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De herontdekking van het Villabos
door Marianne Vos
In 1890 werd in het buitengebied
van Linne een luxe villa gebouwd
op de steilrand tussen de Ossen
bergweg en de Vlootbeek. Rondom
de villa werd een parkachtige tuin
aangelegd met diverse, gecultiveer
de naald- en loofbomen, afgewis
seld met struiken. Grenzend aan de
achtertuin, heuvelaf tot aan de
Vlootbeek, werden voornamelijk
beuken en platanen aangeplant.
Aan het einde van de Tweede We
reldoorlog werd de villa ernstig be
schadigd door bombardementen en
eenmaal onbewoonbaar, verviel ze
tot ruïne. Pas in de jaren zeventig
werden de resterende muren omge
haald. De plaatselijke bevolking

maakte voor kleine reparaties aan
huis en hof graag gebruik van deze
welhaast onuitputtelijke voorraad
rode bakstenen, die ter plekke mar
kante heuveltjes vormen. Enkele
jaren geleden nog ontmoette ik in
het villabos een man met een gam
mele fiets waaraan twee forse tas
sen hingen. Hij sjouwde telkens
twee fietstassen vol stenen naar
huis, om het deels vervallen muur
tje rond zijn tuin opnieuw op te
metselen. De jeugd van Linne ge
bruikte het bos als spannende
speelplek. Dat voor het gebied
lange tijd een wettelijk ‘verboden
toegang’ gold, maakte op niemand
de minste indruk, ook niet voor

spelende kinderen. Integendeel: het
verbod vormde juist een geweldige
stimulans voor de fantasie en het
bos met de villarestanten verander
de al naar believen in een piraten
schip, een burcht of een wilde-die
ren-oerwoud.
De steenhopen werden in de loop
der tijd overwoekerd door Klimop,
waartussen zich almaar uitdijende
pollen sneeuwklokjes vestigden. Ze
bieden huisvesting aan een vocht en
duisternis minnende fauna zoals
pissebedden, duizendpoten en een
keur aan kevers en keverlarven.
Dankzij de kalkhoudende metsel
specie vormen ze ook een aantrek

Smaragdlangsprietmot Adela reaumurella (foto: Marianne Vos)
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kelijk verblijf voor allerlei soorten
huisjesslakken, waaronder ook
minder algemene soorten zoals bij
voorbeeld korfslakken. Een Kleine
korfslak (Vertigo pusilla) is als
imago amper een millimeter groot
en vormt een interessante schoon
heid in miniformaat. Huisjesslak
ken zijn voor opbouw en reparatie
van hun eigendomswoning afhan
kelijk van kalkhoudend materiaal.
Niet alleen voor mollusken, ook
voor insecten, spinnen, planten en
fungi biedt het gehele villabos geva
rieerde biotopen. De Vlootbeek die
door het laaggelegen deel stroomt,
is met haar steile oeverwanden een
ideale nestplaats voor IJsvogels. In
de lucht, hoog boven de boomtop
pen, maakt menigmaal een buizerd
zich opmerkzaam door zijn luide,
langgerekte, klagerige roep. Andere
roofvogels, waaronder Havik en
Sperwer, maken er verkennings
vluchten of jagen hun gevederde
kostje bijeen. Een Torenvalk hangt
evenwichtig, vleugel-vibrerend, de
staart als roer gebruikend, op vrij
wel een en dezelfde plek boven een
aan het bos grenzend veldje, waar
hopelijk enig muizerig voedsel te
voorschijn wil komen. Bonte spech
ten – alle drie de soorten worden
hier gezien - hoort men al van verre
hakketakken; het typerende, ritmi
sche geluid lijkt via de boomstam
een echo voort te brengen. Een
Koekoek kondigt het voorjaar aan
en paringslustige zangvogels tiere
lieren tussen het gebladerte. Oplet
tende wandelaars zien in dit seizoen
vooral rond wilgen, groepjes glan
zende, goudkleurige en zilverkleuri
ge insecten dansen: het zijn manne
lijke langsprietmotten, op zoek
naar wijfjes: ze behoren tot de mi
crolepidoptera, de kleinste vlinders.
De goudkleurige zijn Wilgenlang
sprietmotten (Adela cuprella) en de
zilverkleurige worden Smaragd
langsprietmotten (Adela reaumu
rella) genoemd. De eerste soort
heeft een rood toefje bovenop de
kop, bij de tweede soort is dat
plukje zwart. De zwierige sprieten
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zijn meer dan dubbel zo lang als
het lijfje.
Op het hoogste punt van het villa
bos, daar waar ooit de parktuin
van de villa lag, kan men de opval
lend gevormde bladeren vinden van
twee oude, hoog opgeschoten
Ginkgo’s. De armetierige kruinen
staan op metershoge, magere stam
men om zo veel mogelijk licht te
vangen: ze reiken tot boven de ove
rige, meer gesloten kruinen. Loof
bomen zoals paardenkastanjes, po
pulieren, platanen en Moeraseiken
houden stand dankzij hun reserve
krachten. Een gedrongen, brede
Moerascipres lijkt onder zijn eigen
gewicht te bezwijken.
Paddenstoelen die eruit zien zoals
men dat van een paddenstoel ver
wacht, zijn in verscheidene uitvoe
ringen en kleuren te vinden op de
talloze omgevallen boomstammen,
afgebroken zijtakken, of in de om
geving van levende bomen. Het is
bekend dat tussen bomen en schim
mels een symbiose bestaat: de
schimmels absorberen via het my
celium – het verbindende, onder
grondse draadwerk - mineralen uit
de bodem en geven die af aan de
plantenwortels. Deze leveren op
hun beurt suikers aan de schim
mels, waardoor deze in staat zijn
om vruchtlichamen te vormen: de
paddenstoelen.
Behalve de soorten met steel en
hoed, bestaan er ook soorten die
niet aan dat beeld voldoen: ze wor
den slijmzwammen genoemd of
myxomyceten.
Ze zijn klein tot zeer klein, kleurig,
mooi van vorm of juist vormloos
en glibberig en doorgaans moeilijk
te vinden. Het zoeken naar deze
kleinoden is zodoende een kwestie
van geduld en uithoudingsvermo
gen. Iedere op de bosbodem liggen
de twijg of tak kan aan de vochtige
onderzijde een van de gezochte mi
niwondertjes herbergen.
Een fantastische groep is het genus
Physarum, in het Nederlands tref
fend kalkkopjes geheten. Het ui
terst frêle steeltje biedt steun aan
een kogeltje van nauwelijks een tot

