
Observatie is een uitgave van
Landschapsvereniging
De Kringloop Linne
www.dekringlooplinne.nl

LANDSCHAPSVERENIGING

De Kringloop Linne

Observatie

Jaargang 49 - nummer 3

mei/juni 2022



Colofon
 

Doe mee aan onze
Observatie!

Inhoud

Werk ook mee aan Observatie en
stuur uw foto's, artikelen,
observaties, wetenswaardigheden
of natuurbelevingen op naar:
redactie@dekringlooplinne.nl
Uiterste inleverdatum kopij volgen
de Observatie: 1 juni 2022

Het doel van de
vereniging 
Landschapsvereniging     
"De Kringloop" stelt zich
ten doel tezamen het
landschap te verkennen in
al zijn facetten en
zodoende liefde te kweken
voor natuur en heem.

Voorzitter: 
Jan Hermans, Hertestraat 21, 6067 ER Linne, 0475-462440

Secretariaat: 
Marij Vossen, Bisschop Lindanussingel 4,
6041 LV Roermond, 0475-317501
secretariaat@dekringlooplinne.nl

Penningmeester:
Rob van Eendenburg, Corneliushof 39,  6114 JX  Susteren,  0653808945
 
Bestuursleden:
Toos Bakker, Mgr. Nolensstraat 2, 6061 GK Posterholt, 0475-403801
Ans Homburg, Burton Jostweg 7, 6041 PG Roermond, 0475-531002
Lei Hulsbosch, Op het Kuilken 12, 6067 AK Linne, 0475-463239
Piëtro Cuypers, Groenstraat 24, 6067AZ Linne, 0640368442
Website: www.dekringlooplinne.nl

Redactie: 
Jan Hermans, Ans Homburg, Marianne Vos
Vormgeving: Piëtro Cuypers
Observatie verschijnt zes keer per jaar
Kopij inleveren: redactie@dekringlooplinne.nl
Drukker: Editoo B.V. te Arnhem

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de artikelen en be
houdt zich het recht voor om in overleg met de auteur artikelen in te korten.
Overname van artikelen is toegestaan met bronvermelding.

Abonnement / lidmaatschap:
Het lidmaatschap bedraagt minimaal € 12,- per jaar;
over te maken op rekeningnummer: IBAN NL70INGB0004709759 ten
name van “Landschapsvereniging De Kringloop”. Het lidmaatschap
wordt stilzwijgend verlengd, tenzij dit schriftelijk bij de secretaris of pen
ningmeester wordt opgezegd vóór 1 december.
 
Zie ook op de website het huishoudelijk reglement en ons
privacybeleid (AVG)
Verenigingslokaal / binnenactiviteiten:
Centrale ruimte van Basisschool Triangel
Linnerhof 36, 6067 EJ Linne tel. 0475-462321

Buitenactiviteiten: deelname geschiedt altijd op eigen risico.
 

3   Excursie naar de Beegderhei - Jan Hermans
5   Wie heeft de langste sprieten? - Jan Hermans
6   Jaarverslag 2021 - Marij Vossen
7   Jaarprogramma 2021 - Het Bestuur
8   Juweeltjes langs de Hambeek - Maria Buurman
9   Excursie naar het Savelsbos - Jan Hermans
12  Een stukje Vloedgraaf - Leo Koster
14  Slakrups: een verwarrend, apart geval - Marianne Vos
15  Over ons insectenhotel - Alice Reijnen
16  Observatie van...Kleine zonnedauw - Marianne Vos
 
 
 

Foto Omslag: Klokjesgentiaan, Gentiana  pneumonanthe (foto: Marianne Vos)

2



Excursie naar de Beegderhei

Beegderhei (foto: Marianne Vos)

door Jan Hermans
 
De Beegderhei is bij vele Kringlo
pers geen onbekend gebied. Vele
malen bezochten we dit interessant
gebied en op zondagmorgen 29 mei 
hebben we weer een excursie naar
dit terrein gepland. We starten om
9.30 uur vanaf de parkeerplaats aan
de weg Beegderveld (de verbindings
weg tussen Horn en Beegden). De
excursie staat onder leiding van Jan
Hermans en voert via het Franken-
en Fengersveld naar het Verloren
Ven met bijenhotel. De tocht ein
digt tussen 12.00 en 12.30 uur. We
hopen velen weer te ontmoeten.
 
De Beegderhei, waar bossen, vennen
en droge hei elkaar afwisselen
 
De Beegderhei ligt aan de westzijde
van de Maas globaal ter hoogte
van Roermond. Twintig jaar gele

den waren veel vennen in het ge
bied verdroogd en was het dennen
bos verwaarloosd. Grootscheeps
natuurherstel heeft ertoe geleid dat
men thans op de Beegderhei weer
kan genieten van natte vennen,
heide en lokaal stuivend zand.
In 1997 besloot de toenmalige ge
meente Heel om na het vertrek van
Defensie het hart van dit gebied
weer in zijn oude luister te herstel
len. Grote delen van de oude heide
werden van bos ontdaan, verlande
vennen werden uitgegraven en een
deel van het zand werd weer open,
onbegroeid terrein. Dit natuurher
stel, dat thans na twintig jaar, nog
wordt voortgezet door een enthou
siaste groep vrijwilligers heeft ge
zorgd voor heideterreinen met ven
nen waar diverse bedreigde plant-
en diersoorten weer een geschikt bi
otoop vinden.
De Beegderhei is 300 ha groot en

wordt door de Napoleonsweg
(N273) in tweeën gesneden. Beide
helften doen qua natuurwaarden
niet voor elkaar onder. Tijdens ons
bezoek, bekijken we alleen een ge
deelte van de zuidelijke helft. Het
gehele terrein heeft een zandige
bodem, met hier en daar vennen die
het resultaat zijn van schijngrond
waterspiegels. Een schijngrondwa
terspiegel wordt gevormd door een
waterdichte laag in de zandlaag
boven de echte grondwaterspiegel.
De echte grondwaterspiegel is door
de aanleg van het Lateraalkanaal
en de grindafgravingen met een tot
twee meter gedaald, maar dat heeft
dus geen directe invloed gehad op
de waterstand in de vennen. Door
ondoordringbare lagen (leem- en ij
zerlagen) werken deze lagen als een
soort pan, waar regenwater over de
waterdichte laag afstroomt naar
het laagste punt en daar een ven
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vult. De vennen zijn dus afhanke
lijk van de hoeveelheid neerslag. In
droge jaren staan sommige vennen
nagenoeg droog. Omdat de vennen
gevoed worden door regenwater is
het water voedsel- en mineraalarm.
 
