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Vrijdag 25 november

Lezing over "Paddenstoelen in de winter"
Op vrijdagavond 25 november
houdt de heer Henk Henczyk een
lezing met als thema
“Paddenstoelen in de winter”. De
Heer Henk Henczyk is oud-voorzit
ter van de Mycologische Studie
groep van het Natuurhistorisch Ge
nootschap. Als deskundig padden

stoelen-waarnemer heeft hij een
aantal jaren specifiek gelet op soor
ten paddenstoelen die in het winter
halfjaar nog aanwezig zijn. Dat zijn
er meer dan U denkt….., lees maar
eens zijn bijdrage hierna.
De lezing vindt plaats in de centrale
ruimte van Basisschool Triangel,

Linnerhof 36 te Linne. Aanvang
19.30 uur. Behalve leden zijn ook
andere geïnteresseerden welkom, of
neem gewoon eens een introducé
mee….
Het Bestuur

tuurlijk bij velen bekende soorten
zoals de Berkenzwam (Piptoporus
betulinus) op berk of de Echte ton
derzwam (Fomes fomentarius).
Laatstgenoemde komt niet alleen
op berk voor, maar ook talrijk op
Beuk. Ook diverse soorten Oester
zwammen (Pleurotes) zijn aan te
treffen.
Bijzondere soorten die men op
hout kan aantreffen zijn vaak klein
en wat minder opvallend. Maar
wat te denken bij het vinden van de
prachtige kopergroenbekerzwam
men (Chlorociboria), waarvan in
Nederland enkele soorten voorko
men. Ze groeien in losse groepen
op enigszins verrot loofhout, dat ze
blauwgroen doen verkleuren.
Blauwgroen verkleurd hout vind je
Grote oranje bekerzwam Aleuria aurantia (foto: Ans Homburg)

door Henk Henczyk
Voor velen horen paddenstoelen
gevoelsmatig bij de herfst, maar
toch zijn ze het hele jaar door te
zien, zelfs in het diepst van de win
ter, of wat daar de afgelopen jaren
voor door moest gaan. Het aantal
soorten in de winter is de afgelopen
decennia, mede door de klimaat
verandering en de milde winters
(vaak zonder sneeuw of lange
vorstperioden), flink toegenomen.
Bovendien zijn veel soorten be
stand tegen (lichte) vorst. Wie bij
voorbeeld in januari, de koudste
maand van het jaar, een bos be
zoekt kan tientallen soorten pad
denstoelen waarnemen, voorname
lijk op hout. Daaronder zijn na

Gewone koperegroenbekerzwam Glorociboria aeruginosa (foto: Ans Homburg)
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vaker zonder dan met vruchtlicha
men.
Zeer fraai is ook de Oranje ader
zwam (Phlebia radiata) met een
korstvormig vruchtlichaam met een
opvallend aderig-rimpelig opper
vlak. De kleur is variabel, maar
meestal althans lokaal fel wortel
tjes-oranje, het centrale deel is vaak
grijzer, maar ook kleurloze vormen
komen voor. De soort groeit als
sapotroof op dood loofhout.
Wanneer je er oog voor ontwikkelt,
kun je ’s winters ook de raatzwam
metjes (Trechispora) ontdekken,
die eveneens een korstvormig
vruchtlichaam hebben, maar waar
van het oppervlak zich toont met
ronde tot hoekige poriën. Naar de
rand toe wordt het vruchtlichaam
dunner en de rand zelf loopt uit in
opvallend witte strengen. Deze
groep van zwammen groeit op ver
rot loofhout, zoals op de grond lig
gende takken of stammen.
In loofbossen en parken, meestal in
de buurt van water kan men op
dood, vochtig liggend loofhout de
prachtige rode kelkzwammen (Sar