twee millimeter doorsnede. Bij rijp
heid barst het kogeltje met kracht
open, waardoor de sporen zich ver
spreiden. Sommige aldus gehaven
de kogeltjes bieden zicht op de res
terende inhoud, bestaande uit een
zwarte of witte poederige substan
tie. Kalkkopjes staan in groepjes
bijeen op een oppervlakte die kan
variëren van een tot drie vierkante
centimeter. Er zijn talloze soorten
die uitsluitend met een microscoop
en veel vakkennis te identificeren
zijn. Mark Smeets van de PSL
(Paddenstoelen Studiegroep Lim
burg) is mij desgewenst altijd be
hulpzaam bij het determineren van
dit wonderbaarlijke en
boeiende ‘kleinspul’.
Troskalknetjes hangen meestal in
grote groepen bijeen, maar men zal
diep door de knieën moeten om ze
te ontdekken: ze prefereren een lage
standplaats. Het is een soort die ja
renlang op mijn denkbeeldige na
tuurlijke verlanglijstje stond en re
cent eindelijk bewonderd en gefoto
grafeerd kon worden. Dat betekent
niet dat het een zeldzame soort is –
integendeel – maar de factor geluk
speelt een belangrijke rol. Men kan
ze bovendien het hele jaar door vin
den.
Enkele jaren geleden raasde een
zware storm over het land, die ook
in het villabos menige boom velde
of aan het wankelen bracht. Her en
der versperden enorme, omgevallen
bomen de wandelpaden met hun
dikke stammen. Kruinen waren ge
knakt en konden ieder moment val
len, of lagen al op de grond. Som
mige stammen leunden scheef han
gend tegen een andere boom. Door
de losgewoelde grond rond de
stambasis kon men bij veel bomen
vaststellen dat het sterke, brede
wortelstelsel hen - althans voorlo
pig toch - behoedde voor omvallen.
In verband met het risico op onge
lukken en de bijbehorende aanspra
kelijkheid, werd het gehele bos tot
verboden terrein verklaard. De toe
gangspaadjes werden versperd door
in stukken gezaagde dikke boom
stammen. Het deel van het bos dat

Prachtframboos Rubus spectabilis (foto: Marianne Vos)

grenst aan de Weerderweg, werd
voorzien van een afrastering met
prikkeldraad. De rood/geel ge
kleurde markeringsbordjes van de
grensoverschrijdende Maas-
Schwalm-Nette wandelroute wer
den aan beide ingangen van het bos
weggehaald; tot nader order voerde
de route niet dwars door het bos,
maar er omheen.
Met spijt in het hart bedacht ik dat
dit mooie stukje Limburgs land
schap, deel uitmakend van de Lin
nerweerd, weliswaar deels door
mensenhand tot stand gekomen
maar daarna vrijwel ongehinderd
ruig verwilderd, voor lange tijd on
bereikbaar zou zijn, misschien zelfs
voor altijd.
Talloze malen nadien reed ik over
de Weerderweg of de Ossenberg,

bedenkend welke soorten flora,
fauna en fungi in het betreffende
seizoen hun hoogtijdagen vierden
in het villabos. Ik stelde meermaals
vast dat er op enkele plaatsen een
opening in de afrastering was ge
forceerd, maar dat de MSN-route
nog steeds rondom het bos voerde.
En hoe dat gaat; na verloop van
tijd slijt het gevoel van gemis en
lijkt het alsof men dat onbereikbare
stukje landschap definitief afge
schreven heeft.
Op zekere dag zie ik vanuit een
ooghoek hoe een groepje wande
laars ongehinderd het bos inloopt.
Een snelle controle bevestigt het
vermoeden; de boomstammen die
als extra versperring dienden, zijn
naar de kant geduwd en de ver