Op veel plaatsen zijn de vennen ge
plagd en opgeschoond en is de om
geving na het kappen van de den
nen vernat. Een zeldzame plant die
in enkele vennen sindsdien is terug
gekeerd is de Witte waterranonkel.
De Beegderhei is een van de weini
ge vindplaatsen van deze plant in
Limburg. Op de oevers van de ven
nen heeft zich vaak een natte heide
vegetatie ontwikkeld. Niet alleen is
door de vernatting de oppervlakte
aan Gewone dophei toegenomen,
ook veel andere soorten van voed
selarme, natte milieus hebben zich
gevestigd en lokaal uitgebreid. Bij
zonderheden zoals Klokjesgenti
aan, Moerashertshooi, Moeras
wolfsklauw, Kleine en Ronde zon
nedauw en Witte en Bruine snavel

bies vinden op deze oevers een ge
schikte groeiplaats. Diverse van
deze soorten zullen we tijdens de
excursie te zien krijgen.
De vennen zijn ook van belang
voor diverse diergroepen, waaron
der libellen, amfibieen (met name
Heikikker en Kleine groene kik
ker), maar ook vogels weten de
plassen te vinden. Algemene soor
ten zoals Wilde eend, Grauwe gans
en Dodaars kan men er waarne
men.
In het kerngebied van de Beegder
heide (Ontginning genaamd) zijn
veel dennen verwijderd, zodat grote
open stukken zijn ontstaan. Hier
groeit vooral de Struikhei; soms
vindt men Stekel- en Kruipbrem en
met veel geluk, vooral op jonge
Struikhei, het Heidewarkruid of
Duivelsnaaigaren. Laatstgenoemde
naam dank deze plant aan het feit
dat ze zonder bladgroen, als para
siet leeft op Struikhei.
Bij de Franse berg waar onze ex
cursie start, is de grond zo droog

dat op het kaal zand alleen gespeci
aliseerde pioniers groeien, zoals het
Buntgras en de Zandzegge. Een
ander opvallend insect is in de
zomer de Blauwvleugelsprinkhaan.
De Beegderhei herbergt ook een
van de grootste populaties van de
Veldkrekel, die we hier tijdens de
excursie zullen horen en misschien
wel waarnemen. Een van de resul
taten van het gevoerde beheer is
ook de terugkeer van de Nachtzwa
luw. Tot 2014 broedden er elk jaar
enkele paartjes; daarna zijn geen
broedgevallen meer bekend, mis
schien omdat het voor deze vogel
weer te snel dichtgroeit. Andere op
vallende heidevogels zijn Boompie
per, Boomleeuwerik en lokaal Fitis.
Het natuurbeheer op de Beegderhei
heeft veel bereikt. Om daarvan te
getuigen nodigen wij U van harte
uit om op zondag deel te nemen
aan de excursie. Ook niet-leden zijn
van harte welkom.

Beegderheide (foto: Marianne Vos)
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door Jan Hermans
 
De verscheidenheid aan kleuren en
patronen op de vleugels bij dagvlin
ders is bij velen welbekend. Maar
ook onder nachtvlinders is er een
grote diversiteit aan kleur, vorm en
grootte. Vooral wanneer je de
moeite neemt om je te verdiepen in
de wereld van de microvlinders,
kortweg micro’s genoemd, gaat een
wereld voor je open. Microvlinders
zijn bij veel mensen onbekend,
maar ze kennen op z’n minst een
even grote verscheidenheid aan
kleur, vorm en grootte als de ma
cro- dag- en nachtvlinders. Veel
soorten zijn in het begin lastig van
elkaar te onderscheiden, maar een
beginnende geinteresseerde kan het
beste beginnen met een goed her
kenbare familie, bijvoorbeeld de fa
milie van de langsprietmotten.
 
Langsprietmotten
Zoals de naam al doet vermoeden,
zijn langsprietmotten voorzien van
een opvallend kenmerk: extreem
lange voelsprieten. De vrouwtjes

dragen kortere antennen, maar de
mannetjes pronken met voelsprie
ten die vele malen langer zijn dan
hun eigen lichaam; maar liefst zes
keer zo lang bijvoorbeeld in het
geval van de Geelbandlangspriet
mot (Nemophora degeerella). De
basis van de voelsprieten is donker
van kleur terwijl de voelsprieten
naar de lange uiteinden steeds lich
ter van kleur worden.
Langsprietmotten vliegen in het
voorjaar en de meeste soorten zijn
overdag goed te zien. De rupsen
van veel soorten leven van afgeval
len of verdorde bladeren. Afhanke
lijk van de soort langsprietmot
kunnen dat bladeren van specifieke
bomen of kruiden zijn. Soms
maken de rupsen ter bescherming
een coconnetje van stukjes blad,
dat ze met zich meedragen en waar
in ze overwinteren. In het voorjaar
ontwikkelen de rupsen zich tot
vlinders.
 
Zonaanbidders
De Smaragdlangsprietmot (Adela
reaumurella) heeft de gewoonte om

Wie heeft de langste sprieten?
in het voorjaar in grote groepen te
zwermen. Dat doen de mannetjes
door zich te verzamelen op door de
zon beschenen bladeren of takuit
einden van loofbomen, bijvoor
beeld bij Beuk, eiken of esdoorns.
Dansend in de zon vliegen ze op en
neer met de witte sprieten omhoog
gericht. Af en toe strijken groepjes
neer op een blad, om daarna weer
verder te dansen. Dit dansen van de
mannetjes is bedoeld om vrouwtjes
aan te trekken. De vrouwtjes heb
ben lichter gekleurd haar op de kop
(bij de mannetjes zwart) en hun
voelsprieten zijn korter. Wanneer
een vrouwtje zich in een dansende
groep mannetjes begeeft, zal ze
deze niet van zich kunnen afslaan.
De zwermende Smaragdlangspriet
motten trekken zich weinig aan van
menselijke voorbijgangers. Het ge
fladder van de kleine vlinders, met
hun in het zonlicht wisselende kleu
ren, biedt een fascinerende aanblik.
Op deze wijze kan Uw belangstel
ling worden gewekt door de boei
ende wereld van de microvlinders.
Let er maar eens op in mei en juni.
 
