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zodoende liefde te kweken
voor natuur en heem.
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Op vrijdag 27 maart verzorgt Land
schapsvereniging “De Kringloop”
een lezing over de “Broedvogels van
de Peel, verleden, heden en toe
komst”. De lezing zal gegeven wor
den door de heer Boena van Noorden
en begint om 20.00 uur in de centrale
ruimte van Basisschool Triangel,
Linnerhof 36 te Linne. Noteer deze
datum in uw agenda, ook niet-le
den zijn van harte welkom.
 
Bioloog Boena van Noorden is
onder meer vrijwillige Wetland
Wacht en houdt zich bezig met de
actieve bescherming van vogels en
hun leefgebieden in de Peelvenen.
Zijn werkgebied is De Groote Peel,
de Deurnese Peel en de Mariapeel.
Voor de bescherming van wetlands
werkt Vogelbescherming Neder
land samen met een effectief sys

Lezing over broedvogels in De Peel door Boena van Noorden

Vrijdag 27 maart

teem van vrijwilligers: het netwerk
van WetlandWachten. De ongeveer
85 WetlandWachten in Nederland
fungeren als ogen en oren in het
veld. Ze houden ‘hun’ wetland in
de gaten en ondernemen actie als er
bedreigende ontwikkelingen voor
natuur zijn. Verder stimuleren ze
lokale en regionale beschermings
activiteiten waar mogelijk.
Boena van Noorden geeft van
avond een kijkje in de ontwikkeling
van de broedvogelbevolking van de
Peel gedurende de laatste 200 jaar.
De lezing gaat over de metamorfo
se die de Peel de laatste twee eeu
wen heeft ondergaan. Er is in die
periode waarschijnlijk meer veran
derd dan in de 2000 jaar daarvoor.
Deze gedaanteverwisseling van het
landschap heeft ook een enorme in
vloed op de vogelbevolking in de

Peel gehad. Gedurende deze tocht
door de tijd blijken er gaandeweg
vogelsoorten af te haken en te ver
schijnen. Er wordt stilgestaan bij
historische oorzaken van het
komen en gaan van Peelvogels,
waarbij het verdwijnen van de
Goudplevier niet onopgemerkt is
gebleven. Natuurbeschermers van
het eerste uur deden al aan het
begin van de 20e eeuw pogingen
om deze karakteristieke veensoort
te behouden. Hoe dat in zijn werk
ging, zal tijdens de lezing worden
verteld.

Het Bestuur
Raadpleeg ook onze website:
www.dekringlooplinne.nl.

Grutto (foto: Nicky Hulsbosch)
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door Marcel Verwijlen
 
Het verval van de Kathedraal
 
Diep in het Munnichsbos verscho
len, niet ver van de plek die de
naam draagt van Geuzenkerkhof,
staat een groep Beuken. Dit gedeel
te wordt de Kathedraal genoemd,
vanwege het statige rijzen van de
oude bomen. Ooit stond DE KA
THEDRAAL als een huis.
Wie deze plek bezoekt en zich de
tijd gunt, kan soms prachtige ver
halen horen. De kronen fluisteren
geschiedenissen van jonggeliefden,
die met messen hun initialen in de
zilvergrijze basten kerfden; onder
het loof lieten meisjes met petti
coats en suikerspinkapsels zich im
poneren door glimmende vetkuiven
en knetterende Zündapps; en chi
que freules flaneerden er op lome
zondagen met heren met slanke
wandelstokken en lichte strohoe
den.
Wanneer het hier stormt, klinkt als
een massieve symfonie de wind
door de boomtoppen. Je kunt dan
niet anders doen dan ontzag tonen
voor de ouderdom en levenserva
ring van deze bomen.
Ooit werd dit bos aangeplant. Het
zal geweest zijn nadat de Fransen
vertrokken waren.
Aangeplant …, want je kunt toch
niet menen dat dit woud spontaan
ontstaan is, dat Vinken in zo mooie
regelmaat nootjes uit hun snavels
laten vallen, of Bosmuizen zo door
dacht hun wintervoorraad verstop
pen dat een mooi geordend beu
kenbos ontstaat? Nee, negentiende-
eeuwse mensen hadden de boom
pjes geplant, want alle zijn even
oud. In twee eeuwen tijd hadden ze
de afscheiding van België meege
maakt, een oorlog onder hun krui
nen zien woeden en het moderne
Nederland zien ontstaan.
De eerste jaren hadden de jonge
Beuken tegen elkaar op moeten
boksen. De sterkste hadden hun

Munnichsbos

kans gegrepen en hun takken om
hoog gericht, boven de andere uit.
Ze waren tot volle wasdom en
kracht gekomen en uiteindelijk uit
gedijd tot de woudreuzen die er nu
staan.
Maar nu de Kathedraal zijn hoge
leeftijd behaald heeft, geeft hij het
op. Tonderzwammen, groot als
paardenhoeven, tieren op de mas
sieve rompen en Porseleinzwam
men, wit en doorschijnend als
melkglas, dringen met hun schim
meldraden onder de bast om de
laatste suikers aan het hout te ont
trekken. In de verweekte stammen
leggen boktorren en Kleine vliegen
de herten eitjes waaruit bleke mor
mels kruipen: diklijvige vreetmachi
nes, die in hun onverzadigbare
honger met hun dikke koppen
brede gangen uitgraven. Iedere dag
strijkt een Zwarte specht op de
bomen neer en slaat met zijn snavel
grote platen schors van de stam
men af om zich tegoed te doen aan
de opgediende lekkernijen.
De Kathedraal is op zijn retour.
Hij is ‘zwaar’ aan paddenstoelen
toe. Maar tot het laatste blad van
de laatste Beuk gevallen is, zal hij
zijn verhalen vertellen aan degenen
die hun oren te luisteren willen leg
gen.