nieuwde markering van de MSNwandelroute geeft weer het oude
vertrouwde paadje dwars door het
bos aan.
Tijdens die eerste wandeling door
het villabos, die door de dikke, her
en der dwars over de wandelpaad
jes liggende boomstammen een
beetje op een hindernisparcours
lijkt, verheug ik me over het weer
zien met de nog levende boomper
soonlijkheden. Ik juich hardop bij
het ontdekken van de eerste kalk
kopjes, sta te shaken bij een Pracht
framboos in volle bloei, kijk m’n
ogen uit op de enorme afmetingen
van tonderzwammen op de ruim
honderdjarige beuken, begroet de
Vlootbeek uitbundig en probeer
onvindbaar te verdwalen in mijn
herontdekte villabos.
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Onverwachte hulp voor en zeldzame libel

Gewone bronlibel (foto: Ab Woudstra)

door Ab en Ellen Woudstra
Sinds 1983 wonen wij aan de rand
van Nationaal Park de Meinweg
(Reewoude), heerlijk midden in de
natuur, naast het Flinke Ven, een
tussenzone tussen twee Natu
ra-2000 gebieden.
Komend van de Brunssummerhei
de bij Heerlen, is dat voor ons een
heerlijkheid. We zijn naast de
Brunssummerheide opgegroeid. De
Meinweg is een vergelijkbaar na
tuurgebied maar dan veel en veel
groter. Op het moment dat we hier
in onze tuin een vijver aanlegden,
kwamen we op het idee om grond
water te gebruiken, dat hier zat op
geringe hoogte (twee meter). Met
behulp van een kleine, keramisch
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gelagerde pomp van 45 watt, die
een opbrengst heeft van zo’n zes
liter per minuut, konden we dat
grondwater op hoogte brengen en
blijvend laten instromen in onze
vijver. De eerste jaren hadden we
(bron)forellen er in; je begon met
twintig kweekvisjes van vijf cm
groot en hield na een paar jaar
slechts enkele grote vissen over; ze
vreten elkaar op en daarnaast ook
alles wat beweegt. Inmiddels is al
sedert twintig jaar alle vis eruit; de
biotoop is nu overgenomen door
veel amfibieën, zoals Groene kik
ker, Bruine kikker, Gewone pad,
Vinpootsalamanders, Alpenwater
salamanders en Kleine watersala

manders. Ook voor libellen is de
vijver aantrekkelijk; zij zetten hun
eitjes er in af. In de vijver groeien
ook veel planten; onder meer Drij
vend fonteinkruid, Waterviolier en
waterranonkel, allemaal planten
die van helder, fris en langzaam
stromend water houden, een heer
lijkheid!
Omdat het pompje continue
stroomt, loopt de vijver iets over;
aan beide zijden stroomt het als
dunne waterloopjes uit en houdt de
omgeving vochtig. Het overschot
aan water circuleert door de zande
rige bodem retour naar het grond
water en vormt zo een circulair sys

teem. Door de stroming kwamen
we in de loop der jaren er achter
dat de Gewone bronlibel, die in dit
gebied voorkomt, zich hier had ge
setteld. Een uitsluipende Gewone
bronlibel, zomaar in het gras! Bij
het schoonmaken van de loopjes
vinden we ‘enge’ larven met een
vierkante kop, erg donker en grof!
Vanaf dat we weten dat deze won
derlijke insecten libellenlarven zijn,
kijken we er natuurlijk heel anders
tegenaan! Dit alles is te danken aan
zo’n klein stroompje dat continue
loopt alsof het een natuurlijke bron
is.
Afgelopen droge zomer liep de
pomp droog. Dat was nog nooit
eerder vertoond in al die jaren; er
was altijd ruim water, vaak zelfs
een licht overschot. We hebben de
uitstroomhoogte tijdelijk 20 cm
moeten verlagen, waardoor de bio
toop behouden bleef. De invloed
van de verdroging is hier in het ge
bied dramatisch geweest, maar op
dit moment is de situatie erg verbe
terd en is ook het grondwater tot
op 200 mm weer op de normale
stand. Toch blijft verdroging een
groot probleem. Als de situatie hier
in het Flinke Ven niet structureel
verbetert, (minder beregenen, min

