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Buitenactiviteiten: deelname geschiedt altijd op eigen risico.

Dagexcursie naar het Areven Stramproy

Kleine ijsvogelvlinder Limenitis camilla (foto: Marianne Vos)

Op zondag 25 september organi
seert Landschapsvereniging De
Kringloop een landschapswande
ling rondom het Areven bij
Stramproy. De excursie start om
10.00 uur vanaf de parkeerplaats bij
’t Vosseven, Lochtstraat 28 te
Stramproy. Men kan in het voorste
deel parkeren, dus niet bij de in
gang van het vakantiepark. De ex
cursie duurt tot rond 15.00 uur en is
alleen open gesteld voor leden van de

Kringloop. Omdat dit een halve dag
excursie/wandeling betreft is het
van belang dat de deelnemers den
ken aan een lunchpakket, voldoen
de drank (zeker bij warm weer) en
goed wandelschoeisel. Afhankelijk
van de voorspelde weersomstandig
heden kan ook regenkleding aan te
bevelen zijn. Denk ook aan verre
kijker en eventueel fototoestel.
De tocht voert ons deels over het
grensoverschrijdend Belgisch na

tuurgebied via Mariahof naar het
Stramprooierbroek en terug via een
restant van de Stramprooierheide.
Het is een zeer afwisselend gebied
met diverse landschapstypen, kort
om aanbevolen om deze dag te re
serveren. In onderstaand artikel
vindt U meer informatie en bijzon
derheden over het te bezoeken ge
bied.
Het Bestuur

Weidebeekjuffer Calopteryx splendens (foto: Marianne Vos)
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Stramprooierbroek en Areven, een grensoverschrijdend
natuurgebied
door Jan Hermans
Tussen Altweertheide en
Stramproy liggen diverse natuurge
bieden. Aan Nederlandse zijde gaat
het onder meer over het Areven en
Stramprooierheide en Kettingdijk;
aan de Belgische zijde is dat Maria
hof en de Luysen en het Stram
prooierbroek.
Van oorsprong gaat het hier om
een uitgestrekt gebied van moeras
sen en heiden. Veel van die oude
luister is verdwenen. De hiervoor
genoemde gebieden zijn altijd zo
nat geweest omdat ze in de Roer
dalslenk liggen. Dat is een lager ge
legen gebied tussen de Feldbiss- en
de Peelrandbreuk. Vanuit de omge
ving stroomde er water naar toe.
Verder liggen in deze vlakte hogere
en drogere dekzandruggen, zoals
bij het Vosseven in Stramproy,
maar ook de Tungelerwallen en de
Laurabossen zijn daar voorbeelden
van.
De grens
In het verleden stroomde het water
door deze laagte van België naar
Nederland. Om ontginning in Ne
derland mogelijk te maken mocht
België haar water niet meer naar
Nederland afvoeren. Daarom werd
tussen 1865 en 1875 vlak tegen de
grens een lossing gegraven. Deze
doorsnijdt als een strakke lijn het
landschap. De Lossing voerde het
water naar het Stramprooierbroek.
Na aanleg van de Raambeek in
1939 werd er een overeenkomst tus
sen Nederland en België gesloten,
waarbij Nederland erin toe stemde
om weer een bepaalde hoeveelheid
water uit België te willen ontvan
gen.
Mariahof en de Luysen
Dit is een natuurgebied in de Belgi
sche gemeente Bocholt. Het bestaat
vooral uit een complex van visvij
vers van ongeveer 40 ha met aan
sluitend moerasbos. De vijvers
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Waterviolier (foto: Marianne Vos)
worden gevoed door de Abeek. Het
gebied is in 1996 aangekocht door
de natuurorganisatie Natuurpunt.
De naam Luysen slaat op
luys-kruyd, waarmee moerasplan
ten als Riet, Rietgras of lisdodde
werden bedoeld. Sinds de herin
richting als natuurgebied is het een
belangrijk natuurterrein voor rus
tende watervogels. Er zijn ook en
kele vogelkijkhutten ingericht. Tot
de broedvogels van dit gebied be
horen Roerdomp, Houtsnip, Wa
tersnip en Snor. In het gebied
komen diverse soorten libellen voor
en is het ook van belang voor bij
zondere dagvlinders waaronder
Grote weerschijnvlinder en Kleine
ijsvogelvlinder. Onze wandeling
voert langs de Luysen en Mariahof
richting het Stramprooierbroek.
Het Stramprooierbroek
Dit natuurgebied van rond 144 ha
ligt ten zuidwesten van Stramproy
in de Belgische gemeenten Bree en
Kinrooi. Dit gebied is eigendom
van het Belgische Limburgs Land
schap.
Oorspronkelijk was dit gebied een
zogenaamd doorstroommoeras:
een laagte waarin de Abeek uit

mondde met een breedte van onge
veer een kilometer. Zoals reeds
hiervoor vermeld, werd het gebied
deels drooggelegd door het graven
van de Lossing. Maar de Lossing
voldeed niet voor voldoende afwa
tering en daarom werd er parallel
en noordelijk daarvan, een tweede
ontwateringskanaal gegraven, de
Neerbroeklossing. In het gebied
werd loofhout aangeplant en er
werden vier hoeven gebouwd. Na
1956 werd het gebied op grote
schaal ontgonnen, terwijl vanaf
1971 een sterke ontwatering plaats
vond, waardoor 70% van het
Stramprooierbroek werd omgezet
in landbouwgebied met teelt van
mais. In het kerngebied werden
vanaf 1955 de meeste hoeven weer
verlaten en de hooilanden raakten
in ongebruik. Alleen de Mariahof
bleef bestaan.
De aankoop in 1973 door vereni
ging Limburgs Landschap werd in
gezet om de plannen voor verdere
ontginning van het natuurgebied te
voorkomen. Het grootste deel van
het Stramprooierbroek bestaat uit
elzenbroekbos met wilgenstruwe
len. Ook open moeras, natte gras
landen, eikenbos en enige heideres