Een paddenstoelenexcursie

Het is een druilerige zaterdagmor
gen in oktober, wanneer ik om elf
uur verschijn voor een paddenstoe
lenexcursie. Als vertrekpunt is de
Kathedraal afgesproken, bij de
boom met de zes Tonderzwammen.
Mijn mes, vlijmscherp en met een
kastanje handvat; mijn spiegeltje
om onder rokjes te kijken en een
wit papieren zakdoekje heb ik bij
me.
Ter plaatse aangekomen, tref ik
echter niemand aan. Ik zie ook
geen gids. Is de tocht misschien op

het laatste moment afgelast. Zijn ze
vergeten mij te bellen?
Ik wil net rechtsomkeert maken
wanneer ik een zacht ‘pshh, pshh’
hoor. Vanonder mijn regencape
kijk ik waar het geluid vandaan
komt. Ik zie een kleine kabouter
schuilend onder een Tonderzwam
naar me wenken. Ik buk me en reik
hem een pink om zijn handje te
schudden.
‘We zullen direct van start gaan,’
zegt hij. ‘Waar ik onder sta is een
Tonderzwam. Hij lijkt wat op een
paardenhoef. Het is een parasiet.
De bomen waarop hij verschijnt,
zijn ten dode opgeschreven.’
Ik knik. ‘Je hebt symbionten, para
sieten en saprofyten. De symbion
ten werken samen met bomen.
Onder de grond wisselen hun
zwamwortels voedsel uit met de
fijne boomworteltjes; ze kussen el
kaar als het ware.’ Weer knik ik om
aan te geven dat ik hem begrijp.
‘De parasieten zijn de rotzakken: ze
dringen in het hout en zuigen het
leven uit de boom. De saprofyten
zijn de doodgravers: zij leven van
de afgestorven bomen en bladeren.
Kijk, daar staat er toevallig een.
Kijk eens met je spiegeltje onder
het hoedje. Je hebt je spiegeltje toch
bij je? Zie je dat deze paddenstoel
geen plaatjes heeft maar gaatjes?
Het is een boleet. Druk eens met je
vinger op de onderkant.’ ‘Hij kleurt
blauw,’ zeg ik. ‘Kastanjeboleet.’
We lopen verder. ‘Gele knolama
niet,’ zegt de kabouter, ‘een wit
spoorder. Hij ruikt naar rauwe
aardappels, maar hij is niet te eten:
giftig. Met de hele groep van ama
nieten moet je trouwens vreselijk
opletten. De Vliegenzwam, die rode
met witte stippen, je kent hem wel,
hoort er ook bij. Hij staat hier niet;
de grond moet zuurder zijn. Je
vindt hem vaak bij berk en eik: een
symbiont.’ We lopen een stuk ver
der. De kabouter vraagt me hem

4



een stuk te dragen, dat schiet snel
ler op. We lopen nu onder een laan
van eiken, niet ver van kasteel De
Aerwinkel. ‘Kijk ,’zegt hij en wijst
vanaf mijn arm naar het gras. Daar
staat een zalmkleurige paddenstoel.
Ik zet de kabouter neer en kniel
naast de paddenstoel neer. Hij
breekt een stukje van de hoed af;
uit de wond loopt wit sap. ‘Hij
melkt. Pak je witte zakdoek.’ Ik
doe wat hij van me vraagt. De ka
bouter drupt wat witte melk op
mijn zakdoek.
‘Nu wachten,’ zegt hij. Ik zie dat de
vlek na enkele seconden zwavelgeel
kleurt. ‘Zwavelmelkzwam, heel ge
wone soort, niks bijzonders.’
Zo laat hij me die morgen nog vele
paddenstoelen zien: het Elfen
schermpje, de Doolhofzwam, de
Geschubde inktzwam, de Stevige
braakrussula, de Krulzoom, het
Plooirokje, de Langsteelfranjehoed,
de Paarse schijnridder en het kpp’
tje, het kleine pestpaddenstoeltje
waar je niks mee kunt.
We zijn al bijna terug op de plaats
waar we elkaar ontmoet hebben,
daar valt mijn oog op een felgele
paddenstoel. Mijn hart begint snel
ler te kloppen. Zou het? Ik ga door
mijn knieën, grijp naar mijn spie
geltje en steek het brutaal onder het
rokje: de plaatjes staan ver uiteen
en zijn geel. Ik buk nog dieper en
besnuffel als een hondje de padden
stoel. Ik ruik lichtgas: geen twijfel
mogelijk. Eigenlijk zou ik hem nu
moeten uitgraven, voorzichtig mijn
vingers onder zijn wortel moeten
steken, zodat ik hem niet met mijn
vingers bepotel. Ik zou hem dan
kunnen opheffen en met mijn Tina-
mes met geharde snede en weerbe
stendig kastanjehouten handvat
kunnen doorsnijden om het gootje
rondom de vlezige steel te zien en
de slankheidsindex te berekenen.
Maar ik doe het niet, want ik weet
het zeker en ik wil hem laten staan
om andere mycologen gelukkig te
maken. Het is onmiskenbaar; het is
een Narcisridderzwam, Tricholoma
sulphureum. ‘Narcisridderzwam,’
zeg ik, en ik weet dat ik zijn dag