 

 
 

Smaragdlangsprietmot, Adela reaumurella (foto: Marianne Vos)
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Jaarverslag 2021 opnieuw een stil verenigingsjaar

Helaas konden we door de aanwe
zigheid van het Covid-virus en de
nog heersende beperkende maatre
gelen in 2021 géén jaarvergadering
houden. De pandemie die in 2020
begon was nog niet voorbij; daar
door werd 2021 voor iedereen op
nieuw een stil verenigingsjaar en
moesten alle leden hun natuurbele
venissen zelf organiseren.
Het jaarverslag over het vereni
gingsjaar 2021 wordt voorgelezen
door de secretaris en ter goedkeu
ring voorgelegd aan de algemene
ledenvergadering.
 
Financieel
Aangezien er helaas door de nog
steeds aanwezige ‘Corona-situatie’
in 2021 geen jaarvergadering was
heeft de kascontrolecommissie uit
2020, bestaande uit mevrouw Mar
jolein Voerman en mevrouw Mari
anne Op de Kamp-Hamers, het fi
nanciële jaarverslag van penning
meester Tom Storcken over het
verenigingsjaar 2021 daarom ook
nagekeken. Op 5 januari 2022 zijn
de financiële jaarverslagen van
2021 en 2020 door deze kascontro
lecommissie ondertekend. Het be
stuur had het financiële jaarverslag
over verenigingsjaar 2020 al in Ob
servatie nr. 3 - 2021 gepubliceerd.
De penningmeester en het bestuur
worden op de Jaarvergadering ge
dechargeerd.
In 2021 heeft de Rabobank Club
support actie een bedrag van
€ 319,97 opgeleverd. Wij danken
alle leden héél hartelijk voor hun
bijdrage en financiële ondersteu
ning.
 
Bestuur
Door het nog rondwarende Covid-
virus werd het verenigingsjaar 2021
opnieuw lamgelegd. Het bestuur is
het afgelopen jaar 4 keer in verga
dering bijeen geweest om aan de
Wet Bestuur Toezicht Rechtsperso
nen te werken. Deze wet (WBTR)
is op 1 juli 2021 ingegaan en daarin

worden de bestuursleden bij finan
ciële problemen nu hoofdelijk aan
sprakelijk gesteld, dus moest dat in
onze statuten worden gewijzigd en
vastgelegd.
In september had het demissionaire
kabinet ‘de 1,5 meter maatregel’
losgelaten en konden we in novem
ber en december weer twee excur
sies in de buitenlucht plannen.
Deze moesten we echter weer annu
leren door het grote aantal op
nieuw oplopende besmettingen in
Nederland.
Voor het verenigingsjaar 2021 stelt
penningmeester Tom Storcken zich
beschikbaar voor een nieuwe be
stuursperiode van drie jaar. Mo
menteel is de samenstelling van het
bestuur: Jan Hermans (voorzitter),
Tom Storcken (penningmeester),
Marij Vossen (secretaris), Ans
Homburg, Toos Bakker en Lei
Hulsbosch (bestuursleden).
 
Observatie
We zijn blij dat zoveel betrokken
leden ons nieuwe kopij geleverd
hebben, zodat we het nummer mrt/
april van 2021 met zoveel leuke en
speciale artikelen konden vullen.
Het redactieteam bestaat uit: Jan
Hermans, Ans Homburg, Marian
ne Vos en Piëtro Cuypers. Ans,
Marianne en Jan dragen zorg voor
een interessante, leesbare en gevari
eerde inhoud en Piëtro zorgt voor
de goede, professionele opmaak.
Wij bedanken deze redactieleden
hartelijk voor hun prettige, betrok
ken inzet en samenwerking. Door
hun inspanningen kan de vereni
ging ons mooie verenigingsblad
‘Observatie’ blijven uitbrengen.
 
Ledenadministratie en website
In 2021 waren er 19 afmeldingen,
waarbij 4 leden zijn overleden; er
waren géén nieuwe aanmeldingen.
Onze vereniging telde 267 leden op
1 januari 2021 en 248 leden op 31
december 2021.
Op de website van ‘De Kringloop’

kan men alle belangrijke informatie
over de vereniging vinden zoals: al
gemene zaken, het verenigingsblad
Observatie, het jaarprogramma, de
geplande cursussen en excursies.
Alle mooie of grappige foto’s die
zoveel leden met plezier maken,
worden ook op de website ge
plaatst, schroom dus niet om deze
op te sturen naar info@dekring
looplinne.nl... alvast hartelijk dank!
In 2021 konden we onze leden ge
lukkig via de website informeren
dat het geplande jaarprogramma
2021 met lezingen en excursies uit
eindelijk weer geannuleerd moest
worden in verband met de nog
steeds voortdurende Corona- situa
tie.
De ledenadministratie én onze web
site worden door Lei Hulsbosch
optimaal verzorgd en stipt bijge
houden, daarvoor bedanken wij
hem dan ook zeer én van harte!
 
Lezingen en excursies in 2021
Als bestuur voelen we ons verant
woordelijk voor al onze trouwe
leden, maar jammer genoeg konden
we elkaar dit verenigingsjaar niet
ontmoeten op excursies en lezin
gen; in verband met de actieve Co
vid-virussen zijn er geen cursussen
gehouden.
Gelukkig werden er in hoog tempo
en wereldwijd vaccins ontwikkeld,
waardoor de bewoners in Neder
land via diverse vaccinaties hier be
scherming voor konden krijgen.
Eind september zag de situatie er
gunstiger uit en we besloten op het
einde van het jaar alsnog twee bui
tenactiviteiten te plannen: een
herfstexcursie op de Meinweg op
27 november en de Kerstwandeling
in het Munnichsbos op 26 decem
ber 2021.
Maar we werden door hernieuwde,
beperkende maatregelen én een
lockdown gedwongen om de twee
geplande activiteiten alsnog, via de
website, te annuleren.
De situatie was in 2021 niet goed te
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overzien maar we hoopten dat we
eventueel nog halverwege een aan
gepast jaarprogramma 2021 kon
den opstarten. Echter de nog heer
sende omstandigheden dwongen
ons de jaarlijkse algemene leden
vergadering naar 2022 te verschui
ven. Er was door de Corona-situa
tie in het verenigingsjaar 2020 geen
mogelijkheid om dat jaar financieel
én administratief naar behoren af
te sluiten. Het bestuur heeft dan
ook, alvast ter informatie aan de
leden, het financieel verslag en het
jaarverslag over het verenigingsjaar
van 2020 in Observatie, nummer 3 -
jaargang 48 geplaatst. Wij bieden
in de jaarvergadering van 25 maart
2022 het jaarverslag over de vereni
gingsjaren 2020 én 2021 aan om al
lebei geaccordeerd te worden.
Namens het bestuur bedank ik alle
ons, in de afgelopen twee jaren, zo
trouw gebleven leden voor jullie

