onvermijdelijk is.
(Foto en tekst; Marianne Vos)
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