tanten (zie Stramprooierheide)
komen voor.
Belangrijke flora-elementen zijn
soorten zoals Grote boterbloem en
Mattenbies. Behalve diverse libel
len is het gebied van groot belang
voor het voortbestaan van zeldza
me dagvlinders: Bont dikkopje,
Kleine ijsvogelvlinder en Grote
weerschijnvlinder.
Het Stramprooierbroek maakt deel
uit van het Grenspark Kempen
broek. In het westen sluit het aan
bij Mariahof en De Luysen en in
het zuidoosten is het verbonden
met het Grootbroek.
De Stramprooierheide
Op de kaart van 1850 was dit nog
een groot heidegebied. Het fungeer
de als gemeenschappelijk weidege
bied voor de oostelijk gelegen dor
pen. Door vestiging van boeren
werd het gebied opgedeeld en ont
gonnen. Weilanden en akkers ont
stonden op de betere percelen en de
onontgonnen heide werd ingeplant
met naaldhout of ze verboste spon
taan. Door de opkomst van kunst
mest konden ook de minder ge
schikte percelen worden benut voor

de landbouw. Alleen op de minst
interessante grond bleef heide met
bos bestaan. Een bijzonder stukje
hei is het lokaal bekende Buuetjes
heitje, waar een zeldzaam korstmos
voorkomt, het zogenoemde IJs
lands mos. Het is een korstmos met
blaadjes gelijkend op eikenbladsla.
Natuurmonumenten heeft eigen
dommen in dit gebied en beheert
dit afwisselend landschap. Op som
mige plaatsen kan men in de zomer
nog het lied horen van de Geelgors.
De hogere, drogere graslanden
hoopt men door een jaarrond be
grazing weer kruidenrijker te krij
gen. Bijzonder in een landschap
zijn altijd overgangen van hoog
naar laag; dat is in dit gebied het
geval van de droge zandgronden
naar het dal van de Abeek en het
vochtige Stramprooierbroek.
Het Areven
Het drassige Areven werd vóór
1838 door de inwoners van
Stramproy gebruikt om er hout te
halen voor de bakoven of kachel,
maar ook als materiaal voor weipa
len, bonenstaken of hooiruiters.
Begin twintigste eeuw werd het

Areven praktisch drooggelegd door
het graven van greppels en rabat
ten. Op de drooggelegde gronden
werden populieren geplant. Thans
probeert Natuurmonumenten het
gebied te vernatten en het ontstaan
van vochtige hooilandjes te stimu
leren. In het voorjaar zijn de natste
delen herkenbaar aan de talrijke
Pinksterbloemen, waarop Oranje
tipjes afkomen. In de waterpartijen
groeien op sommige plaatsen Wa
terviolier en leeft een kleine popula
tie van de Kamsalamander. Ook de
Boomkikker heeft langzaam zijn
weg terug gevonden.
De grote landschappelijke variatie
uit zich door de natte en droge
delen, met vergezichten maar ook
met dichte moerasbossen en water
partijen. Een onverwachte ontmoe
ting met bijzondere planten of die
ren behoort hier tot de mogelijkhe
den. De natuur houdt zich niet aan
kunstmatige landsgrenzen, waar
door men in dit gebied nog grenze
loos kan genieten van een mooie
tocht vol verrassingen. Reden ge
noeg om op zondag 25 september
met ons mee te gaan…!

Tangpantserjuffer Lestes dryas (foto: Marianne Vos)
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Nationaal Park ”De Alde Feanen” (Oude Venen)
deel 2: Fjirtichmed, de Bolderen en
Reid om 'e Krite
door Tom Storcken
De noordkant van Eernewoude
met als eerste gebied Fjirtichmed is
vanaf het Smidspaed goed toegan
kelijk en deels te overzien. Al direct
vanaf het hotel zijn te horen of te
zien Zanglijster, Tjiftjaf, Heggen
mus, Spreeuwen, Waterhoentjes en
Meerkoeten. Op het water zitten
Knobbelzwanen, Futen, Krak- en
Wilde eenden. Kieviten zitten op
het gemaaide Riet. Bij een brugge
tje hangt een groot spandoek met
de tekst “Welkom Thuis Grutto”.
Hier ga ik rechtstreeks via een smal
pad het gebied in. Vroeger waren
dit overwegend hooilanden oftewel
“Mieden”. Zo’n honderd meter
verderop foerageren in het grasland
vier Ooievaars. Hier hoor ik Gras
pieper en Grutto, terwijl diverse
Kieviten in de lucht hun capriolen
uithalen. Dan is er iets te horen wat
wij eigenlijk niet goed kennen. Het
geluid van de Watersnip tijdens de
baltsvlucht. De vogel vliegt eerst
omhoog en maakt daarbij wijde
cirkels, daarna in steil naar bene
den duikende vlucht, maken de stij
ve buitenste staartpennen van de
gespreide staart een vibrerend, bla
tend geluid. Dat kan zomaar vijf
tot 15 minuten duren, steeds maar
weer opnieuw. De vogel heeft een
buitengewoon lange rechte snavel,
de onderkant van het lichaam is wit
en ongebandeerd. Daarnaast is ook
de Waterral weer te horen, net als
Graspieper en de Rietgors die ook
goed te bewonderen zijn. Opeens
vliegen er twee Watersnippen in de
lucht terwijl hun “blatend” geluid
tegen elkaar opgaat: het ene geluid
is net iets hoger van toon als van de
andere vogel. Een waar feest hier:
baltsende Watersnippen, Kieviten
in vlucht, roepende Grutto’s, zin
gende Rietgors en Graspieper. En
dit allemaal tegelijk en het blijft
maar duren. Dan ook nog foerage
rende Ooievaars, Grauwe- en
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Aalscholver (foto: Piet Clerx)