coscypha) tegenkomen. De vrucht
lichamen kunnen 4 cm in diameter
zijn en diep komvormig. Het bin
nenoppervlak is fel rood, de rand
vaak bleek met een korte franje.
Het buitenoppervlak is dun en wit-
viltig, hetgeen scherp contrasteert
met de binnenkant. Rode kelk
zwammen hebben een korte steel,
die tot 2 cm lang wordt.
Niet alleen op hout loont het zoe
ken naar vruchtlichamen. Er zijn
ook kleine paddenstoelen die voor
al tussen mossen groeien: de zoge
naamde mosschijfjes (Octospora en
Lamprospora). De vruchtlichamen
zijn klein en schijfvormig, tot 4 mm
doorsnee (!), fel oranje tot rood,
waardoor ze tussen het groene mos
opvallen. Je vindt ze op plaatsen
die rijkelijk met mos begroeid zijn,
niet alleen in mosrijke bossen, maar
ook op grafstenen, dakranden of
weinig bereden parkeerplaatsen.
Behalve de hiervoor gegeven voor
beelden van korst-, schijf- en kelk
zwammen vindt men in de winter
op hout ook de karakteristiek,
klassieke paddenstoelen met steel

en hoed. Een bekend voorbeeld is
het Fluweelpootje (Flammulina ve
lutipes). Deze soort groeit op dode
stronken van loofbomen, vaak in
groepen of bundels. De hoed is min
of meer vlak, soms gegolfd, warm
bruinoranje met gelere randzone.
De lamellen (plaatjes) staan dicht
opeen, wit tot botergeel. De opmer
kelijke steel is donzig tot viltig, aan
de top bleek geel, daaronder bruin.
Bij verouderen wordt de steel
steeds donkerder.
Sommige paddenstoelen in de win
ter groeien niet op hout; op brand
plekken kan men tot in de vroege
winter de Brandplekbundelzwam
(Pholiota highlandensis) tegenko
men met een donker oranjebruine
hoed. Weer andere soorten, zoals
de Dennenslijmkop (Hygrophorus
hypothejus) verschijnt vaak pas na
de eerste nachtvorst nabij dennen.
Kortom ook in de winter kunnen
paddenstoelen ons boeien. Wilt U
meer hierover weten, kom dan naar
mijn lezing.

Tekst nieuwe statuten
Beste leden,
In het jaarverslag 2021 heeft het bestuur jullie al geïnformeerd dat het bestuur in 2021
bezig is geweest met een update van de statuten uit 2010.
De aanleiding hiervoor was een nieuwe wet, de WBTR (Wet Bestuur Toezicht Rechts
personen), die op 1 juli 2021 ingegaan is.
Deze WBTR- wet stelt dat bestuursleden hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld bij
financiële problemen; dit moest binnen vijf jaar in de statuten worden vastgelegd.
Notaris mw. K. Smeets uit Roerdalen heeft een nieuwe akte opgesteld. Deze akte wil
len wij ter goedkeuring aan jullie voorleggen in de Algemene Ledenvergadering 24 fe
bruari 2023.
Vanaf december 2022 kan men de ontwerpstatuten via onze website bekijken, zodat er
twee maanden tijd is om de nieuwe statuten goed door te nemen.
Indien gewenst kan men een papieren versie aanvragen bij het secretariaat via de mail
secretariaat@dekringlooplinne.nl of telefonisch bij secretaris Marij Vossen: 0475 –
317501
Namens Het Bestuur, M.Vossen, secretaris
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Tiengemeten een prachtig struin - eiland

Fazanten (foto: Huub Loete)

door Tom Storcken
Het eiland Tiengemeten is een ei
land van zeven kilometer lang en
twee kilometer breed, midden in
het Haringvliet. Iedereen mag hier
van de paden af, er mag worden
”gestruind”. Het eiland Tiengeme
ten is ontstaan als zandplaat in het
Haringvliet en het is in de loop van
de eeuwen uitgegroeid tot een ei
land. Ooit was het dus veel kleiner
dan nu en werd de oppervlakte met
de oude landmaat van 0,4 hectare
(gemet) vastgelegd als ’10 gemeten’,
oftewel vier hectare.
Voor vogelliefhebbers is Tiengeme
ten een walhalla. Trekvogels van en
naar het zuiden strijken hier graag
neer om eens lekker te foerageren.
Het centrale deel van het eiland
met het open en voedselrijke water
moeras heet Weelde, vanuit het ha
ventje komend is het zo’n beetje
recht voor je uit. Vanuit het haven
tje aan de linkerkant ligt Weemoed:

met zijn kleine, oude akkertjes,
waar nog steeds Vlas en Koolzaad
op biologische wijze worden ge
teeld. Aan de rechterkant van het
haventje ligt Wildernis, een zoetwa
tergetijdengebied. De getijden zijn
er te danken aan een enorme kreek
die via een gat in de dijk verbonden
is met het Haringvliet. Het is einde
april/begin mei als ik hier een aan
tal dagen ga doorbrengen. Meteen
bij het verlaten van het haventje ligt
aan de rechterkant een kleine plas
waar Cetti’s zangers en Kleine ka
rekieten te zien en te horen zijn. Op
het water zwemmen onder andere
Brand- en Grauwe ganzen. Ook
foeragerende Kemphanen, Schol
eksters, Slob- en Krakeenden zijn
er te zien. In de lucht vliegen enkele
zingende Veldleeuweriken.
Richting Wildernis: hier laat zich
regelmatig een jagende man Bruine
kiekendief zien. Hij hangt soms stil

in de lucht, speurt en duikt naar de
grond, maar iets vangen is nog niet
zo gemakkelijk. Zijn kleuren zijn zo
mooi in de zon. Her en der zie je
vogels opvliegen op weg naar vei
ligheid. Dat is maar goed ook,
want naast kleine zoogdieren en in
secten staan ook vogels op zijn
menu. Op afstand lijkt hij een beet
je op het mannetje van de Blauwe
kiekendief, maar deze heeft geen
kastanjebruine buik en kastanje
bruin op de vleugeldekveren. Di
verse Graspiepers zijn te zien in
zangvlucht: een mooi gezicht. In de
rietkragen hoor je de Roerdomp.
Vanaf de dijk zie en hoor je de
Keep, Scholeksters, Rietzangers en
Rietgorzen. Een aantal Schotse
hooglanders steken af en toe hun
kop uit boven het hoge gras. Een
Atalantavlinder vliegt laag over het
gras. Omdat je niet altijd over ge
baande paden hoeft te lopen ruik je
5

regelmatig munt waar je doorheen
loopt. Het is geen vakantieperiode
en nog vroeg in het jaar: je bent
hier bijna helemaal alleen. Langs de
oeverranden groeit veel Dotter.
Richting Weemoed: hier zijn veel
Boerenzwaluwen in de lucht in de
buurt van de Idahoeve. Hier liggen
diverse kleinschalige velden waar
Vlas, Boekweit en Rogge worden
verbouwd. Kieviten, Fazanten en
Hazen zijn hier regelmatige gasten.
Bij de herberg zitten enkele Ring
mussen langs het pad. Een prachtig
mannetje Blauwborst zit in een
struik te zingen.
Richting Weelde: vanaf uitkijkpunt
de Vliedberg zijn enkele foerage

Krakeend (foto: Huub Loete)
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rende Lepelaars te zien, daarnaast
ook zwemmende Tafeleenden en
een Rietgors in het topje van een
struik. Ook een baltsende Water
snip is te zien en vooral te horen. In
de buurt van de oever zit op een
paaltje een Visdiefje met in de
buurt een paar scharrelende Wul
pen. Hier in de buurt ligt ook de
Griendweipolder, een buitendijks
gebied waar een zomerkade om
heen ligt. Tegenwoordig wordt de
waterstand met een zogenoemde
Bosmanmolen (windmolen) geregu
leerd. Nu is het een ideaal, niet toe
gankelijk broedgebied. Paarse en
witte Smeerwortel staan in bloei.
Daarnaast veel Fluitenkruid en

Madeliefjes in het grasland.
Slechts een fractie van alles wat ik
heb gezien en gehoord heb ik nu
beschreven. Er zijn zoveel uitzich
ten met en zonder vogels/planten/
insecten dat het in dit kader bijna
niet te beschrijven is. Dit is typisch
zo’n gebied dat je eigenlijk zelf
moet “ondergaan”. Ondanks dat
het maar een klein eiland is heb je
toch wel een aantal dagen nodig
om veel (maar niet alles) te ontdek
ken. Maar denk er dan wel aan dat
in de vakantieperioden en zonnige
weekenden hier veel fietsers en
wandelaars komen.