Larve Gewone bronlibel (foto: Ab Woudstra)

der draineren), iets waar we ons al
jaren voor inzetten samen met o.a.
de Provincie Limburg, IKL en ge
meente, is het gebied verloren. Het
Flinke Ven is de spons voor alle
achterliggende natuur waaronder
de Turfkoelen. De Gewone bronli
bel komt iets verderop voor in de
Venbeek, die vorige jaar ook nage
noeg droog viel. In een onlangs
ontdekt zijarmpje zat nog enig
vocht, ook daar werd hij nog aan

getroffen, evenals in de bovenloop
van de Bosbeek.
‘Onze’ biotoop zal mogelijk ooit
verdwijnen, indien een toekomstige
bewoner het niet in stand wilt hou
den; maar wij hopen dan dat de
omgeving hier de dieren verder kan
opvangen. Dat is niet kansloos
omdat het gehele Flinke Ven terug
naar de natuur moet; een proces
dat Provincie en gemeente reeds
jaren geleden in gang heeft gezet.
Het is zoals gezegd de verbindings
zone tussen de Meinweg en het
Roerdal, twee Natura-2000 gebie
den. We zijn wel erg verheugd dat
wij door middel van zo’n kleine
voorziening en wat moeite, bedreig
de soorten in de lucht kunnen hou
den, wachtend op ‘betere tijden’.

Vijver (foto: Ab Woudstra)
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Zondag 21 juni

Leden-excursie naar Groeve Blom in Berg en Terblijt

Groeve Blom (foto: Henk Heijligers)

Tussen Berg en Terblijt, verstopt in
het Zuid-Limburgse heuvelland ligt
een bijzondere plek. Hier werd een
voormalige groeve door de eige
naar omgetoverd tot een waar na
tuurparadijs. Daar gaan we op deze
zondagochtend naar toe: deze ex
cursie in een bijzonder terrein is al
leen bedoeld voor leden van Land
schapsvereniging De Kringloop.
De excursie start om 9.30 uur; we
verzamelen bij de kerk, Monulphus
plein 71 Berg en Terblijt.
Samen met vrijwilligers wordt de
natuur in deze groeve beheerd en
gekoesterd. Om deze bijzondere
plek voor de toekomst veilig te stel
len heeft de eigenaar Martin Blom
de groeve verkocht aan de Stichting
het Limburgs Landschap.
Van delfstoffenwinning naar natuur
Deze groeve werd in het midden
van de vijftiger jaren van de vorige
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eeuw in stappen afgegraven voor
zand, kiezel en kalkmergel. Aan
deze ontgronding was via wet- en
regelgeving een inrichtingsverplich
ting gekoppeld die na het beëindi
gen van de exploitatie moest wor
den uitgevoerd. De stap naar na
tuur was niet mogelijk geweest zon
der de bijdrage van en samenwer
king met velen, deels vanuit hun
functie, als omwonenden deels ook
vanuit betrokkenheid van de fami
lie Blom zelf. Samen met de ge
meente, provincie, ministerie, stich
tingen en ondernemingen is naar
mogelijkheden gezocht en zijn er
oplossingen gevonden om dit na
tuurgebied uiteindelijk te realise
ren. De opening van de natuur
groeve gebeurde op 1 november
2005.
De huidige groeve bestaat uit steile
hellingen met kalksteenrotsen die

worden afgewisseld met vlakkere,
bloemrijke delen. In een diep gat is
een waterplas ontstaan, terwijl
boven in de groeve een grote vijver
ligt en daarnaast een twintigtal
kleinere poeltjes zijn aangelegd die
regelmatig droogvallen en daar
door een ideaal biotoop en leefge
bied vormen voor de bedreigde
Geelbuikvuurpad en Vroedmees
terpad.
De groeve ligt als een soort bad
kuip in het landschap, waardoor er
een apart microklimaat heerst: tij
dens de dag vaak extreem warm en
in de nachten juist extra koud. Dat
bijzondere microklimaat zorgt voor
het voorkomen van bijzondere
planten en dieren. Vooral voor
dagvlinders is de groeve speciaal; in
2018 werden er maar liefst 35 soor
ten dagvlinders waargenomen, het
geen voor zo’n kleine oppervlakte

een enorme diversiteit is.
Natuurlijk beheer
De groeve wordt begraasd door
acht Hollandsche landgeiten, twee
schapen en drie Kune Kune var
kens. Deze oorspronkelijk uit
Nieuw Zeeland afkomstige varkens
zijn al vanaf het begin van de na
tuurinrichting aanwezig. Ze stellen
weinig eisen en naast het grazen,
wroeten ze ook de bodem open. Zo
zorgen ze ervoor dat in de groeve
permanent pioniersituaties aanwe
zig zijn waar bijzondere planten
kunnen kiemen of insecten zich
kunnen opwarmen. Op plekken
waar water blijft staan zorgen de
varkens door hun gewroet voor ge

schikte voortplantingshabitats voor
de bedreigde amfibieën.
Bijzonder beheer voor kwetsbare
natuur
Geiten, schapen en varkens zorgen
voor een natuurlijk beheer, maar
zonder aanvullend beheer door de
mens zou de groeve toch langzaam
dichtgroeien met struiken en
bomen. In de groeve Blom is daar
om een enthousiaste groep vrijwilli
gers actief die maaien, snoeien,
zagen, poelen onderhouden, bezoe
kers rondleiden en de natuurwaar
den monitoren. Ook nu Stichting
het Limburgs Landschap eigenaar
is geworden van de groeve, worden
deze activiteiten door de groep

voortgezet. Groeve Blom was nooit
uitgegroeid tot wat het nu gewor
den is zonder de samenwerking van
vrijwilligers, die dat al dat werk
reeds tientallen jaren uitvoeren.
De groeve is op de aangegeven
wandelpaden tussen zonsopgang en
zonsondergang voor publiek vrij
toegankelijk.
Kom U zelf overtuigen en ga mee
op deze zondag en maak kennis
met een bijzonder stukje natuur.
Wij hopen veel leden te mogen ver
welkomen.
Het Bestuur