Brandganzen: waarom nog verder
lopen? Verderop het gekrijs van
Kokmeeuwen en het roepen van
Wulpen die zich verschuilen tussen
gras en Riet. Een van de Ooievaars
die is opgevlogen wordt aangeval
len door twee Kieviten, waarschijn
lijk komt de Ooievaar te dicht bij
hun nest. Ook hier zijn regelmatig
samengebonden pakken Riet op
hopen te zien. Zes Nijlganzen vlie
gen over. Rechts van het pad is een
grote plas met veel Kokmeeuwen,
Aalscholvers, Slobeenden en Grau
we ganzen. Iets verderop op gras
landjes lopen twee Canadese gan
zen. In totaal elf Grutto’s, enkele
Tureluurs en zes Kemphanen zijn
bezig hun kostje bij elkaar te schar
relen. Bij de plas zitten ook nog een
paartje Kuifeenden, terwijl in een
hoge boom een Ooievaar bezig is
met het verstevigen van zijn/haar
nest. Na door een stukje bos te zijn
gelopen en een weg te zijn overge
stoken kom ik bij het Ooievaars
buitenstation It Eibertshiem. Met
een bankje erbij is dit een geweldige
plek om de boterham te verorberen
en te genieten. Hier zijn vijf beman
de nesten met nog eens acht nesten
in de directe omgeving. Vanaf 1979
werden jonge Ooievaars uitgezet.

In 2022 zijn op 12 maart de eerste
Ooievaars hier weer actief. Op en
kele nesten zitten de vogels al te
broeden. Als een van de vogels te
rugkomt op een al bemand nest
kun je mooi van het begroetingsri
tueel en het “klepperen” genieten.
In het Fries heet de vogel “Earre
barre”, (spreek uit: jerrebarre).
Naast dit gebiedje ligt een nat El
zenbroekbos. Hier wonen onder
andere Merel, Winterkoning,
Roodborst en Zwarte kraaien. Een
Rietgors landt een stukje verderop.
Een Buizerd vliegt over. In deze ge
bieden zie je regelmatig grote stuk
ken begroeid met Wilde gagel. Al
van ver zie je de rode schijn hier
van. Wilde gagel is in de winter
kaal en in de zomer vol in het blad.
Deze plant is vooral te zien in
moerasgebieden. In het voorjaar,
nu dus, valt de struik op door de
massa aan bloeiende rode katjes
aan de nog bladerloze takken.
Vooral wanneer er veel struiken bij
elkaar staan zoals hier, is het een
zee van rood. Niet alleen bloeien
mannelijke rode katjes, maar ook
geelgroene en veel kleinere en min
der opvallende vrouwelijke katjes.
Wilde gagel behoort tot de Gagel
familie: Myricaceae. De sterke reuk
verjaagt luizen, vlooien en motten.
Vroeger werden er voor dit doel
bladeren en takken van de Wilde
gagel onder de beddenzak gelegd.
Dit verklaart meteen de volksna
men “Mottenkruid” en “Vlooien
hout”. Nog steeds worden de tak
ken van de Wilde gagel gebruikt
om er bezems van te maken. De
naam “bessemholt” verklaart waar
om de struik in sommige streken zo
genoemd wordt. De aromatische
olie uit de harsklieren is giftig en
roesverwekkend. Eeuwenlang dien
de de plant, hoewel dit verboden
was, om in plaats van Hop het bier
te kruiden. Als zodanig heette de
plant Po( r ) s ( t ), een woord dat
we nu nog tegenkomen in plaats
aanduidingen als Postel in Noord
Brabant en Posterholt in Limburg.

Bij een aantal struiken zijn een paar
vogels heen en weer aan het vlie
gen. Na goed zoeken en kijken blij
ken het twee Blauwborsten te zijn
die elkaar steeds najagen, dan weer
eens stil zitten en net als je denkt nu
kan ik ze goed bekijken, vliegen ze
weer naar een andere struik. Een
van de twee heeft een wit vlekje in
het blauw: dus duidelijk een man
netje. De ander heeft dit witte vlek
je niet. Dit kan dus een vrouwtje
zijn, waar ik maar vanuit ga. Maar
een jong mannetje, 1e winter, heeft
ook nog geen wit vlekje. Steeds als
ze wegvliegen is ook de roestrode
staartbasis te zien. Hier heb ik
zeker een kwartier kunnen genieten
van het spel van deze vogels. Iets
verderop liggen grote Rietvelden,
een ideaal gebied voor bijvoorbeeld
de Roerdomp. Het “whoempende”
geluid, de baltsroep, had ik al van
ver gehoord. Deze vogel maakt een
nest van Riet vlak boven de water
spiegel. Op een van de avonden
hoor ik twee Roerdompen tegen el
kaar op “whoempen”, een fantas
tisch geluid. Hier in de buurt zie ik
ook het Oranjetipje. Deze vlinder
behoort tot de familie van Witjes
en Luzernevlinders: Pieridae. Al
leen het mannetje heeft oranje vleu

geltipjes. Het vrouwtje heeft grijze
tipjes of een zwarte vlek. De rups
komt voor op de Pinksterbloem en
Look zonder look.
Op het veld “rammelen” regelmatig
een paar Hazen. Een zingende
Roodborsttapuit zit op een paaltje.
Van een van de beheerders van dit
gebied hoor ik dat er wat verderop
een nest van de Zeearend is, maar
vandaag is hij niet te zien. Wel
komt een Havik overvliegen. Op
een aantal infobordjes, verspreid
over het gebied, staat informatie
over het aantal broedparen van di
verse weidevogels. Van een aantal
vogels hier in het kort wat gege
vens. Het aantal broedparen van de
Grutto in Friesland is van dik 780
in 2004 snel teruggelopen naar 410,
gestabiliseerd op net iets boven de
320, terwijl in 2021 het aantal steeg
naar 360: hoopgevend? Het aantal
broedparen van de Tureluur ver
toont een teruggang van 670 in
1998 tot 430 in 2016, waarna weer
een lichte stijging optrad tot zo’n
480 broedparen in 2021. Het aantal
broedparen van de Scholekster ver
toont een gestage afname van ca
1400 in 1999 naar 490 in 2021. Wat
betreft de broedparen van de Kievit
loopt het aantal van 1998 tot 2006