goed maak. De kabouter kijkt me
verbolgen aan: ’Ik hou niet van
betweters,’ zegt hij. Hij groet en
verdwijnt tussen twee wortels van
een Beuk. De excursie is afgelopen.

Groene knolamaniet (tekening: Marcel Verwijlen)

Ik loop terug naar het Reutje; mis
schien is Bie Tiel al open.

'copyright tekst en afbeeldingen
Marcel Verwijlen'.  
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door Jan Hermans

Deel 1 Introductie
Dertig jaar geleden verscheen bij de
Koninklijke Nederlandse Natuur
historische Vereniging een boekje
getiteld “Insectenbeheer”, toen een
bijzondere publicatie en de eerste
op dit gebied. In die tijd was er in
het natuurbeheer nog weinig aan
dacht voor fauna en al helemaal
niet voor insecten.

Natuurbeheer en fauna - deel 1

Egel (foto: Ans Homburg)

Gelukkig is er in dat opzicht veel
veranderd, want tot in de jaren
1990 waren maatregelen in het na
tuurbeheer vooral gericht op
bodem en planten (vegetatie). De
gedachte was toen dat de fauna au
tomatisch zou meeprofiteren van

de genomen maatregelen voor
planten, ook wanneer die groot
schalig werden ingezet en uitge
voerd. Deze veronderstelling en
aanname bleek vaak onterecht en
onjuist; het onderzoek naar de spe
cifieke knelpunten voor de fauna
kwam daarna goed op gang en in
middels zijn de mogelijke oplossin
gen voor de fauna sterk gegroeid.

Een reden om in jaargang 2020 van
Observatie aan “Fauna en Natuur
beheer” eens extra aandacht te be
steden.
Zo komen aan de orde: de binding
van dieren met het landschap, het
immense belang van het in stand

houden van mozaïeken en gradiën
ten in een landschap, de grote bete
kenis van dynamische processen en
kleine landschapselementen (zoge
naamde microhabitats) voor die
ren, waarbij deze microhabitats
moeilijk te plaatsen zijn in termen
van begroeiing of door de wet/re
gelgeving gestelde habitatdoelen.
Verder blijkt vaak onzichtbaar

voor het menselijk oog, dat de kwa
liteit en beschikbaarheid van voed
sel voor diersoorten afneemt. Niet
alleen door verzuring en bemesting
(stikstofproblematiek), maar vaak
ook als onbedoeld neveneffect van
natuurherstelmaatregelen.
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De 4 V’s voor de fauna
Dieren stellen aan hun leefomge
ving eisen voor voedsel, voortplan
ting en veiligheid. Hiervoor moeten
dieren zich door het landschap
kunnen verplaatsen. Grote, mobie
le diersoorten, zoals bijvoorbeeld
een Edelhert of Wolf, hebben een
flink ruimtegebruik en ontbreken
daarom in kleine of te kleine na
tuurgebieden. Bovendien kunnen
de meeste diersoorten ongunstige
omstandigheden niet lang overle
ven. Dit maakt dieren gevoelig
voor (tijdelijke) veranderingen in
het landschap als gevolg van aan
tasting of natuurbeheeringrepen.
Een gebied is geschikt voor een
diersoort wanneer er continu wordt
voldaan aan de navolgende 4 V’s
op een oppervlakte die voldoende
groot is om een populatie dieren te
huisvesten met een voldoende grote
genetische variatie! Dat laatste as
pect geldt overigens ook voor plan
ten.

V1: Voedsel
Praktische alle dode en levende bio
massa in de natuur dient als voed
sel voor dieren. Sommige soorten
eten alles, andere soorten zijn ge
specialiseerd op één specifieke
voedselbron. Sommige diersoorten
hebben juist verschillende soorten
voedsel nodig in diverse fasen van
hun levenscyclus: een rups eet
ander voedsel dan de vlinder.
Voor alle soorten geldt: een afname
in hoeveelheid, bereikbaarheid of
kwaliteit van het voedsel levert di
rect een probleem op voor overleving
of voortplanting. Dergelijke proble
men verwacht je natuurlijk het
eerst bij specialisten, maar onder
zoek heeft aangetoond dat ze ook
optreden bij “alleseters” die vaak
een korte, snelle ontwikkeling
doormaken, veel voedsel in korte
tijd nodig hebben, en bij soorten
met een langzame ontwikkeling
waarvoor voedsel gedurende een
lange tijd beschikbaar moet zijn.
Voor soorten die van insecten
leven, bijvoorbeeld veel zangvogels,
is zowel de variatie aan prooisoor

ten van belang als een groot aan
bod van deze prooien.