Geelbuikvuurpad (foto: Henk Heijligers)
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Natuurbeheer en fauna - deel 2

Broekbos bij Hoosden (foto: Ans Homburg)

door Jan Hermans
Fauna in het landschap
Gevarieerde, complexe landschap
pen zijn het thuis voor een grote
variatie aan dier- en plantensoor
ten: ze hebben een hogere biodiver
siteit dan eenvormige landschap
pen. Dat klinkt logisch, maar hoe
werkt die complexiteit voor dieren
en hoe kun je hiermee rekening
houden in het natuurbeheer en
natuurherstel?
Om antwoord te geven op deze
vraag is het van belang om het
landschap te zien als een mozaïek
van biotopen met daartussen lig
gende geleidelijke of korte overgan
gen (ook wel gradiënten genoemd).
Mozaïeken en gradiënten ontstaan
door de wisselwerking tussen bodem
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en vegetatie en de processen die deze
ontwikkelingen afremmen of stop
pen.
In ons dichtbevolkte land worden
veel natuurlijke processen door de
mens aan banden gelegd of worden
ze vervangen door landgebruik en
beheermaatregelen. Dit half-na
tuurlijke landschap is nogal star.
Dergelijke biotopen worden in de
huidige tijd aangeduid als habitat
typen, die volgens Europese richt
lijnen zijn omschreven. Vaak ken
nen deze habitattypen scherpe
grenzen en ontbreken de overgan
gen of gradiënten.
Landschap: een mozaïek van bioto
pen en habitats

Binnen een landschap zijn altijd
meerdere biotopen te onderschei
den: dat zijn oppervlaktes met een
eigen structuur en opbouw en een
groep van planten en diersoorten
die zich hebben aangepast aan een
dergelijk biotoop als gevolg van de
plaatselijke omstandigheden. Een
broekbos is een ander biotoop dan
een ernaast gelegen wilgenstruweel,
net als een veenplas naast een veen
mosbult of een verlandingsvegeta
tie.
Wanneer binnen een landschap ver
schillende biotopen naast elkaar
voorkomen spreken we over mo
zaïeken. Mozaïeken zijn voor de
fauna van groot belang, omdat het
diersoorten de noodzakelijke varia

tie biedt om binnen een gebied te
foerageren, te schuilen en voort te
planten. Kleine, weinig mobiele die
ren zijn meestal gebonden aan een
fijnkorrelige mozaïek, terwijl grote
mobiele dieren meer van grootscha
lige mozaïeken gebruik maken. De
kleinste dieren, zoals bodemfauna
(slakken, wormen, pissebedden)
leven voornamelijk binnen één bio
toop, waarbinnen ze gebruik
maken van de verfijnde variatie die
ook daar aanwezig is.
Hoe groter de variatie aan bioto
pen binnen een gebied, hoe groter
het aantal diergroepen dat hier een
plek weet te vinden, zoals prooien,
grazers, gastheren en bestuivers.
Allemaal spelen ze een belangrijke
rol in het functioneren van een eco
systeem.
Mozaïeken komen op kleine schaal
voor, bijvoorbeeld binnen pionier
begroeiingen, maar ook op grote
schaal, zoals tussen kruidenrijke
ruigtes en bossen. Een Blauwvleu
gelsprinkhaan leeft meestal op
open plekken binnen zo’n pionier
vegetatie waar deze soort gebruik
maakt van de warmte voor zijn
ontwikkeling en leeft van de krui
den en grassen als voedsel. De Sik
kelsprinkhaan leeft in de ruige ve
getaties waar hij de eieren legt in de
holle stengels van kruiden. De
Kneu broedt in het ruigtestruweel,
maar zoekt zijn voedsel op de
bodem of in de ruige vegetatie,
waar hij foerageert op insecten om
zijn jongen mee te voeden of zaden
om zichzelf mee te voeden.
Landschap: gradiënten als overgang
van biotopen
Gradiënten komen in een land
schap voor tussen twee verschillen
de biotopen, als gevolg van over
gangen in abiotische omstandighe
den zoals voedselrijkdom van de
bodem, de frequentie van overstro
mingen of de mate en intensiteit
van begrazing. Ook scherpe over
gangen zoals bosranden leveren in
een bepaalde wijze gradiënten op
door variatie in schaduw, windluw