ondersteuning, grotendeels vanuit
thuis. Deze ‘stille steun op de ach
tergrond’ hebben wij als bestuur als
zeer positief ervaren, ondanks dat
we elkaar niet konden ontmoeten.
In de afgelopen moeilijke tijden
laten jullie zien dat ‘De Kringloop’
een nog levende en zeker bijzondere
natuurvereniging is.
Als bestuur stellen wij alle inbreng
van ideeën, enthousiasme en trouw
zeer op prijs.
In 2022 verheugen we ons dan ook
om u allen weer te zien op de ge

plande lezingen, excursies en cur
sussen. We wensen iedereen een
hele goede gezondheid toe en
hopen dat we, in het jaar 2022 weer
samen enthousiast van de natuur
kunnen genieten en dat jullie daar
door geïnspireerd worden om een
bijdrage te leveren voor Observatie
of misschien een nieuw lid voor
onze vereniging aan te werven.
 
Secretaris - Marij Vossen
 

door Alice Reijnen
 
Op een mooie dag zag ik op het
werk dat er een groot insectenhotel
klaar stond om weggegooid te wor
den. Natuurlijk had ik dit al snel,
na wat geworstel in mijn iets te
kleine auto geladen, om bij de scha
penwei af te leveren. Ik was nog
niet de bocht om of de gasten van
het hotel besloten massaal uit te
checken. Overal in de auto liepen
wantsen, oorwormen en ander "ge
peupel" rond. Op locatie aangeko
men, (gasten eruit gejaagd) heb ik
met wat hulp het hotel opnieuw op
gebouwd....nou ja, we deden maar
wat we op internet gelezen hadden.
Na een paar dagen zagen we dat
het ene na het andere gaatje in de
berkenstammetjes dicht zat, een re
delijk resultaat. Ook wij hadden
waardeloze compartimenten met
dennenappels en stro in het hotel
maar tot onze verbazing vonden
daar nou juist de meeste insecten en
geleedpotigen van andere oor
sprong een schuilplaatsje. 
 
 

Insectenhotel (foto: Flickr)

Over ons insectenhotel
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Juweeltjes langs de Hambeek

door Maria Buurman
 
Dit artikel dateert uit mei 2021,
midden uit de Coronatijd. Door
verkoop van ons huis en het op
zoek zijn naar een andere woning,
is het blijven liggen. Nu de rust is
weergekeerd op onze nieuwe stek is
er weer tijd voor onze favoriete
hobby. De natuur die elk seizoen
en elk jaar opnieuw fascineert.
 
Naast onze conditie wandelingen in
de regio zijn er de wandelingen
waarbij ik vooral aandacht geef
aan de wilde planten die op dat
moment in bloei staan en Bert meer
verdieping in de grassen zoekt. Het
blijkt een leuke manier om met na
tuur bezig te zijn en op deze manier
hebben we elkaar thuis ook iets te
vertellen. Zeer welkom als je de
hele dag op elkaars lip zit in Coro
na tijd!

Een opsomming van de gescoute
wilde planten zal niet zo interessant
zijn. Daarom heb ik 2 bijzondere
planten voor u uitgelicht die ik zelf
niet zo vaak tegenkom en gewoon
groeien langs de Hambeek vlak bij
huis. Het zou zomaar kunnen dat u
er ook mee heeft kennis gemaakt.
Zo niet, dan heeft u dit jaar weer
een kans.
 
Om te beginnen de opvallende
Moerashyacint Pontederia cordata, 
ook Snoekkruid genoemd, een mo
nocotyl (eenzaadlobbig) uit de Pon
tederiafamilie. Meteen de enige uit
deze familie die in ons land voor
komt. Hij houdt niet van sterke
stroming wat verklaart waarom de
Moerashyacint zich laat zien in de
meanderende bochten van de Ham
beek. Het donkergroene grote blad
wat tot 20 cm lang en tot 15 cm
breed wordt schittert je letterlijk te

gemoet als de zon schijnt en staat
op gladde ronde stengels tot zo'n 60
cm hoog. De vorm is eirond tot
driehoekig maar aan de basis pijl
vormig. Deze opvallende erg mooie
oeverplant gaat bloeien in de zomer
met aarvormige prachtig hemels
blauwe bloemen. De moeite waard
om deze te volgen gedurende de
ontwikkeling maar ook heel bijzon
der wanneer de bloem is uitge
bloeid. De stengels knikken dan
richting het water om de zaden
daarin te laten vallen. De toekomst
voor de soort veilig stellen! Het is
een invasieve exoot, maar ik heb
niet de indruk dat dit een woeker
plant is die daardoor onze inheem
se planten in de verdrukking zou
brengen.
Als tweede de bijzonder mooie en
statige  zomerbloeier de Zwanen
bloem Butomus umbellatus, net als
de Moerashyacint een monocotyl,

Hambeek (foto: Maria Buurman)
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de enige in zijn familie. Dit vind ik
de prachtigste en sierlijkste oever
plant die ik ken die ook voorkomt
langs de Hambeek, vooral in de zo
genaamde Groene rivier. De blade
ren ontspringen uit een wortelstok,
onderaan beginnen ze driekantig,
versmallen zich daarna en hebben
aan de top een opvallende draaiing,
als een kurketrekker. Het zijn mar
kante stijve, rechtopstaande bajo
netachtige bladeren, de rechtop
staande ronde stengel is verder
kaal, dus zonder blad. En dan die
bloem zelf, zo lieflijk maar toch
statig met zijn lichtroze bloempjes
met donkerroze aderen, in scher

Zwanenbloem (foto: Maria Buurman)

men aan het eind van de stengel.
Als je goed kijkt zie je echter dat
elke bloem apart aan de top van de
stengel ontspringt. De bijna rode
meeldraden krijgen prachtig gele
helmknoppen. Deze zomerbloeien
de plant wordt van zo’n 30 cm tot
wel 150 cm hoog. Je kan hem niet
missen.
De naamgeving ‘zwanenbloem’
komt van de vorm van de (zes)
stampers die lijken op sierlijke
zwaantjes. Ik heb moeten zoeken
hoe ik dat moest zien maar…de
wens is de vader van de gedachte.
Als ik het niet had gelezen zou ik
het niet opgemerkt hebben en de

eerlijkheid gebiedt dat ik wel enige
fantasie gebruikt heb maar het is
gelukt. De vorm van de zwaan is te
zien.