V2: Voortplanting
Zonder succesvolle voortplanting
sterven populaties uit. Sommige
diersoorten kunnen pas na enkele
jaren voor nageslacht zorgen, maar
veel soorten hebben één of zelfs
meerdere generaties per jaar. Of
plekken voor een dier geschikt zijn
om eieren uit te broeden of jongen
te krijgen, hangt onder andere af
van de hoeveelheid warmte die nodig
is, de beschikbaarheid van voedsel
voor jonge dieren en beschutting/be
scherming tegen predatie of parasie
ten. Voordat het echter zover is
moet er een partner worden gevon
den en verleid. Veel diersoorten
hebben daarvoor specifieke plek
ken nodig, bijvoorbeeld open plaat
sen in de vegetatie, solitaire bomen
of hoger gelegen delen in een land
schap.

V3: Veiligheid
Schuilgelegenheid is van groot be
lang om ongunstige situaties te
overleven, bijvoorbeeld als ei,
cocon of volwassen dier in winter
rust, tijdens droge of juist zeer
natte zomers en bij aanvallen door
predatoren. Variatie in de vegeta
tiestructuur inclusief een onbe
groeide bodem en de aanwezigheid
van microhabitats in het landschap
bieden aan diverse diersoorten een
veilige schuilplaats. Dieren die zich
schuilen in strooisel of ondiepe
holen zijn onzichtbaar voor beheer
ders en kunnen zichzelf meestal niet
in veiligheid brengen bij verstoring.
Onbedoeld negatieve effecten van
beheermaatregelen zoals plaggen,
begrazen of het sterk verhogen van
waterpeilen, treden vooral bij laatst
genoemde groep op.

V4: Verplaatsing
Om voldoende voedsel, beschut
ting, een partner en een voortplan
tingsplek te vinden, moeten dieren
zich in een landschap kunnen be
wegen en verplaatsen. Duidelijke
vegetatiestructuren in een land

schap zorgen ervoor dat dieren zich
kunnen oriënteren. Rand- en
zoomvegetaties spelen daarbij een
belangrijke rol. Omgekeerd kunnen
bepaalde landschapselementen ook
als een barrière optreden en juist
verplaatsing van dieren tegenhou
den, zoals bijvoorbeeld bossen, die
voor soorten van open vegetaties
functioneren als barrières. Natuur
lijk geldt hier ook het omgekeerde.
Plekken met voedsel, schuil- en
voortplantingsplekken moeten bin
nen een bereikbare afstand van el
kaar liggen om voor een soort te
kunnen functioneren. De schaal
waarop de nodige variatie aanwezig
is en waarop beheermaatregelen
worden uitgevoerd, is daarom heel
belangrijk. Voor kleine, weinig mo
biele soorten moet het vegetatiepa
troon kleinschaliger zijn dan voor
grote, mobiele soorten!
De volgende keer gaan we nader in
op de functie van het landschap
voor de fauna.

Dode Das (foto: Piëtro Cuypers)
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Voorjaarswandeling beekdalen Geleenbeek en Vloedgraaf

Zondag 26 april

Op zondag 26 april organiseert
Landschapsvereniging De Kring
loop een excursie in het beekdalge
bied van de Geleenbeek en de
Vloedgraaf bij Nieuwstadt. De ex
cursie start om 09.00 uur vanaf de
parkeerplaats bij ’t Sjpaorhutje,
Limbrichterstraat 20, 6118 AM  te
Nieuwstadt. (bij de spoorwegover
gang). Jan Hermans en Tom Storc
ken zullen tijdens deze excursie uw
gidsen zijn. De excursie duurt tot
ongeveer 11.30 uur en zal als
hoofdthema vogels hebben.
De Geleenbeek, die in de jaren vijf
tig is gekanaliseerd om een snelle
doorstroming te bevorderen, is in
het voorjaar van 2006 veranderd in
een beek die meandert door het
landschap. Rondom de beek is een
parkachtig natuurgebied van onge
veer 15 ha gerealiseerd, met natuur
lijke oevers, grasland, poelen en

boomgroepen. Via een hoogstam
boomgaard (plukwei) die in het
voorjaar van 2006 is aangeplant op
initiatief van de Stichting Land
schapspark Susteren, is het gebied
gekoppeld aan de Vloedgraaf.
Grote grazers zijn ingezet om het
terrein te beheren.
Via de plukwei komen we in het ge
bied van de Vloedgraaf, slechts een
paar honderd meter verwijderd van
de Geleenbeek. Hier is al meteen
duidelijk te zien aan de afkalving
van de oevers en aan de begroeiing,
dat de herinrichting van dit gebied
al van oudere datum is. De laatste
werkzaamheden in dit gebied date
ren uit 1991-1993 (Vloedgraaf fase
3). De Vloedgraaf maakt deel uit
van de stroomgebieden van de
Rode Beek en de Geleenbeek en is
een van oorsprong goeddeels ge
graven parallelsysteem van beide