op van circa 1000 tot 2008 en 260
in 2016. Daarna loopt het aantal
broedparen van 2017 tot 2020 naar
1250, daarna is er een gestage afna
me naar circa 600-700 tussen 2016
en 2021. Op een van de grasveldjes
zijn twee studenten van de Rijks
universiteit Groningen bezig met
onderzoek naar het leven van wor
men en aaltjes: het voedsel voor
verschillende vogels. Dit zijn veld
jes die niet zo in trek zijn bij vogels:
waarschijnlijk is er te weinig voed
sel in de bodem. Dit kan per veldje
behoorlijk verschillen en zij gaan
onderzoeken wat er verbeterd kan
worden aan de grond in die velden
waar weinig wormen en aaltjes
voorkomen. Een van de weinige
vogels waar het goed mee gaat in
Friesland is de Veldleeuwerik. Het
aantal broedparen in 1998 was
circa 340. In 2007-2009 bedroeg dit
420 waarna het terugliep naar 280
in 2011. Vanaf 2018 tot 2021 be
droeg het aantal broedparen circa
500-510. Gelukkig ook hoopgeven
de cijfers. Bij de haven zie ik op een
avond negen Zanglijsters in een
boom en een Zwarte Roodstaart op
een dam. De Alde Feanen: een ge
weldig gebied, zeker de moeite
waard om nog eens terug te komen.

Graspieper (foto: Huub Loete)
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Paddenstoelencursus 2022 weer van start
Paddenstoelen en zwammen spre
ken bij veel mensen tot de verbeel
ding. Sinds mensenheugenis fasci
neren ons hun mysterieuze leefwij
ze, hun kleuren- en vormenpracht,
geur, smaak, maar ook andere bij
zondere eigenschappen. Vroeger
werd het ontstaan en verschijnen
van paddenstoelen vaak in de ma
gische sfeer verklaard.
Paddenstoelen en zwammen zijn de
vruchtlichamen van in de bodem
aanwezige mycelia of zwamvlokken
van hogere schimmels. Tot de ho
gere schimmels rekenen we de met
het blote oog zichtbare soorten.
Reeds vele jaren hebben we vanwe
ge de schoonheid en interesse voor
paddenstoelen een cursus georgani
seerd. Zo ook dit jaar, waar we na
de gedwongen Corona-stop weer
aan toe zijn.
De geplande cursus staat onder lei
ding van Mark Smeets en Jan Her
mans. De cursus bestaat uit een in
troductieavond en drie excursieochtenden. Deelname aan de cur
sus is bedoeld voor iedereen: begin
ners of gevorderden. Ook niet-le
den zijn van harte welkom, waarbij
ze kennis kunnen maken met onze
vereniging. Doe mee en geniet al le
rend van die prachtige paddenstoe
lenpracht die onze regio rijk is…..
De data zijn als volgt:
Vrijdagavond 30 september: intro
ductieavond over paddenstoelen en
schimmels. Op deze avond maakt
U kennis met de basisbegrippen en
wordt dit ook aan de hand van ver
zameld materiaal aan U uitgelegd.
De avond start om 19.00 uur en
duurt tot 21.30 uur. Locatie: Cen
trale ruimte in Basisschool Trian
gel, Linnerhof 36 te Linne.
Zondagochtend 2 oktober: excursie
naar Aerwinkel en het Munnichs
bosch. Start om 9.30 uur vanaf de
parkeerplaats bij het gemeen
schapshuis van het Reutje, Sint Jo
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voor deze cursus bedraagt 30, in
volgorde van aanmelding.
De cursus kost € 15.00 voor leden
en € 25.00 voor niet-leden. U be
hoort tot de definitieve deelnemers
wanneer het cursusgeld voor 25
september is overgemaakt op reke
ningnummer IBAN NL 70ING
B0004709759 ten name van Land
schapsvereniging De Kringloop
onder duidelijke vermelding van
“paddenstoelencursus 2022”.

zefstraat 2, St. Odiliënberg. De ex
cursie duurt tot 12.00 uur.
Zondagochtend 23 oktober: excursie
naar de Beegderhei. Start om 9.30
uur vanaf de parkeerplaats aan de
weg Beegderveld (de verbindings
weg tussen Horn en Beegden). De
excursie duurt tot 12.00 uur.

Tot slot: volg regelmatig onze websi
te met het laatste nieuws over de
cursus. Afhankelijk van de laatste
ontwikkelingen rondom Corona en
eventueel door de overheid daaruit
voortvloeiende maatregelen, kan het
zijn dat wij als bestuur genoodzaakt
zijn om wijzigingen in de hierboven
vermelde planning aan te brengen.
Dit wordt op onze website vermeld;
bij twijfel kunt U altijd contact op
nemen met een van de bestuursleden.
Het Bestuur

Zondagochtend 30 oktober: excursie
naar het Annendaalsbos. Start om
9.30 uur vanaf de parkeerplaats
Annendaalderweg schuin tegenover
Café Boszicht De excursie duurt tot
12.00 uur.
Deelnemers aan onze paddenstoel
cursus van voorgaande jaren die in
het bezit zijn van onze toen uitgege
ven paddenstoeldeterminatieboe
ken dienen deze mee te nemen tij
dens de cursus.
U kunt zich telefonisch aanmelden
bij de heer Lei Hulsbosch
(0475-463239) of schriftelijk via e-
mail: cursussen@dekringlooplinne.
nl Het maximum aantal deelnemers