Antoinette van Oosten
door Leo Koster
Antoinette ken ik ongeveer 30 jaar.
We hebben een gezamenlijke passie
voor de natuur: vogels, planten,
vlinders, reptielen. We zijn veel de
Meinweg opgegaan en hebben
vaak de Eifel bezocht of het Hohn
bachtal. Ook deden we mee met de
broedvogelinventarisaties op de
Meinweg, de Klapekstertellingen of
hebben padden overgezet. Aan de
controle op de aanwezigheid van de
Knoflookpad op de Meinweg heb
ben we meegedaan. Antoinette was
vaak de notuliste bij de vogelcursus
van de Kringloop te Linne, zodat
ik een leesbaar artikel kon samen
stellen. Helaas is ze niet meer onder
ons.
In 2003 hebben we de Sint Pieters
berg bezocht, we zagen daar het
Boswitje, vijf Koninginnepages en
via een steile afdaling en gebruik
makend van handen en voeten be
reikten we de Maasboulevard. In
mei 2005 zagen we bij de Rolven
nen een Waterral, op 5 meter af
stand vloog deze schuwe vogel naar
het verlande gedeelte. Bij het hek
werk van de voormalige Beatrix
mijn zagen we een waggelende Das
en diverse Wilde zwijnen en Reeën.
Op 16-06-2007 hoorden we in de
Maastrichtse Hoge Fronten opeens
een apart geluid. Els Henrichs
dacht dat haar mobieltje afging,
maar het geluid kwam uit de vege
tatie en was afkomstig van de zeer
zeldzame en wettelijk beschermde
Vroedmeesterpad: een padachtige
kikker met een vrij gladde, bruine
tot bruingrijze huid met vaak langs
de zijkant van de rug rood- of geel
kleurige wratjes. Ze beschikt over
een verticale pupil en wordt hoog
uit 5,5 cm lang, het is onze enige
kikkersoort met broedzorg. In 2009
bezochten we Nonnenbach (Eifel).
Daar zagen we onder meer Steen
anjers, Schaduwkruiskruid, Grau
we klauwieren, Zwarte ooievaar en
in de buurt van boscafé Maus het
aparte geluid kwik-me-dit, van de
geheimzinnige Kwartel. Toen zei ze
al; “we zien altijd leuke-, bijzonde

re- en mooie waarnemingen”. In
december 2009, tijdens een Klapek
ster-telling, zagen we in de sneeuw
vogelsporen. Ze bleken van de
Houtsnip te zijn die even later op
vloog. In mei 2016 zagen we in de
omgeving van Nettersheim een Wa
terspreeuw, Rode wouwen, een
Vos, de orchidee Harlekijn en
Moeflons. Twee maanden later
waren we daar weer, nu genoten we
van het Breed laserkruid, het Kam
zwartkoren, Keizersmantels en
Grauwe klauwieren en bij het kalk
moerasje zagen we nog heel veel
bloeiende Moeraswespenorchissen.
In mei 2017 weer de prachtige Eifel;
Blauwe monnikskap, Knikkend na
gelkruid en Rode kamperfoelie en
de imposante Hängebuche auf dem
Hügelgrab. In juli 2017 bezochten
we de Hoge- en Lage Fronten te
Maastricht. In de Hoge Fronten
zagen we 40 Muurhagedissen, op
de Lage Fronten negen stuks. In
juni 2018 struinden we langs de
Genfbach bij Nettersheim: Espar
chette, Rouwspanner (vlindertje)
en Pijlbrem. Bij een bezoekje aan
de Ahekapel, Berg- en Welriekende
nachtorchis. Bij de Bergnachtorchis
staan de helmhokjes boven dichter
bij elkaar dan de onderste, ze vor
men als het ware een denkbeeldige
berg, verder Dambordjes, Centau
riebremrapen en Wrattenbijter. Op
merking van Antoinette; “bij het
wandelen met jou voel ik me com
pleet ontspannen”. Antoinette
heeft diverse buitenlandse vogelrei
zen gemaakt, van de reis naar
Gambia heeft ze een prachtig vo
gelboek samengesteld. Op 26 april
2022 hebben we elf Knoflookpad
den overgezet.
Ik wilde me nog wel eens vergissen,
maar Antoinette bekijkt de pupil
en dan weet ze welke amfibie het is.
De pupillen van de vijf bij ons
voorkomende padden; Gewone
pad een horizontale pupil, de
Vroedmeesterpad een verticale-, de
Geelbuikvuurpad heeft een drup
pelvormige-, de Rugstreeppad een
horizontale- en de Knoflookpad
een verticale pupil. De mannetjes