Excursie naar het Savelsbos

Savelsbos (foto: Toos Bakker)

door Jan Hermans
 
Het Savelsbos geldt als een van de
schoolvoorbeelden in Nederland
van een hellingbos op kalkrijke
bodem. Op zondagochtend 26 juni 
heeft Landschapsvereniging De
Kringloop een excursie gepland
naar dit bijzondere gebied. Vertrek
punt is om 10.00 uur op de parkeer
plaats bij café Riekelt, Rijksweg 184
te Rijckholt. Tegenover dit café is
een parkeerplaats. Deze excursie is
alleen toegankelijk voor leden! Van
hieruit gaan we via een holle weg in
de richting van de Schone Grub en
wandelen vervolgens via een bos
pad naar een holle weg die ons met
een boog weer terug brengt naar
Rijckholt. Omdat dit bijzonder bos
niet alleen op natuurhistorisch ge
bied interessant is, hierna een uitge
breidere inwijding over het excur
siegebied. Tussen 12.00 en 12.30
uur verwachten we weer op ons uit
gangspunt te zijn.
 
Het Savelsbos, hellingbos op kalk
De oostelijke Maasdalhelling tus
sen Maastricht en Eijsden staat be
kend om haar aaneengesloten hel
lingbossen die de steile overgang
kenmerken tussen de Maas en de
hooggelegen plateaugebieden rond
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om St. Geertruid, Eckelrade en Ca
dier-en-Keer. Oorspronkelijk werd
alleen het bos tussen Gronsveld en
Eckelrade aangeduid als Savelsbos.
Later is dezelfde naam aan het hele
bosgebied toegekend, een histori
sche dwaling, omdat de afzonderlij
ke deelgebieden elk een eigen ge
schiedenis met bijbehorende na
tuurwaarden hebben.
 
Kalksteen, grind en loss
De zichtbare bodem van dit gebied
bestaat uit kalksteen, grind en
leem. Kalksteen is ontstaan door
een miljoenen jaren durende opeen
stapeling van kalkhoudende over
blijfselen van zeedieren. Zo heeft
zich in het Boven-Krijt (65 tot 144
miljoen jaar geleden) een dik pak
ket kalksteen gevormd. De oudste
lagen komen aan het daglicht ten
zuiden van Rijckholt. Door een
langzame opheffing van Zuid-Lim
burg schuurde de Maas telkens op
nieuw in de bodem. Op die wijze
ontstonden rivierterrassen, die af
hankelijk van hun ouderdom wor
den aangeduid als het hoog-, mid
den- en laagterras. De huidige hel
lingbossen liggen op de overgang
tussen het midden- en hoogterras.
Gedurende enkele koudeperioden,
de ijstijden, transporteerde de wind
grote hoeveelheden leem naar
Zuid-Limburg. Deze leem of loss
bleef niet overal liggen. Door hel
lingafwaarts glijden en erosie werd
veel van dit materiaal verplaatst,
waarvan een deel weer onderaan de
hellingen werd afgezet (colluvium
genoemd). De afwatering van de
plateaus resulteerde in kleine dalen,
dellen, grebben of grubben ge
noemd. Een mooi voorbeeld is de
Schone Grub nabij Rijckholt.
 
Historie
Regelmatig worden langs de pla
teauranden sporen gevonden die
wijzen op menselijke activiteiten in
de Nieuwe Steentijd. Meestal zijn
het vuurstenen voorwerpen. Arche
ologisch onderzoek bij Rijckholt,
Gronsveld en Cadier-en-Keer heeft
aangetoond dat enkele plaatsen in
die periode bekend waren om vuur

Gewone vogelmelk  Ornithogalum umbellatum (foto: Toos Bakker)
 
steen te winnen. De bekendste zijn
de vuursteenmijnen en – ateliers
van Rijckholt.
Tussen 1100 en 1300 werd het bos
op de plateaus ontgonnen vanuit de
dorpen in het Maasdal (Heer,
Gronsveld, Eijsden). Er ontstonden
nieuwe nederzettingen zoals St.
Geertruid en Eckelrade. In de late
Middeleeuwen was van het oor
spronkelijke bos weinig over. Om
streeks 1500 bestonden de hellingen
uit een afwisseling van graslanden,
heiden, struwelen en bosjes. Alleen
nog binnen Gronsveld en Rijckholt
waren toen nog enigszins omvang
rijke bossen aanwezig. Deze wer
den intensief gebruikt als hakhout
of als hakhout met overstaanders,
zogenaamd middenbos. Op veel
plaatsen was sprake van een inten
sieve beweiding met koeien en scha
pen (Heerderberg, Heerkuil, Eijs
derbos). Op enkele hellingen bij
Gronsveld werden zelfs druiven ge
teeld, maar door het mislukken van
de oogst en de verbeterde handel in
de 17de en 18de eeuw ging het met
de druiventeelt snel bergafwaarts.
Zeker is dat medio 1500 al steen
winning plaatsvond in onderaardse
groeven. Daardoor werd een dicht
netwerk aan wegen en paden ge
vormd, een patroon dat tot op de
dag van vandaag weinig is veran

derd. Dit cultuurlandschap stond
voortdurend onder invloed van de
economische ontwikkeling in het
Maasdal en het oorlogsgeweld tot
1800 rond Maastricht.
Afnemende beweiding en een in de
20ste eeuw eindigende hakhoutcul
tuur hebben geleid tot een toename
van opgaand bos. Het bosherstel
werd in de jaren vijftig en zestig
versterkt door Staatsbosbeheer,
waarbij sindsdien het streven be
staat om inlandse boomsoorten
weer meer kansen te geven.
 