beken.
Vogels die we hier kunnen waarne
men zijn onder andere, afhankelijk
van de tijd in het jaar, Huis- en
Boerenzwaluwen, Witte- en Gele
kwikstaart, diverse soorten mezen
en vinken, Spreeuwen, Grote bonte
specht en Groene specht. Een aan
tal soorten eenden en ganzen zullen
te zien zijn, maar ook maken we
kans op steltlopers; ook de IJsvogel
broedt hier regelmatig. Gezien de
aard van het terrein, vooral langs
de Vloedgraaf, zijn laarzen of hoge,
stevige wandelschoenen bij nat
weer een aanrader.
Op deze excursie zijn ook niet niet-
leden welkom: neem kennissen of
vrienden mee en laat ze kennisma
ken met de activiteiten van Land
schapsvereniging De Kringloop.
 
Het Bestuur
 

Vloedgraaf (foto: Ans Homburg)
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Vogelcursus 2020

door Lei Hulsbosch
 
Ook dit jaar organiseert Land
schapsvereniging “De Kringloop”,
een vogelcursus, die dit jaar voor
de 29e keer zonder onderbreking
wordt gehouden.
De gidsen zijn er weer in geslaagd
om een programma samen te stel
len voor de vogelcursus beginners
en gevorderden. Het thema voor de
beginners is natuurlijk het leren
herkennen van veldkenmerken en
geluiden van de meest algemene vo
gels in eigen omgeving.
Tijdens deze cursus en de excursies
zullen we extra aandacht schenken
aan de onderscheidende kenmerken
van deze soorten; kennis van zang
en roep speelt daarbij een belangrij
ke rol.
Dit jaar behandelen wij de “Bosvo
gels” en starten de cursus dan ook
wat later in het seizoen.
De cursusgebieden en cursusdata
voor 2020 zijn:
 
Informatieavond op vrijdag 3 april

om 19.30 uur in de centrale ruimte
van basisschool Triangel te Linne.
Tijdens deze informatieavond zul
len wij aan de hand van het cursus
boekje op een aantal aspecten van
het herkennen van vogels ingaan.
Vier ochtend excursies:
zondag 5 april Landgoed Hoosden
in St. Odiliënberg
zondag 19 april Isenbruch-IJzeren
Bos-Hobruch in Isenbruch
zondag 3 mei Munnichsbos in ’t
Reutje
zondag 10 mei Meinweg, Vlodrop
Station
Hier sluiten wij de cursus af met
een kop koffie.
De excursies starten precies om 8.00
uur. Wees dus op tijd en … goed
gekleed, want het kan ‘s morgens
nog flink koud zijn.
 
U kunt zich voor de vogelcursus
zowel schriftelijk als telefonisch op
geven bij Lei Hulsbosch
(tel. 0475-463239) of via e-mail:
cursussen@dekringlooplinne.nl.
De kosten voor de cursus bedragen

€ 15,- voor leden en € 25,- voor
niet-leden van "De Kringloop".
Deelnemers die zich aanmelden
voor de Beginnerscursus en die niet
in bezit zijn van het Beginnersboek,
betalen € 10,-- extra in verband met
de kosten van het dikke (in kleur)
uitgebrachte Beginnersboek.
Het cursusgeld vooraf overmaken
op rekening: NL70ING
B0004709759 ten name van Land
schapsvereniging de Kringloop
onder vermelding “Vogelcursus
2020”.
 
De opgave moet geschieden voor
29 maart. Indien op deze dag het
cursusgeld niet binnen is, behoort
U niet tot de deelnemers en ont
vangt U ook geen uitnodiging.
Rest ons U nog een fijne, gezellige,
maar vooral leerzame cursus toe te
wensen, namens de gidsen: Jan
Hermans, Leo Koster, en Tom
Storcken.
Raadpleeg ook onze website: www.
dekringlooplinne.nl.

Groenling (foto: Nicky Hulsbosch)
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Gewone oliekever

Gewone oliekever Meloe proscarabaeus (foto: Marianne Vos)

door Marianne Vos

Parasitaire insecten hebben in de
regel een afmeting die hen in staat
stelt om in het nest van de gastheer
hun eitjes af te zetten. Sommige in
secten die door hun grootte onmo
gelijk in de kleine nestholtes kun
nen doordringen, hebben een speci
ale methode ontwikkeld om on
danks deze handicap hun eitjes of

larven in het nest te (laten) bevor
deren. Daartoe behoren oliekevers,
waarvan de Gewone oliekever (Me
loe proscarabaeus) de bekendste is.
In ons land komen nog twee andere
soorten oliekevers voor: de Blauwe
oliekever (Meloe violaceus) en de
Bonte oliekever (Meloe variegatus).
De Gewone oliekever wordt tot

drie en een halve centimeter groot
en parasiteert op Sachembijen
(Anthophora) en Zandbijen
(Andrenidae), die in leem - en
zandgrond hun nestgangen graven.
Na de bevruchting zoekt het
vrouwtje oliekever een geschikte,
bloemrijke plek, graaft met haar
kaken en poten een kuiltje van en