Foto's: Ans Homburg

Herfsttocht door het Nieuw Annendaals bos op 30 oktober
Het Annendaalsbos en het Nieuw
Annendaalsbos vormt samen een
natuurgebied ten oosten van Maria
Hoop (De Deelgaard, in het
dialect). Het gebied ligt direct ten
noordwesten van de Duits-Neder
landse grens.
Op zondagmiddag 30 oktober orga
niseert Landschapsvereniging De
Kringloop een excursie naar dit ge
bied. We vertrekken om 14.00 uur
vanaf de parkeerplaats bij ’t Berg
hoes, Haarenderweg 1, MariaHoop/Posterholt. De tocht voert
door het Nieuw Annendaalsbos,
waarbij in deze periode de padden
stoelen natuurlijk onze speciale
aandacht krijgen. De excursie ein
digt tussen 16.00 en 16.30 uur. De
excursie wordt geleid door Jan
Hermans.
Het gebied bestaat voornamelijk
uit naaldbos op voormalige heide
gronden; het grootste deel ongeveer
177 ha is in eigendom van Staats
bosbeheer. Verder ligt er ook nog
verspreid particulier eigendom. Het
bosgebied ligt op een rug ten zui
den van een voormalig ontgonnen
moerassig veengebied. Het hoogte
verschil tussen het lager gelegen
Putbroek kan wel 50 meter bedra
gen. Het gebied wordt aan de Duit
se zijde begrensd door Haaren en
aan de Nederlandse zijde door de
buurtschappen Putbroek en An
nendaal.

Annendaals bos (foto: Ans Homburg)

Opmerkelijk zijn op sommige
plaatsen de lanen met Amerikaanse
eik. De laatste jaren is door dun
ning op verschillende percelen meer
gemengd bos ontstaan.
Behalve paddenstoelen besteden we
tijdens deze tocht ook aandacht
aan andere herfstverschijnselen,
waaronder de vruchtzetting van
bomen en struiken en galvorming.
Het Bestuur
Kruisspin (foto: Ans Homburg)
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Een gebandeerde vogel
door Leo Koster
Op een woensdag ben ik bezig om
een binaire puzzel op te lossen. Wij
beschikken over een splitlevel wo
ning, ik zit dus wat hoger en heb
een goed uitzicht wat in de straat
gebeurt. Rond 15.00 uur gaat een
wat grotere- en witkleurige vogel
op een platte schoorsteen zitten te
genover ons huis. In eerste instantie
denk ik aan een grote meeuw.
Doch dan zie ik duidelijk dat de
borst gestreept is. Uiteraard even
mijn 41 jaar oude kijker Audubon,
8,5 x 44, erbij gehaald. Dan zie ik
duidelijk zwarte baardstrepen, lei
grijze bovendelen met vlekjes en
een zwarte bandering op de witte
onderdelen. Gelet op de grootte
denk ik aan het mannetje van de
Slechtvalk, hij zit goed in de veren.
Het gekke is dat op nog geen 10
meter afstand een dak wordt belegd
met 7 zonnepanelen. Er wordt ge
boord, gezaagd, kabels getrokken,
dakpannen opgewipt, bevestigings
ijzers aangebracht en de 7 zonnepa
nelen worden handmatig omhoog
gehesen en vastgemaakt, dat zorgt
toch voor wat herrie. De vogel rea
geert totaal niet. Af en toe gooit de
Slechtvalk zijn kop in de nek en be
weegt daar wat mee, krabt eens met
zijn krachtige poot aan de snavel en
schudt soms even de veren. Eén
keer heb ik de Slechtvalk zien poe
pen. Uit een schoorsteenpijp komt
rook vrij, het lijkt erop of de
Slechtvalk dat wel prettig vindt.
Doordat ik geen goed zicht heb op
de poten, kan ik ook niet zeggen of
het een geringd exemplaar is. Kok
meeuwen vliegen over net als
Kauwtjes. De Slechtvalk observeert
wel heel vaak en nauwkeurig het
luchtruim. Luidruchtige Grauwe
ganzen vliegen over hem heen, Ek
sters komen wat dichterbij de plek
waar de Slechtvalk zich ophoudt,
ze mogen deze “indringer” niet.
Doch de Slechtvalk is totaal niet
onder de indruk van hun belang
stelling. Een kat loopt door de
10

Slechtvalk (foto: Larry Meade) CC BY-NC-SA 2.0

straat, de Slechtvalk laat dat alle
maal gebeuren. Rond 17.00 uur
zoeken Koolmezen onze Beuk op.
Tegen ons huis zijn twee nestkasten
voor vogels aangebracht. Zowel
Kool- als Pimpelmezen gebruiken
deze kasten om te slapen. Vanuit de
Beuk is het “slaapvertrek” heel snel
bereikt. De stellage die aangebracht
werd voor het plaatsen van de zon
nepanelen wordt geheel afgebro
ken, de Slechtvalk blijft gewoon op
de schoorsteen zitten. Rond 18.45
uur zit de Slechtvalk nog steeds op
de schoorsteen, de vogel verplaatst
zich amper en dat geldt ook tot
20.15 uur en 21.45 uur. Daarna is
de Slechtvalk weggevlogen. Zou het
een ziek of zwak exemplaar geweest
kunnen zijn? Dat idee kreeg ik niet.
Is het misschien een wintergast die
na wat jagen moe is geweest? Heeft
hij vogelgriep onder de veren?
Deze snelle, wereldwijd verspreide
jager jaagt vooral op vogels van
open lucht of open terrein, zoog
dieren worden amper gevangen.
Hij/zij pakt de prooi met een ra
zendsnelle duikvlucht van meer dan
300 km/u. Het woordje “slecht” in