Kalrijke bossen
Behalve veel kalkminnende planten
is het vooral de bosflora, inclusief
de bosranden en struwelen, die
Zuid-Limburg onderscheidt van
andere gebieden. Het gaat daarbij
niet alleen om soorten met een
voorkeur voor droge kalkbodems.
Ook planten die meer gebonden
zijn aan kalkarme en zure bodems
vindt men langs de plateauranden
en nabij voormalige grondgroeven.
De kalkminnende planten groeien
vooral op de hellingen.
Onderaan de hellingen waar door
erosie een mengsel van afgespoelde
leem en kalkrijk puin is ontstaan
vindt men kenmerkende planten.
Zo is plaatselijk Eenbloemig parel
gras talrijk, vaak in gezelschap van
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Bosroos, Bosbingelkruid, Ruig
klokje en Daslook. Laatstgenoem
de soort bedekt in het voorjaar
grote delen van de hellingen. Das
look houdt van vochtige, kalkrijke
en sterk lemige bodem. Daslook is
alleen in het voorjaar een aantal
weken te zien. Kort na de ontwik
keling van de frisgroene bladeren,
beginnen vrijwel alle planten tege
lijkertijd te bloeien. In het bos
hangt dan een penetrante uiengeur,
die zelfs toeneemt wanneer Das
look na twee tot drie weken gaat
verwelken. Niet lang daarna lijkt
de plant volledig verdwenen.
Ook andere hellingbossoorten kan
men tegenkomen: veel Bosane
moon, Bosgierstgras, Boszegge
(vaak langs paden), Slanke sleutel
bloem, Muskuskruid en Witte kla
verzuring. Plaatselijk wordt de
bodem bedekt door een tapijt van
Klimop.
 
Een ander bostype dan het Parel
gras-Beukenbos is het Kalk-Beu
kenbos. Veel soorten komen over
een met het Parelgras-Beukenbos,
maar ook vindt men op geschikte
plekken soms Ruig viooltje, Vin
gerzegge en Ruig hertshooi. Het
Kalk-Beukenbos is veel zeldzamer
dan het parelgras-Beukenbos. Het
komt slechts plaatselijk voor op
steile en zeer warme hellingen waar
het kalkgesteente aan het opper
vlak komt.
 
Verscholen in holen
In de hellingbossen, struwelen en
graslanden leven veel vogels. De
oude loofbossen zijn een eldorado
voor holenbroeders.
In de onderaardse kalksteengroe
ven kunnen ’s winters ook vleer
muizen overwinteren. Onderzoek
heeft aangetoond dat vleermuizen
tussen hun zomer- en winterver
blijfplaatsen vaak grote afstanden
afleggen. Inventarisaties hebben
aangetoond dat diverse soorten
zoals Dwerg-, Grootoor-, Meer- en
Watervleermuizen er gebruik van
maken. Buiten het winterseizoen
zijn ook waarnemingen bekend van
Laatvliegers en Rosse vleermuizen.

Laatstgenoemde soorten houden
zich ook schuil in holle bomen. In
de zomerperiode zijn vleermuizen
vooral ’s avonds en ’s nachts actief.
Dat geldt ook voor de Das. De
oostelijke Maasdalhelling is een be
langrijk leefgebied getuige het grote
aantal burchten of holen. In de na
bijheid van burchten duiden pren
ten, wissels (vaste looppaadjes),
mestputjes en haren aan prikkel
draad op de aanwezigheid van deze
marterachtige. Dassen houden van
een kleinschalig landschap met wei
landen, akkers, houtwallen, hagen,
boomgaarden en loofbossen. Ze
eten het liefst regenwormen, afge
wisseld met slakken, insecten, fruit
en mais. Het wegverkeer blijft een
grote bedreiging voor de soort tij
dens hun nachtelijke zoektochten
naar voedsel. We eindigen deze in
leiding over het Savelsbos met een
uitweiding over de Wijngaardslak,
een dier dat we tijdens onze tocht
zeker zullen vinden.
 
Wijngaardslak
De grootste huisjesslak van Neder
land is de Wijngaardslak. Het huis
je van deze soort kan bij het ouder

worden wel bijna 5 centimeter
groot worden. Wijngaardslakken
leven op een kalkrijke bodem, op
warme enigszins vochtige plaatsen
langs bosranden. Ze kunnen wel
plaatselijk talrijk voorkomen maar
hun verspreiding is veel minder al
gemeen dan men vermoedt. De
meeste dieren worden gezien tussen
april en oktober. Wanneer het kou
der wordt, verbergen ze zich onder
bladeren en boomstronken, in mui
zenholletjes of ze graven een eigen
holletje. Dat kan alleen in een losse
bodem. Na het graven dekt een
slak zich met grond toe en trekt
zich terug in het slakkenhuis.
Vanaf de schelprand sluit ze de
opening af met een dunne slijmlaag
die snel verandert in een dikker
membraan dat binnen enkele uren
verhardt tot een stevig dekseltje,
met alleen nog een minuscuul gaat
je voor de ademhaling. Op deze
wijze kan de Wijngaardslak lang
durig droge perioden doorstaan of
de wintertijd.
 
Wij hopen op een grote belangstel
ling om samen te kunnen genieten
van dit fraaie gebied.