kele centimeters diep en deponeert
hierin honderden eitjes. Het kuiltje
sluit ze af met zand. Deze procedu
re herhaalt ze verscheidene malen.
Uit de eitjes komen zeer kleine, be
weeglijke larven tevoorschijn, die
aan elk pootje drie haakjes hebben,
waarmee ze zich behendig door het
zand omhoog kunnen werken om

vervolgens de plantenstengels te be
klimmen. Ze klemmen zich vast
aan de bloemhoofdjes en zodra een
willekeurig insect op de bloem
landt, stappen ze daar op over,
waarbij de haakpootjes wederom
hun nut bewijzen.   
Op deze wijze belandt een klein
deel van de honderden larven in het

nest van een sachembij of een zand
bij. De overige dienen als voedsel
voor vogels en wespen.  
Eenmaal in het nest aangekomen
blijft slechts één larve over; alle
meegelifte soortgenoten worden ge
dood. De larve zuigt de bijeneitjes
leeg en transformeert tot een veen
wormachtige, pootloze made, die
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Andrena haemorrhoa Roodgatje (foto: Marianne Vos)

zich voedt met de aanwezige voor
raad nectar en stuifmeel. Na enkele
vervellingen treedt het popstadium
in. Na een jaar, gelijktijdig met de
nieuwe generatie zandbijen en sa
chembijen, graaft de Gewone olie

kever zich een weg naar buiten.   
Behalve door hun forse afmeting
vallen oliekevers op door de zwart
blauwe tot groenblauwe kleur, het
plompe, logge lichaam met de sterk
gereduceerde vleugels en de draad

vormige antennen. Bij verstoring
persen ze een groengele, olieachtige
vloeistof uit hun pootgewrichten;
het zeer giftige cantharidine, waar
aan ze de Nederlandse naam ‘Olie
kever’ danken.

  
Oliekevers – Sachembijen – Zand
bijen; zij spelen in voorgaand arti
kel de hoofdrol.
Raadpleegt men een serieuze websi
te, bijvoorbeeld om de wetenschap
pelijke naam van een insect of
plant, van een slak of spin of een
regenworm op te zoeken, kan men
constateren dat achter iedere soort
een naam of een naams-afkorting
staat. Sommige flora, fauna of
fungi is zelfs voorzien van meer dan
een naam. Achter de wetenschap
pelijke naam van de oliekever –

(Meloe proscarabeus) hoort de
naam Carl Linnaeus te staan. Deze
ongetwijfeld geniaalste wetenschap
per leefde van 1707 tot 1778. De
Deen Johann Christian Fabricius
(1745 – 1808) was twee jaren bij
Linnaeus in de leer. Als begaafde
entomoloog staat hij onder andere
garant voor de verzamelnaam van
de zandbijen; de Andrenidae.  
De Franse priester-entomoloog
Pierre André Latreille (1762-1833)
haalde de sachembijen uit hun
naamloze bestaan door ze Anthop

hora te noemen. Sommige soorten
sachembijen hebben eigenaardig
gevormde middelste poten; ze lij
ken te lang en te dun en zijn voor
zien van pluimen. Daaraan hebben
ze volgens Jac.P.Thijsse hun Ne
derlandse naam te danken, want
deze kwastjes lijken op de franjes
aan broeken, die in deze uitvoering
voorbehouden is aan Indiaanse op
perhoofden. Sachem is Indiaans
voor opperhoofd.
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Akkerflora (foto: Ans Homburg)
 

Vervolg minicursus "Kennismaken met vegetatie"

Na in 2019 een succesvolle herstart
te hebben gemaakt met de cursus
“Kennismaken met vegetaties”,
komt er, zoals reeds eerder toege
zegd, een vervolg op deze cursus in
2020. Veel deelnemers aan deze
cursus in 2019, gaven na afloop en
thousiaste reacties en hoopten op
een vervolg…
Deze cursus gaat niet in eerste in
stantie over het herkennen en be
noemen van wilde planten, maar
vooral om de deelnemers te laten
zien en te laten ervaren hoe wilde
planten samengroeien, welke com
binaties van wilde soorten vaak
voorkomen en waaróm deze com
binaties voorkomen op specifieke
plaatsen.
Natuurlijk is enige kennis van wilde
plantensoorten handig en als basis
onontbeerlijk, maar de nadruk in

deze cursus ligt vooral op de plan
tengemeenschappen.