Slechtvalk komt van “slechten” dat
iets “neerhalen” of “afbreken” be
tekent. Als ik langs de Hambeek te
Roermond wandel zie ik bij de tele
visietoren geregeld de Slechtvalk,
bovenin is voor deze prachtige
vogel met succes een nestkast ge
plaatst. Ik heb onze grootste in
heemse valk ook al zien jagen in de
Stadswei. Een opmerkelijk voorval
op 6 mei 2008, ik was aan het tui
nieren in Melick toen ik boven me
angstige vogelgeluiden hoorde.
Even later was ik getuige van een
spectaculaire duikeling van een ge
grepen duif. Ik denk dat ook hier
de Slechtvalk een rol gespeeld
heeft, bij de prooiovername werd er
mis gegrepen, dan wel was de gesla
gen prooi te zwaar. Op 26-01-2014
ook een leuke waarneming in de
buurt van de Breidberg. Ik zie een
snel vliegende vogel. Mijn kijker “
zegt” dat het het vrouwtje van de
Slechtvalk is, in het vliegbeeld krijg
ik ook het mannetje te zien. Nog
nooit in één vliegbeeld zowel het
mannetje als het vrouwtje van de
Slechtvalk gezien. Ze blijven maar
rondcirkelen boven een akker die

voor een boscomplex ligt. Af en toe
vliegt zowel het mannetje als het
vrouwtje richting bomen waarin
ook diverse Zwarte kraaien zitten.
Echtpaar Slechtvalk heeft duidelijk
een hekel aan die kraaien. De
Zwarte kraaien blijven ook veilig in
de boom zitten.
Ik denk als ze de bomen zouden
verlaten ze een prooi van de Slecht
valk (vrouwtje) konden worden. Ik
besluit om te proberen wat dichter
bij te komen. Via een zandpad krijg
ik beter zicht op de akker waarop
wintergraan groeit. In het topje van
een boom zit het vrouwtje van de
Slechtvalk, het mannetje komt aan
vliegen en landt op de akker. Dan
ontdek ik op de akker een geslagen
prooi. Het mannetje eet van de
prooi, diverse veren liggen langs
het kadaver, ik denk dat het een
Houtduif is. De Zwarte kraaien
hebben natuurlijk ook wel trek in
zo’n vers stukje duif, maar dat pro
beren de Slechtvalken te verhinde
ren. Een vrouw met een hond zorgt
ervoor dat het mannetje van de

Slechtvalk met een stuk prooi op
vliegt, hij gaat in de boom zitten
waarin ook het vrouwtje zit. Even
later vliegt het echtpaar Slechtvalk
over de Breidberg richting Mein
weg. Als ik bij de geslagen prooi
kom zie ik dat het een geringde
Postduif is. De kop en de strot lig
gen ernaast en dat geldt ook voor
een gedeelte van de ingewanden.
Aan de Postduif is al flink gegeten,
vooral het borstgedeelte, ik denk
dat de lekkerste stukken al door de
Slechtvalk opgegeten zijn. Aan
beide poten van de Postduif zit een
groenkleurige ring. Aan de linker
poot zit een klikring met niets erop,
aan de rechterpoot NL 2013 en een
reeks van 7 cijfers. De eigenaar van
de duif heb ik telefonisch ingelicht.
Op donderdag, 17 december 2020,
hoor ik, als ik mijn woning in
Maasniel verlaat, in de omgeving
van de fietsenmaker een onbekend,
apart kort, herhalend vogelgeluid.
In de Beekstraat stap ik van de fiets
omdat ik denk dat het geluid van
de R.K. Sint-Laurentiuskerk komt

die op een natuurlijke verhoging is
gebouwd. Met mijn kijker tuur ik
de uit 1954 daterende toren af, bij
de galmgaten niets te zien. Doch op
het achtzijdige tentdak, boven een
goudkleurige bol, staat een smeed
ijzeren kruis en weerhaan, op de
rechterstang zie ik het vrouwtje van
de Slechtvalk. De weerhaan draait,
doch daar heeft ze geen last van.
Duidelijk is de lichte borst met
donkere bandering te zien, haar
gele poten en uiteraard de baard
strepen. Enkele Kauwtjes vliegen
langs de toren, ze reageert daar niet
op, ik zou wel graag een aanval van
de Slechtvalk willen zien. Na een
observatie van een tien minuten
houdt ze het voor gezien en vliegt
richting Leeuwen.
De rust die de Slechtvalk uitstraal
de op de schoorsteen in de directe
nabijheid van een hardwerkende
man, heb ik als vogelvreemd erva
ren.
Ik hoop echter dat deze prachtige
jager zich nog eens laat zien.

Slechtvalk (foto: Joachim S. Müller) CC BY-NC-SA 2.0
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Een onverwachte ontmoeting met...de Iepenpage

Iepenpage (foto: Jan Hermans)

door Jan Hermans
Tijdens een van mijn “struin” toch
ten in juni tussen Osen en Haten
boer, besloot ik enige weilanden te
inspecteren op bloeiende planten.
Veel weilanden zijn sterk verruigd,
waarin vooral hoog opgroeiende
grassen zoals Glanshaver domine
ren. In sommige weilanden waren
echter groepjes bloeiende Grote va
leriaan aanwezig. Bij het eerste wei
landje was het onverwachts raak:
kort pauzerend bij een groepje
Grote valeriaan verscheen plotse
ling een vrouwtje Iepenpage. Kort
daarna een tweede en derde exem
plaar. Ik kende deze zeer zeldzame
vlinder alleen van het buitenland.
De drie exemplaren bleken zeer “
zitvast” en stoorden zich niet aan
mijn aanwezigheid. Ze hadden
maar in een ding zin: zoveel moge
lijk nectar drinken. Het verschafte
mij de mogelijkheid deze fraaie
vlinders uitvoerig te fotograferen.
12

U begrijpt dat ik de rest van de dag
op deze locatie met genoegen heb
doorgebracht.
De Iepenpage behoort tot de zoge
naamde kleine pages. Dat zijn vlin
ders die behoren tot de grote fami
lie van de Blauwtjes, waartoe ook
de vuurvlinders behoren.
Kleine pages heten zo omdat ze
vaak kleine staartjes hebben aan de
achtervleugels en de vrouwtjes uit
gerust zijn met opvallende spiegels
(apart gekleurde vlekjes bij de
staartjes). Kenmerkend voor deze
groep dagvlinders is dat ze over
winteren als ei.
De Iepenpage heet zo omdat de
rupsen leven van iepenblad. De
vlinders zijn klein en geheel bruin,
maar bij de vrouwtjes heeft de witte
stippellijn op de onderkant van de
achtervleugels duidelijk de vorm
van een W. De spiegel is opvallend.
Iepenpages houden zich meestal
hoog op in de bomen en vaak scho