Gele anemoon Anemone ranunculoides (foto: Toos Bakker)
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door Leo Koster
 
Op zondag 27 maart 2022 moest ik
in Susteren zijn en omdat ik bin
nenkort een wandeling/excursie heb
namens het Waterschap Limburg
langs een deel van de Vloedgraaf,
dacht ik het deelstuk tussen de
Oude Rijksweg Zuid en de brug in
de Amelbergaweg met een bezoekje
te vereren. De Vloedgraaf ligt in
het laagterrasgebied van de Maas.
De Vloedgraaf is een niet natuurlij
ke watergang die in de 60’er jaren is
gegraven tussen industriepark Sit
tard Noord en Oud Roosteren en
die een deel van het water van de
Geleenbeek afvoert. Ze werd gegra
ven om het water van de mijnen zo
snel mogelijk naar de Maas af te
voeren. Hierdoor was de watergang
in die jaren recht getrokken en bo

Vloedgraaf (foto: Ans Homburg)

Een stukje Vloedgraaf

vendien werden het talud en de
bodem met tegels bekleed. Na de
sluiting van de mijnen waren deze
voorzieningen niet meer nodig, tus
sen 1988 en 1995 is de Vloedgraaf
vanaf Millen tot de Oude Rijksweg
in Susteren verbeterd door tegels te
verwijderen, waarbij de watergang
de mogelijkheid kreeg om te mean
deren. Door een grotere bedding
wordt optredende wateroverlast
namelijk voorkomen. Omdat ik
van het Waterschap Limburg over
een sleutel beschik wilde ik ook uit
proberen of de sleutel nog bij de
sloten van de desbetreffende hek
ken past. Mijn af te leggen deelstuk
heeft een lengte van ongeveer 1 km
en is tussen 1992 en 1993 heringe
richt. Het dwarsprofiel van de

Vloedgraaf is nu ongeveer 75 meter
en bij de herinrichting werden over
stromingsvlakten en poelen aange
bracht en de Vloedgraaf mocht
weer meanderen.
Rond 15.30 uur ben ik ter plekke,
het zonnetje schijnt volop. Mijn be
doeling is eerst de Vloedgraaf aan
de rechterzijde stroomopwaarts te
volgen en bij de brug de andere
kant te volgen dus stroomafwaarts.
Het slot van het eerste hek wordt
zonder problemen geopend. Koei
enpaadjes lopen door de vegetatie,
ik hoor “miauwende” Buizerds en
de Tjiftjaf.
Rechts heb ik een kijkje op het
pompstation Susteren van de Wa
terleiding Maatschappij Limburg
(WML). De WML betrekt haar
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drinkwater voornamelijk uit zoge
naamd ruwwater dat nog niet ge
zuiverd is. In dit pompstation
wordt opgepompt grondwater ver
mengd met gefilterd Maaswater/
grondwater uit het pompstation
Roosteren. Hierdoor wordt één
constante kwaliteit geleverd. De
zuivering van het ruwwater bestaat
uit het beluchten en filteren. Be
luchten geschiedt door het water
met sproeiers te verspreiden, het
water wordt daardoor vermengd
met lucht waardoor de in deze
lucht aanwezige zuurstof zich aan
het water toevoegt en eventuele on
plezierige geurtjes verwijdert. Bij
filtratie sijpelt ruwwater door een
filterlaag waarbij o.a. de metalen
ijzer en mangaan uit het water wor
den verwijderd. De filter moet gere
geld schoongespoeld worden, dit
gebeurt door met blowers en spoel
waterpompen lucht en water in om
gekeerde richting door het filter te
pompen. Het spoelwater voert alle
vuil af naar de spoelwatervijvers
waar het tijdelijk wordt opgeslagen.
Madeliefjes steken prachtig af tus
sen het geel van het Speenkruid.
Tussen de struiken ligt een herkau
wende, witkleurige Galloway koe
met in de buurt een kalf. Tussen de
vegetatie ligt wel wat plastic afval.
Als ik hier terugkom zal ik een zak
meenemen waarin het afval opge
borgen kan worden. Zo bochtig als
de Vloedgraaf is, zo bochtig loop ik
door het mooie gebied. Als ik vlak
langs de rand van de Vloedgraaf
loop, vliegt plotseling een IJsvogel
op. Even verder zie ik hem/haar zit
ten op een takje van een overhan
gende wilg. De harde storm heeft
wat schade aan de bomen veroor
zaakt. Een enkele, omgevallen
boom in de Vloedgraaf zorgt voor
ophoping van takken en plastic
drijfvuil. Oude knaagsporen van de
Bever vind ik wel, maar of onze
“houthakker” en “bouwvakker”
hier nog aanwezig is blijft een
vraagteken.
Plotseling vliegt vanuit de Vloed
graaf geruisloos een Witgatje op en
iets verderop scharrelen twee Grote

gele kwikstaarten hun kostje bij el
kaar. Dat zijn toch prachtige waar
nemingen.
Op sommige plaatsen in dit traject
zie ik ter versteviging een steensta
peling met Ardenner grèssteen.
Hier en daar ook bloeiende Pink
sterbloemen. Een enkele keer zorgt
een onbekend dier voor een kleine
waterverplaatsing en is kort een
modderstroompje zichtbaar. Ik
kom bij de brug in de Amelberga
weg, het slot van deze poort is ook
eenvoudig te openen, ik stap de
brug over en klim over een ijzeren
hekwerk en wandel dan langs de
Vloedgraaf stroomafwaarts. Dui
delijk is te zien dat de te verwerken
hoeveelheid water in de Vloedgraaf
voor een dynamisch karakter zorgt
waarbij erosie en sedimentatie op
treedt en er grindbankjes ontstaan.
Blaadjes van Look zonder look
komen tevoorschijn. In de Vloed
graaf zijn onder meer de volgende
vissen gesignaleerd; Blauwband,
Driedoornige stekelbaars, Karper,
Paling, Kopvoorn, Snoek, Riet
voorn, Tiendoornige stekelbaars,
Baars, Giebel en Riviergrondel.
Het mannetje van de Citroenvlin

der fladdert er rond, de Kleine vos
bezoekt even bloeiende wilgenkat
jes. De Zanglijster zingt, twee Heg
genmussen tonen baltsgedrag,
Wilde eenden zoeken een andere
plek. Dan krijg ik weer de “blauwe
diamant” in beeld, ongeveer waar
ik hem/haar al eerder zag. Met mijn
verrekijker kijk ik de oeverwand af
en zie blaadjes waarop witte ontlas
ting zit. Boven deze blaadjes ont
dek ik een ronde opening, de IJsvo
gel is hier een nest aan het uitgra
ven, wat een schitterende ontdek
king. Tijdens mijn tochtje hoor ik
hier ook mijn eerste Zwartkop van
dit jaar. Rechts van de Vloedgraaf
ligt een wat grotere poel, een Blau
we reiger houdt het voor gezien.
Een Winterkoninkje duikt onder
een dode, omgewaaide boom. Dan
zie ik een voorjaarsvlinder, het is
mijn eerste Oranjetipje van dit jaar,
een mannetje gelet op de oranjevlek
aan de vleugeltip op de voorvleu
gel. Ik nader weer de Oude Rijks
weg Zuid, het slot van dit hek gaat
wat lastiger open, maar het lukt.
Een heerlijke struinwandeling zit
erop met prachtige natuurmomen
ten. 