Het bestuderen van plantenge
meenschappen is een aparte tak
van wetenschap, vaak ook aange
duid als plantensociologie of in
breder verband, geobotanie.
Planten groeien nooit “zomaar” er
gens; er liggen altijd oorzaken aan
ten grondslag waarom sommige
plantensoorten aanwezig zijn of
waarom zij juist ontbreken. Het kij
ken naar wat samen voorkomt, in
welke combinatie en waarom is een
boeiende bezigheid. Het geeft ant
woorden op bepaalde vragen maar
roept ook vragen op.
Zoals reeds het vorig jaar in prak
tijk gebracht, zijn de geplande ex
cursies doe-zit excursies: de deelne
mers nemen in een bepaalde vege

tatie plaats en al “zittend” analyse
ren we gezamenlijk de vegetatie die
we zien en proberen we aan het
einde van de analyse te kijken of de
bestudeerde vegetatie in een be
paald type thuishoort en of er een
bepaalde naam aan te geven is. De
analyse en benoeming vindt plaats
met behulp van het speciale cursus
boekje.
De basisbeginselen voor deze cur
sus worden tijdens de introductie-
avond uitgelegd. De cursus is ge
schikt voor beginners en gevorder
den; gezamenlijk kijken en leren we
van elkaar. De cursus wordt gege
ven door Jan Hermans.

Het programma is als volgt:

Vrijdagavond 15 mei: introductie
avond rondom het thema vegetatie

Akkerflora (foto: Ans Homburg)
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Vegetatiecursus, " Zie jij wat ik zie? " (foto: Ans Homburg)

en vegetatie-onderzoek. De belang
rijkste uitgangspunten en beginse
len worden toegelicht. Aanvang:
19.30 uur in Basisschool Triangel,
Linnerhof 36 te Linne. De avond
duurt tot 22.00 uur.

Zondagmorgen 17 mei: excursie
naar ‘t Hout te Susteren. Vertrek
om 9.00 uur vanaf de parkeerplaats
station Susteren aan de Spoor
straat.

Zondagmorgen 7 juni: excursie
Meinweg omgeving manege Ven
hof. Op deze ochtend bekijken we
schrale graslanden, tredvegetaties
en ruigtkruidengemeenschappen.
Vertrek om 9.00 uur vanaf de par
keerplaats bij manege Venhof, Ven
hof 2 te Herkenbosch.

Zondagmorgen 14 juni: excursie
naar bijzondere akkergemeen
schappen nabij Vlodrop. Vertrek
om 9.00 uur vanaf het kerkplein te
St. Odiliënberg. Vanaf het kerk
plein vertrekken we per auto naar

enkele interessante akkergemeen
schappen tussen St.Odiliënberg en
Vlodrop.
Alle excursies eindigen ’s zondags
om 12.00 uur.
Gezien de opzet en aard van deze
cursus is er maximaal plaats voor
25 deelnemers; leden van de Kring
loop hebben uiteraard voorrang op
geïnteresseerde niet-leden. Wees er
snel bij want vol is vol!

De kosten voor de cursus bedragen
€10.00 voor leden die al in het bezit
zijn van het cursusboekje (bijvoor
beeld als U vorig jaar heeft meege
daan); leden van de Kringloop die
voor het eerst meedoen en niet in het
bezit zijn van het cursusboekje Vege
tatie betalen €15.00; niet-leden beta
len €25.00. Het cursusboekje wordt
tijdens de introductie-avond uitge
reikt. Aanmelden kan tot woensdag
6 mei zowel schriftelijk als telefo
nisch bij  Lei Hulsbosch 
(tel. 0475-463239) of via e-mail: cur
sussen@dekringlooplinne.nl
Vermeld tijdens Uw aanmelding dui

delijk of U al in bezit bent van het
cursusboekje.

Uw aanmelding is pas definitief
wanneer het verschuldigde cursus
geld is overgemaakt op
bankrekeningnummer
IBAN NL 70INGB0004709759,
onder vermelding van “Vegetatie
cursus 2020”. Indien Uw cursus
geld op 6 mei niet ontvangen is, be
hoort U niet tot de deelnemers en
ontvangt U ook geen uitnodiging
voor de introductieavond.
Wij hopen weer op Uw enthousias
te deelname.

Het Bestuur
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La Brenne, natuurparadijs in Midden Frankrijk - deel 4

door Tom Storcken
 
Een mooie route voert ons van Le
Blizon (zie deel 3) via het bos van
Retrait, vijver van Capitaine,La
Girardière, Rosnay, Mc Georges
en dan weer terug naar Le Blizon.
Voordat we op weg gaan naar Le
Blizon eerst even aandacht voor
een Kleine karekiet,  die zit te zin
gen in de Rietkraag vlak voor het
hotel. Hier laat op de achtergrond
ook de Hop zich weer horen. On
derweg naar de parkeerplaats bij
Le Blizon loopt een Vos over de
weg. Bij de kleine vijver bij de par
keerplaats zwemt een paartje
Krooneend en een Tafeleend. Iets
verderop bij de vijver Placeau heeft
een Visdiefje na een duik in het
water een visje gevangen en vliegt
ermee weg. Verderop roept een
Havik terwijl de Zomertortel rustig
turrrrrt. Bij een kleine kruising van

paden gaat het rechtsaf richting het
bos van Retrait. Hier zit op een
kale tak een Zomertortel gewoon
mooi te zijn. Dit duifje is toch wel
een stuk kleiner dan bijvoorbeeld
de Turkse tortel. De vleugels zijn
oranjebruin met zwarte vlekken, op
de hals heeft ze zwarte en witte
streepjes en de staart is ook veel
donkerder dan de gewone tortel.
Op een kleine plas bij een boerderij
zwemt een Waterhoen, de eerste die
we zien hier in de Brenne. We zien
hier  verder geen wandelaars, over
al heerst rust, behalve een enkele
boer die bezig is op zijn land.
We lopen verder richting de D44,
via de vijver van Capitaine. Hier
landt een Visarend in een boom.
De onderzijde van de vogel is licht,
de kruin is wit, terwijl de donkere
oogband doorloopt naar de nek. In
een weiland aan de overkant van de
vijver liggen een aantal herkauwen