Sikkelsprinkhaan Phaneroptera falcata (foto: Marianne Vos)

te of bladval. Soms onderscheidt
men gradiënten als een apart bio
toop en noemt men dat mantels of
zomen.
Doordat de Europese natuur en ha
bitats in haar definities vaak star
geformuleerd zijn, krijgen de over
gangen vaak geen aandacht. Dat
zie je ook terug in het natuurbe
heer, waarbij de gradiënten vaak
niet of nauwelijks aandacht krijgen
en ze er steeds uniformer (armer)
gaan uitzien. Gradiënten bieden die
ren de mogelijkheid om op te schui
ven in het landschap bij geleidelijke
veranderingen. Zo kunnen soorten
van oevers met de veranderingen in
het waterpeil mee bewegen en in
goed ontwikkelde zoomvegetaties
kunnen dieren opschuiven om hun
lichaamstemperatuur te regelen.
Wanneer alleen de biotopen bos en
grasland voorkomen, zonder
zoomvegetatie als gradiënt, dan

ontbreekt de unieke combinatie
van warmte, beschutting en vol
doende voedsel voor een soort als
de Hazelmuis. Wanneer bos zich
uitbreidt of wanneer door storm of
brand open plekken in een bos ont
staan, schuift de zoomvegetatie van
nature op in het landschap. In een
cultuurlandschap blijft deze gra
diënt alleen in stand door gericht
beheer langdurig en op dezelfde
wijze uitgevoerd op eenzelfde loca
tie.
De volgende keer gaan we nader in
op het noodzakelijke beheer dat be
langrijk is voor het instandhouden
van een bepaalde overgang of na
tuurlijke dynamiek.
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1: Broekbos Hoosden (foto: Ans Homburg) ; 2: Broekbos Hoosden (foto: Piëtro Cuypers)
3: Broekbos Hoosden (foto: Piëtro Cuypers) ; 4: Gewone dotterbloem (foto: Ans Homburg)
5: Mariapeel (foto: Piëtro Cuypers) ; 6: Groote Peel (foto: Piëtro Cuypers)
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Jaarverslag over verenigingsjaar 2019
Op vrijdag 22 februari 2019 is de
jaarvergadering gehouden over het
verenigingsjaar 2018, hierbij waren
38 personen aanwezig.
Afwezig met kennisgeving: 1
persoon
Het jaarverslag over 2018 is door
secretaris Ans Homburg voorgele
zen en wordt door de volledige ver
gadering goedgekeurd.
Financieel
Het financieel verslag van penning
meester Tom Storcken over 2018
wordt door de kascontrolecommis
sie bestaande uit Ad van Dam en
Willemiek van Deutekom goedge
keurd. Penningmeester en bestuur
worden door de volledige vergade
ring gedechargeerd. Willemiek van
Deutekom en Marjolein Voerman
vormen de kascontrolecommissie
over 2019. De Clubsupport actie
van de Rabobank heeft een bedrag
van ruim €330,- opgeleverd, harte
lijk bedankt voor ieders bijdrage
hieraan.
Bestuur
Het bestuur kwam dit jaar 10 keer
voor vergadering bijeen. Ook in
2019 maakten wij weer dankbaar
gebruik van onze verenigingsruimte
in de Basisschool Triangel. De cur
sussen, alle lezingen en de bestuurs
vergaderingen worden er gehou
den. Het bestuur van Innovo zijn
wij zeer erkentelijk voor de ons ge
boden huisvesting.
Binnen het bestuur zijn in 2019 Ans
Homburg en Toos Bakker statutair
aftredend,
zij worden allebei door de vergade
ring herkozen voor een nieuwe be
stuursperiode van drie jaar.
John Hannen heeft te kennen gege
ven dat hij stopt als bestuurslid. De
voorzitter bedankt John voor zijn
jarenlange inzet van 20 jaar als be
stuurslid voor ‘De Kringloop’. Hij
was ook als gids een drijvende

kracht bij de vele excursies en cur
sussen, we zullen zijn inzet, vrolijke
karakter en humor gaan missen.
Het bestuur heeft Marij Vossen be
reid gevonden om toe te treden als
bestuurslid en tevens de functie van
secretaris te gaan vervullen. De ver
gadering benoemt Marij Vossen als
bestuurslid voor een bestuursperio
de van drie jaar. De samenstelling
van het bestuur is: Jan Hermans-
voorzitter, Tom Storcken-penning
meester, Marij Vossen-secretaris en
de leden zijn Ans Homburg, Toos
Bakker, Lei Hulsbosch en Jo van
Pol.
In 2020 zijn binnen het bestuur de
heren Jan Hermans en Lei Huls
bosch statutair aftredend, zij stellen
zich beiden herkiesbaar.
Observatie
Door enkele leden is weer mooie
kopij aangeleverd in 2019, waar
voor onze dank.
Het redactieteam bestaat momen
teel uit: Jan Hermans, Ans Hom
burg, Marianne Vos en Piëtro Cuy
pers, laatstgenoemde zorgt voor
een goede opmaak. Wij bedanken
hen allen voor hun inzet en goede
samenwerking waardoor Observa
tie een professioneel en mooi vere
nigingsblad is én blijft.
Ledenadministratie en website
In 2019 waren er 16 afmeldingen,
waarvan 2 geroyeerd en 5 nieuwe
aanmeldingen. De Kringloop telde
275 leden op 1 januari 2019 en 264
leden per 31 december 2019.
Op de website van ‘De Kringloop’
is informatie te vinden over de ver
eniging in het algemeen, ons con
tactorgaan Observatie, het jaarpro
gramma, de geplande cursussen en
het excursieprogramma. Ook kun
nen leden hun foto’s opsturen om
op de website te laten plaatsen.