IJsvogel (foto: Manon Verhees)
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Slakrups,  Apoda limacodes (foto: Marianne Vos)
 

Slakrups: een verwarrend, apart geval

door Marianne Vos †

De verwarring begint al aan de
basis: de wetenschappelijke naam
van dit buitenbeentje onder de rup
sen luidt ‘Apoda’ (zonder pootjes),
waardoor men het insect – mede
door haar uiterlijk - onmiddellijk
associeert met slakken. De familie
Limacodidae (Slakrupsen), die we
reldwijd uit bijna 1700 soorten be
staat, wordt in onze contreien ver
tegenwoordigd door twee soorten:
behalve de Gewone slakrups
(Apoda limacodes) is dat de Kleine
slakrups (Heterogena asella). In ge
heel Europa komen tot nu toe vijf
soorten voor; alle overige Limaco
didae leven in de tropen.  

Slakrupsen bezitten gedurende hun
rupsenstadium geen pootjes, maar
een kruipzool met slijmklieren om
voortbeweging mogelijk te maken.

De rups is tot 15 mm groot en geel
groen tot groen met vage, witte
vlekjes. Over de bovenkant lopen
in lengterichting twee verhoogde
gele banen, langszij vergezeld door
roze wratjes. Langs de randen
loopt een gele, onderbroken lijn.
Een opvallende roze lijn bevindt
zich vooral daar, waar de kop in
het lijfje teruggetrokken zit.  
Aan het einde van het rupsenstadi
um kiest een Slakrups loofbladeren
om te verpoppen, bij voorkeur beu
kenblad of eikenblad.. Daartoe in
stalleert ze zich in een boom aan de
onderkant van een blad. Sommige
individuen laten zich uit de boom
vallen en gaan tussen de afgewor
pen eiken- of beukenbladeren op
zoek naar dat ene, geschikte blad
om als cocon het voorjaar af te
wachten. Het popstadium duurt

van eind juli tot april.  
De vlinders, die eveneens slakrups
genoemd worden, zijn vanaf eind
mei tot half augustus in één genera
tie actief. Als nachtvlinder prefere
ren ze de schemer en het donker,
maar ze worden ook wel overdag
gezien.  
Behalve door uiterlijk en leefwijze
vormen slakrupsen nog om een an
dere reden een uitzondering: het is
de enige vlindersoort die een goud
wesp als predator heeft. Het betreft
de zeer zeldzame goudwesp Praes
tochrysis megerlei, die voorkomt in
Kroatië, Hongarije, Italië. Spanje
en Turkije.
Het vrouwtje van deze goudwesp
bijt een klein gaatje in de Slakrups
cocon, schuift haar legboor naar
binnen en legt één eitje in de cocon.
Om schimmelvorming te voorko

14



men sluit ze de opening af met het
boorpoeder, vermengd met haar
speeksel. Binnenin de cocon kruipt
op zeker moment een goudwesplar
ve uit het eitje en eet de inhoud van
de vlindercocon op. In de nu lege
vlindercocon spint de goudwesplar
ve een cocon voor zichzelf, wacht
tot ze ontwaakt als Praestochrysis
megerlei en vertrekt.

De eerste beschrijving van de slak
rups danken we aan Johann Sieg
fried Hufnagel. Hij had een aan
stelling als Evangelisch pastor,
maar was ook actief als lepidopte
roloog (vlinderspecialist). In 1766
voltooide hij zijn onderzoek aan de
slakrups die hij Phalaena limacodes
noemde. In die tijd werden alle
nachtvlinders ‘Phalaena’ genoemd.

In een later stadium wijzigde hij de
naam in Apoda limacodes.
Limacodes is afgeleid van Limax;
een slakkensoort die bij verstoring
of gevaar een grote hoeveelheid
slijm produceert. Men kan de naam
Apoda limacodes als volgt vertalen;
een rups zonder poten, die slijm
produceert om zich te verplaatsen.
  

Jaarprogramma 2022

Vrijdag 28 januari
Lezing door de heer Bram Houben
over de “Terugkeer van de Wolf”.
 
Vrijdag 25 februari
Jaarvergadering met aansluitend
een lezing door Rini Kerstens over
“Gallen”.
 
Vrijdag 25 maart
Lezing door de heer Boena van
Noorden over “Broedvogels in de
peel”, verleden heden en toekomst.
 
Zondag 24 april
Voorjaarsexcursie naar het gebied
“De Geleenbeek en de Vloedgraaf”

 
Zondag 29 mei
Excursie naar de “Beegderheide”
bij Beegden.
 
Zondag 26 juni
Excursie naar het “Savelsbos” bij
Rijckholt. Alleen voor leden.
 
Zondag 28 augustus
Excursie naar de “Luzenkamp” in
Roermond.
 
Zondag 25 september
Dagexcursie naar het “Areven” bij
Stramproy. Alleen voor leden.
 

Zondag 30 oktober
Herfstexcursie naar het “Annen
daal” in Maria Hoop.
 
Vrijdag 25 november
Lezing door de heer Henk Henczyk
over “Paddenstoelen in de winter”.
 
Vrijdag 16 december
Lezing door de heer Jan Hermans
over “Ethiopië”.
 
Maandag 26 december
Traditionele Kerstwandeling in een
Limburgs natuurgebied.
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Zonnedauw groeit op zeer schrale, voedselarme gronden. Om toch de noodzakelijke ingrediënten te vergaren,
heeft de plant in de loop van de evolutie een wonderbaarlijk systeem ontwikkeld; ze is carnivoor – vleeseter - ge
worden en werd daartoe uitgerust met een geheel eigen vangmechanisme.
Op de top van de zeer fijne haartjes, die de rand van de blaadjes sieren, vormen zich heldere, glinsterende drup
pels, die een grote aantrekkingskracht uitoefenen op insecten. Eens een druppel aangeraakt en het lot is beze
geld: het blad krult zich hermetisch rond het insect. De kleverige druppels bevatten enzymen die het onfortuin
lijke insect in een vloeibare substantie verandert, die opgenomen wordt door de zonne
dauw.                                                                          Foto en tekst: Marianne Vos †

Observatie van...

...Kleine zonnedauw
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