len de mannetjes samen in een
aparte boom. De eieren worden ge
legd op de buitenste twijgen van
een boomkruin, meestal bij een
eindknop. De eieren komen heel
vroeg in het voorjaar uit op het
tijdstip dat de iep begint te bloeien.
De rupsen groeien van het vroege
voorjaar tot en met de voorzomer.
De vliegtijd van de vlinder loopt
van begin juni tot eind augustus,
waarbij de levensduur van de
vrouwtjes opvallend lang is.
In Nederland is de Iepenpage ui
terst schaars en plaatselijk voorko
mend. Door zijn verborgen leefwij
ze in de bomen is de soort moeilijk
waar te nemen. Zo vindt men de Ie
penpage ook in steden (bijvoor
beeld Heerlen) waar iepen zijn aan
geplant. De vlinders leven van ho
ningdauw en kliervocht, maar soms
dalen ze af om nectar te drinken en
dat bewijst deze bijzondere ont
moeting.

"Hoog bezoek"
door Ans Homburg
Toen Jan mij vertelde dat hij de Ie
penpage had gezien zei hij, je moet
gaan kijken maar niet te lang wach
ten want hij vliegt er nu. Van mijn
goede voornemens om meteen te
gaan kijken kwam niets terecht,
van alles was er te doen en ik had
verschillende afspraken staan die ik
moest nakomen. Zo gingen er twee
weken voorbij zonder naar de plek
waar de vlinder gespot was te zijn

geweest.
In mijn tuin vlogen veel vlinders o.
a. de Koninginnepage, Boom
blauwtje , veel koolwitjes en Ci
troenvlinders en ook de Kolibrie
vlinder. Toen ik op een middag
even bezig was in de tuin, zag ik uit
mijn ooghoek een niet al te grote
donkere vlinder vliegen, die ik niet
meteen op naam kon brengen, ik
dacht.. wat kan dit zijn? Hij ging

op een bloeiende hortensia zitten. 
Voorzichtig ging ik hem bekijken
en zag al gauw dat het een page
vlinder moest zijn. Meteen foto’s
gemaakt en daarna op de site van
de Vlinderstichting gaan zoeken.
Wat blijkt; het was de Iepenpage,
die naar mijn tuin is komen vliegen
in plaats van dat ik naar hem op
zoek ben gegaan.

het breukvlak blijf je altijd zien, de
structuur is geheel anders, net als
de kleur. Mijn auto staat aan het
hoogterras van de Rijn. Mijn verre
kijker om de nek en via een klap
hek wandel ik het brongebied in,
dit lager gelegen gebied behoort tot
het Maasterras. Voor me een ruig
en vol berken staand gebied, op een
paar plekken staat nog wat water,
maar dit gebied is aan het verdro
gen. Ik struin dwars door het ge
bied, stap over bijna droog gevallen
afwateringsslootjes, de zogenaamde
rabatten. Een heel complex met
Fijnsparren ziet er zieltogend uit.
Heel veel liggen op de grond, ande
ren zijn ontworteld, anderen weer
aangetast door de Letterzetter, een
compleet bomenkerkhof. Ik hoor
het mooie geluid van de Zomertor
tel, een diep koerend, turrrrr turrrrr
turrrrr, al heel lang niet meer ge
hoord. Wat verder weg het cru-
cru-cru van de Zwarte specht, maar
ook een Koekoek die roept. Met
moeite baan ik me een weg langs en
over dode bomen. Ik kom bij een
graspad. Dan komt het geluid van
de Koekoek dichterbij. Het manne
tje, die roept alleen koekoek, gaat
met afhangende vleugels in een
dode Fijnspar zitten. Hij wordt on
middellijk aangevallen door het

mannetje van de Vink. Het silhouet
van de Koekoek lijkt erg veel op
dat van de Sperwer, vandaar die
agressiviteit. Ik geniet nog van
bloeiende Echte koekoeksbloemen
en Pinksterbloemen. Op heel veel
plekken bramenstruwelen en dat
heeft altijd mijn interesse. En dat
levert een plek op waarop ik het
prachtige kikkertje de Boomkikker
in het zonnetje zie zitten.

Haeselaarsbroek
door Leo Koster
Op woensdag 18 mei 2022 rijden
mijn vrouw en ik richting Konings
bosch, daarna kan ik over de auto
beschikken. En dan denk je wel
eens “waar zal ik eens een paar
uurtjes struinen”! Jaren geleden
heb ik in deze omgeving prachtig
de Bijeneter kunnen observeren,
dus daar begin ik maar mee, ik zie
wel Oeverzwaluwen. Maar er is veel
veranderd, nergens zijn personen
met grote camera’s te zien, nergens
staan op een bepaalde plek auto’s,
overigens weet ik niet eens of deze
prachtige vogels hier te zien zijn.
Dus de Bijeneters moet ik maar
gauw vergeten. Dan maar eens
naar de plek waar de bron ligt van
de Pepinusbeek. Voorbij grenspaal
313, langs Bos en Broek, parkeer ik
mijn auto in de berm. Als ik uitstap
zie ik een “diertje” dat zich erg
kronkelend beweegt, ik denk aan
een paring van de Hazelworm.
Doch ik heb over een Hazelworm
gereden, een stuk staart van 9 cm
kronkelt heftig, minutenlang, het
andere deel zit voor een deel in de
grond. Ik doe nog wel een poging
om dat stuk voorzichtig uit de
grond te krijgen, maar dat lukt me
niet. Zo’n geamputeerde staart
krijgt nooit meer de originele leng
te, het breukvlak geneest wel, maar

Boomkikker (foto: Piëtro Cuypers)

Sinds 1995 schijnen deze prachtige
kikkers hier voor te komen. Rond
1995-1996 werd dit gebied op zijn
kop gezet, zowel bomen als de bo
demlaag werden verwijderd, poelen
werden gegraven, slootjes gedempt.
Tussen de jaren 1965-1970 kwam
hier nog de Beenbreek voor, op één
dag in 1981 werden hier 50 Zilveren
13