De ledenadministratie en onze web
site wordt door Lei Hulsbosch ver
zorgd en goed bijgehouden. Vooral
het werk aan de website kost veel
tijd, een bijzonder woord van dank
aan Lei voor dit specialistische
werk!
Lezingen en excursies in 2019
Vrijdag 25 januari was er een lezing
van de heer Stef van Rijn met ‘de
Wespendief’ als onderwerp, waarbij
onder andere een filmpje werd ge
toond hoe een Wespendief de wes
pennesten opspoort. Het werd een
boeiende avond voor de 52 belang
stellenden.
Vrijdag 22 februari was er na de
jaarvergadering een lezing over
‘Biodiversiteit’.
De heer Ad Havermans gaf de 56
aanwezige personen een duidelijk
inzicht over het belang van een
goede biodiversiteit en deelde te
vens zijn zorg om het verlies ervan
zowel in Nederland als wereldwijd.
Vrijdag 29 maart konden 55 perso
nen het enthousiaste verhaal beluis
teren van mevrouw Annemarie van
Diepenbeek. Ze vertelde hoe ze met
diersporen is begonnen en dat bij
het herkennen van diersporen het
belangrijk is om ook te voelen en
zelfs te ruiken.
Zondag 28 april zijn we op voor
jaarsexcursie geweest naar het ge
bied ‘Isenbroich en Schalbruch’
met 31 deelnemers. Het was een on
bekender, maar zeer aantrekkelijk
gebied dat ligt tussen het IJzeren
bos bij Susteren en Schalbruch.
Zaterdag 25 mei was er de bus-ex
cursie voor alle leden. We vertrok
ken met 50 personen in de vroege
ochtend naar Wageningen om het
natuurgebied ‘de Blauwe Kamer’ te
ervaren. Na een heerlijke middag
lunch brachten we een bezoek aan
het Arboretum Belmonte. De gid
sen Pierre Theunissen, Jo van Pol,
Tom Storcken en Jan Hermans be
danken we voor hun inzet en uitleg
op deze mooie en afwisselende ex
cursiedag.
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Excursie Diersporen (foto: Marij Vossen)
Zondag 30 juni togen we in het zeer
warme zomerweer op pad. Onder
de inspirerende leiding van Anne
marie van Diepenbeek en haar
man, zochten we met 30 enthousi
aste deelnemers, waaronder 1 jon
gere, naar diersporen op de Mein
weg.
Zondag 25 augustus stond de ex
cursie ‘Heide in het Leudal’ op het
programma. Op deze ochtend liet
gids Leo Koster ons de natuur er
varen. Het was mooi te zien hoe hij
een slechtziende man en een moe
der met kind contact liet maken
met de natuur. Voor de 24 aanwe
zigen was het nieuwe pad naar St.
Elisabeths hof een mooie aanvul
ling in deze excursie.
Zondag 29 september waren Leo
Kuijpers van de Stichting het Lim
burgs Landschap en Jan Hermans
onze gidsen voor de excursie ‘Lus
van Linne’. Aan 33 personen werd
uitleg gegeven over het beheer van
flora en fauna en de keuzes die er
voor een goede balans gemaakt
moeten worden. Het werd steeds
regenachtiger, maar we konden nu
met een gids wel het ‘niet toeganke
lijk’ terrein op, waardoor we de ge
legenheid kregen om de reiger- en
aalscholver kolonie van een af
standje te kunnen bekijken.
Zondag 27 oktober hebben 34 per
sonen genoten van een prachtige
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herfstexcursie in het Munnichsbos
onder begeleiding van de gidsen Jo
van Pol en Leo Koster.
Vrijdag 22 november vond de twee
jaarlijkse Varia-avond van ‘De
Kringloop’ plaats.We keken met 62
aanwezigen geboeid naar de diverse
presentaties van de 6 leden.
De wondere werelden van Mazer
knollen en Mineerders, Madeira en
Thailand werden afgewisseld met
twee mooie verhalen over het Mun
nichsbos, gevolgd door verrassende
Didgeridoo dierengeluiden. Lei
Hulsbosch bedanken we voor het
goed georganiseerde, vlot verlopen
de programma van deze geslaagde
avond. De Varia-avond ademde
een betrokken warme sfeer en dat
versterkt de band onder onze leden
met ieders actieve bijdrage of luiste
rende aanwezigheid.
Vrijdag 13 december gaven Jean
Claessens en Jacques Kleynen een
lezing over ‘Orchideeën en land
schappen in Limburg’. De 42 aan
wezigen beleefden met prachtige fo
to’s en hun enthousiaste duo-pre
sentatie een interessante en mooie
avond.
Zaterdag 26 december hebben we
met 36 deelnemers de traditionele
Kerstwandeling door het landgoed
Rozendaal gelopen met twee gidsen
Jo van Pol en Jan Hermans. Het
landgoed is een gevarieerd gebied