de koeien, op de rug van een van
hen zit een Koereiger zijn verenpak
te poetsen. Dit alles gaat vergezeld
van zingende Veldleeuweriken. Wat
wil een mens nog meer. Bij de riet
rand voor de koeien duiken twee
Brilduikers op. Bij de achterkant
van de plas aangekomen zien we
vijf Kleine Zilverreigers, terwijl er
nog eentje landt. Turend over het
lange gras om de gelande vogel te
ontdekken, zien we ook nog een
Purperreiger. Op de achtergrond
roepen Koekoek en Hop als in een
duet. Mooi hoe de Purperreiger
loopt. Het is net alsof de nek tij
dens het lopen beweegt als een
slang. Zo heel statig en dan die glij
dende nek; dit is genieten.
Bij La Girardière kunnen we niet
de geplande route door het bos
nemen, omdat dit privé gebied is.
We dachten hier langs de bosrand
verder te kunnen, maar helaas, dus

Hop (foto: Nicky Hulsbosch)
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Jaarprogramma 2020

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 Stramproy.
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.

dan maar een stukje verder over de
D44 om bij Rosnay uit te komen.
We zien hier wel nog Purperorchis
langs de weg groeien. Dus helemaal
voor niets is het niet. Hier drinken
we een kopje koffie, nemen even
een kijkje in de kerk en lopen dan
bij een splitsing van paden via Mc.
Georges weer richting Le Blizon.
Door een open bos met hier en
daar een grasland gaat het verder
en worden we toch wel verrast door
een groot aantal hoge planten met
witte bloemen: de Witte affodil uit
de lelie familie. Ze groeien niet al
leen langs het pad, maar ook overal
in het bos, alleen niet in zo’n groot
aantal als langs het pad. De plant
kan tot wel 1,5 meter hoog worden
en heeft een nauwelijks vertakte
stengel, die rechtop staat. De witte
bloemen hebben zes langwerpige
kroonblaadjes, ze groeien in een
veelbloemige aarvormige  tros van
onder naar boven. De bladeren van
de plant voelen een beetje vleesach
tig aan. Een heel ander soort bos
dan we gewend zijn.
Bij een splitsing van paden gaan we
rechtsaf naar de vijver van Batard.
Van de vijver zelf zien we eigenlijk
niets; de oevers zijn helemaal dicht
gegroeid met Riet. Enkele mede
werkers van het Parc Naturel Regi
onal de la Brenne zijn bezig met het

plaatsen van borden van het park.
Dit soort borden zien we wel vaker,
maar voor wie worden ze eigenlijk
geplaatst vragen we ons af. Want
druk in deze streek is het niet. Wat
voor ons natuurlijk niet erg is. In
de struiken naast de Rietkragen
zingt een Grasmus. Dan denken we
een vrouwtje Geelgors te zien, maar
als dan haar partner er ook bij
komt zitten moeten we onze me
ning herzien. Bij het mannetje is het
natuurlijk het duidelijkst: hier is de
zwarte keelvlek en zwarte
oogstreep overduidelijk en ook de
groenachtige borstband: de Cirl
gors. Het vrouwtje lijkt een beetje
op een vrouwtje Geelgors, vandaar
onze verwarring. Maar het vrouw
tje Geelgors heeft een iets roodbrui
ne stuit. Ook de oorstreep is bij het
vrouwtje van de Cirlgors veel dui
delijker zichtbaar. Al met al een
heel mooi vogelvrouwtje. De zang
van het mannetje hadden we nog
nooit gehoord. Deze duurt niet
lang, een beetje een trillertje.  
Omdat we niet over de D17a naar
de auto willen lopen, gaan we terug
naar het pad waar ook de Witte af
fodil groeit en komen dan weer
langs de vijver van Placeau, waar
nu óók Krooneenden zwemmen.
Ze behoren tot de duikeenden. Dit
zijn toch mooie vogels met bij de

mannetjes hun opvallende, grote
ronde vosrode kop met de koraal
rode snavel. Een kleurrijke afslui
ting van een schitterende streek.
 
Geraadpleegde literatuur: Observa
tie nov/dec 2015 en de Crossbill
Guide Loire Valley         

Affodil (foto: Ans Homburg)
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...een Vos

Observatie van...

De bij sprak tegen de vos; voel je je niet lekker? Inderdaad, zei de vos, ik voel me vandaag zo opgezet. Nou, zei
de bij, dan ben ik blij dat ik een bij ben: ik word vandaag extra mooi opgeprikt. Weet jij misschien wat dat is?
Nee, zei de vos, maar beslist minder erg dan opgezet te zijn.
Tekst en foto; Marianne Vos
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