Grote wederik Lysimachia vulgaris (foto: Ans Homburg)

manen (vlinder) geteld, de laatste
werd hier in 1991 gesignaleerd. Ik
wandel naar een open plek, het is er
vochtig en een beetje water is nog
te zien, Waterranonkel in bloei.
Een Wild zwijn heeft er zijn mod
derbad genomen. Ik hoor de Tjif
tjaf, Zwartkop en zie de Staartmees
en een eenzame Buizerd. Twee sten
gels van de Lidsteng, zie ik ook nog
maar zelden. Het hele gebied is ge
heel verbost, ik zie wel ontlasting,
maar grote grazers heb ik niet ge
zien. Ik wandel langs een grotere
poel waarin gelukkig nog water
staat. In 2014 zag ik hier nog diver
se bloeiende Moerasviooltjes, dit
zeldzame viooltje heeft bleeklila
bloempjes met daarin donkere
14

adertjes en is onder meer de waard
plant voor de Zilveren maan. De
Gewone wederik en de Kale jonker
staan nog niet in bloei. Aan takjes
zit veel schuim, in dit schuim zit het
Spuugbeestje, de schuimcicade.
Langs de rand van het gebied een
hoogzit. Een Viervlek rust even
voor me op een blaadje. In dit stuk
heel veel dood hout op richels, een
inspanning van jaren terug. Een
grote ingreep zou nu hier weer
plaats moeten vinden. Een Grote
bonte specht kan hier genoeg voer
vinden.
Een Landkaartje in voorjaarsvorm
(oranjekleurig), verder een witje
met zwart geaderde vleugels, het is
het Vals witje, het is een spanner en

een nachtvlinder die zowel dag- als
nachtactief is en zeker niet alge
meen. Mijn nachtvlinderboek zegt
over deze vlinder: “een zeldzame
soort die vrijwel alleen in Limburg
wordt waargenomen omdat daar
de noordelijke areaalgrens van deze
soort ligt”. Op diverse plekken
staat de Vuilboom in bloei, een an
dere naam voor deze struik is Spor
kehout en dat is weer de waard
boom voor de Citroenvlinder, deze
vlinder overwintert als vlinder. Ik
zie ook het vrouwtje van de Ci
troenvlinder, door haar vlieggedrag
heeft zij inderdaad interesse in
Sporkehout. Als zij bij een blaadje
van Sporkehout landt, zie ik dat
het achterlijf gekromd wordt, ze is
bezig met ei-afzetting. Als zij weg
vliegt controleer ik het blaadje, een
heel klein groenig eitje werd recht
standig afgezet op de binnenkant
van het blaadje. Citroenvlinders
leggen al gauw 500 eitjes. Ik stap
over prikkeldraad en kom op Bos
en Broek. Op het wegdek ligt een
dode Meikever, iets verder kruipt
een mannetje van de Meikever over
het asfalt, ik pak hem op en zet
hem in de berm. De larve van de
Meikever, de engerling, leeft van
plantenwortels en leeft zo’n drie à
vier jaar ondergronds, in mei krui
pen de volwassen kevers uit de
grond. Fraaie dingen gezien, maar
het gebied heeft heel veel natuur
waarde verloren, daar moet wat
aangedaan worden.

Citroenvlinder (foto: Piëtro Cuypers)

Rabo ClubSupport 2022
Donatie - actie voor verenigingen en
stichtingen.
De vereniging heeft zich ook dit
jaar weer ingeschreven voor de
stemcampagne
Rabo ClubSupport 2022.
De stemperiode is door de Rabo
Bank vastgesteld na de zomervakan
tie, van 5 tot en met 27 september.
Kijk regelmatig op onze website:
www.dekringlooplinne.nl

Door het uitbrengen van Uw stem
op Landschapsvereniging “De
Kringloop” Linne kan de vereni
ging een financiële bijdrage tege
moet zien van de Rabobank Roer
mond.
Voor het uitbrengen van een of
twee stemmen ontvangt U als lid
van de Rabobank een stemkaart.
Bent U nog niet als lid aangemeld,
doe dit dan alsnog zodat U ook in

aanmerking voor stemkaarten
komt.
Zijn er familieleden of vrienden die
niet weten op wie ze moeten stem
men, dan hopen wij dat U “De
Kringloop”bij hen aanbeveelt.

Vrijdag 28 januari
Lezing door de heer Bram Houben
over de “Terugkeer van de Wolf”.

Zondag 29 mei
Excursie naar de “Beegderheide”
bij Beegden.

Zondag 30 oktober
Herfstexcursie naar het “Annen
daal” in Maria Hoop.

Vrijdag 25 februari
Jaarvergadering met aansluitend
een lezing door Rini Kerstens over
“Gallen”.

Zondag 26 juni
Excursie naar het “Savelsbos” bij
Rijckholt. Alleen voor leden.

Vrijdag 25 november
Lezing door de heer Henk Henczyk
over “Paddenstoelen in de winter”.

Zondag 28 augustus
Excursie naar de “Luzenkamp” in
Roermond.

Vrijdag 16 december
Lezing door de heer Jan Hermans
over “Ethiopië”.

Zondag 25 september
Dagexcursie naar het “Areven” bij
Stramproy. Alleen voor leden.

Maandag 26 december
Traditionele Kerstwandeling in een
Limburgs natuurgebied.

Het Bestuur

Jaarprogramma 2022

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”
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Indien onbestelbaar retour: De Kringloop Linne, Burton Jostweg 7, 6041 PG Roermond

Observatie van...

... een Zuidelijk spitskopje

Het Zuidelijk spitskopje, Conocephalus discolor is een onopvallende verschijning. Door zijn groene camoufla
gekleur gaat hij helemaal op in zijn omgeving. In september zijn ze allemaal volwassen geworden. Meestal zijn
ze kortvleugelig, maar soms verschijnen er langvleugelige exemplaren.
foto en tekst: Ans Homburg
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