met hoogtes en laagtes, bos en
stuifduinen dat de Stichting Lim
burgs Landschap zo natuurlijk mo
gelijk probeert te beheren.
Cursussen 2019
De vogelcursus is dit jaar voor de
28e keer gehouden met 40 deelne
mers waarvan 11 beginnende en 29
gevorderde vogelaars. In maart en
april hebben we met de gidsen Jan
Hermans, Leo Koster, Jo van Pol
en Tom Storcken vier gebieden be
zocht. Met elkaar hebben we in de
Asseltse plassen, Isabellagreend, de
Schoorkuilen en de Molenplas in
totaal toch zo’n 150 verschillende
soorten vogels gezien en/of ge
hoord.
De vegetatiecursus is door Jan Her
mans weer opgepakt maar anders
van opzet, als een minicursus ‘Ken
nismaken met vegetaties’. Na een
introductie over de geschiedenis
van het vegetatieonderzoek zijn we
de vegetatie van drie gebiedstypen
‘bossen, akkers en graslanden’ gaan
bekijken. Jan Hermans zorgde voor
een inspirerende cursus, waarbij het
zitten in de groep en op ieders klei
ne zitplekje goed leren kijken ons
een bredere blik gaf op de vegetatie
en diversiteit in elk gebied. Enthou
siast werd er door de 29 deelnemers
ingestemd met een vervolg op de

cursus.

ge foto’s werden gemaakt.

De paddenstoelencursus startte
voor alle 25 deelnemers met een
nieuwe en geslaagde duo-presenta
tie gegeven door Mark Smeets en
Jan Hermans. We bedanken de gid
sen Jo van Pol, Mark Smeets en
Jan Hermans voor hun tijd, kennis,
alle voorbereiding, het materiaal en
het geven van de cursus. Het voch
tige weer kwam op tijd en zorgde
daarom voor een goed paddenstoe
lenjaar. Het was een leerzame en
opfrissende cursus, waarin er rond
de 180 verschillende soorten zijn
waargenomen en ook vele prachti

In totaliteit hebben dit jaar 599
personen deelgenomen aan één of
meerdere activiteiten van ‘De
Kringloop’, waarvan bij de lezin
gen 267, bij de excursies 238 en bij
de cursussen 94 personen aanwezig
waren.
Namens het bestuur bedank ik alle
leden die zich in 2019 op welke ma
nier dan ook voor de vereniging
verdienstelijk hebben gemaakt.
Ook dank aan alle leden die en
thousiast aan cursussen en excur
sies in het veld meededen en tijdens

de lezingen aanwezig waren. Met
z’n allen maken jullie onze vereni
ging ‘De Kringloop’ tot een boeien
de en levendige vereniging.
Wij stellen, als bestuur, uw enthou
siasme en de inbreng van ideeën
zeer op prijs en hopen ook in 2020
op u allen te mogen rekenen. Hoort
en zegt het voort, breng in 2020 een
nieuw lid aan of schrijf een bijdrage
in Observatie. Als bestuur hopen
wij van 2020 ook weer een mooi
verenigingsjaar te maken en uw on
dersteuning is daarbij van harte
welkom.
Secretaris: Marij Vossen

Mededelingen Corona-crisis
Wegens het verbod tot 1 juni 2020 op alle bijeenkomsten en evenementen, gaan de volgende geplande activitei
ten niet door:
*Zondag 26 april excursie Geleenbeek en Vloedgraaf
*Zondag 24 mei excursie naar het Sweeltje
*Afhankelijk van de situatie op 1 juni bekijken we of voor de cursus “kennismaken met vegetatie” een doorstart
later mogelijk is.
Of de excursie naar Groeve Blom op zondag 21 juni wel doorgaat is op dit moment ook nog onzeker. Raad
pleeg regelmatig onze website www.dekringlooplinne.nl of neem bij twijfel contact op met een van onze bestuurs
leden.
Het zijn bizarre tijden voor ons allemaal en we weten niet wanneer er een einde aankomt.
Wij wensen jullie een flinke portie geluk en blijf vooral gezond en let goed op uzelf en anderen.
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.
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Paper sun
Getting the news on paper in the
morning
Will it bring new?
Morninglight strikes
Papaver and stones
Light and frozen light
A new day
A new dawn
Papaver sun
Tekst en foto: Harrie Hawinkels
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