van de Knoflookpad zijn kleiner
dan de vrouwtjes en opvallend ge
drongen. Bij de zeldzame Knof
lookpad valt de pijlvormige teke
ning op die op de rug vaak zicht
baar is en op de flanken zijn er
vaak rode of oranje vlekjes te zien.
Antoinette stelde voor om samen
een kroedwès-wandeling te houden
in 2023 voor De Kringloop. In
Heel was ze trots op haar voor- en
achtertuintje dat ze met heel veel
plezier onderhield. Onze laatste ge
zamenlijk excursie was op zondag
21 augustus 2022, een excursie na
mens Natuurmonumenten omdat
de Hompesche molen 300 jaar be
staat. Een week later belde ze me
op en zei dat ze op deze wandeling
ontzettend moe was. Bij onderzoek
blijkt dat ze veel vocht achter de
longen heeft, na verdere controle
blijkt dat ze door het hele lichaam
kanker heeft, een agressieve vorm
van kanker. Diverse instanties wor
den door haar persoonlijk op de
hoogte gebracht van de ziekte, ie
dereen luistert vol ongeloof, ver
bijsterd en geëmotioneerd naar dat
gene wat zij vanuit de rolstoel ver
telt. Ze voelde het einde naderen, ze
was er niet bang voor. Op dinsdag
6 september 2022 om 15.30 uur ben
ik bij Antoinette, we gaan een
rondje maken in de rolstoel om de
Lange Vlieter. We zagen een uitge
graven wespennest; het werk van de
Das of de Wespendief? Op De
Lange Vlieter: Dodaarzen, Meer
koeten, Aalscholvers, Wilde een
den. Van een takje van de Ameri
kaanse vogelkers schraap ik de
schil af, ingesloten blauwzuur komt
vrij, die amandelgeur vindt Antoi
nette zo lekker, zij genoot zichtbaar
van de wandeling. De situatie gaat
heel snel achteruit, de huisarts ver
wacht een snel overlijden. Tijdens
de ziekenzalving was Antoinette in
eens heel helder. Op dinsdag
20-09-2022 is Antoinette ingesla
pen, net 70 jaar oud. De afscheids
dienst heeft maandag 26 september
2022 om 11.30 uur plaatsgevonden
vanuit de Ursulakapel van de
Jonge Kerk te Roermond.
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Vrijdag 16 december

Lezing over Ethiopië, land van ruige bergen en Riftvallei
Op vrijdag 16 december staat de le
zing gepland over Ethiopië. De le
zing wordt gehouden door Jan
Hermans, die in 2019 dit land be
zocht. Het navolgende artikel geeft

de inhoud van de lezing in grote lij
nen weer.
De lezing vindt plaats in de centrale
ruimte van basisschool Triangel,
Linnerhof 36 te Linne;

aanvang 19.30 uur.
Wij hopen op een grote belangstel
ling; introducés zijn welkom.
Het Bestuur

Bale Mountains (foto: Jan Hermans)

door Jan Hermans
Ethiopië is het enige oude Afri
kaanse rijk dat nooit gekoloniseerd
is geweest (afgezien van een enkele
jaren durende bezetting door de
Italianen aan het begin van de
Tweede Wereldoorlog). In 1974
werd keizer Haile Selassi afgezet
door het leger. De militair Mengis
tu ging het feodale land besturen
volgens marxistische principes.
Daarbij ging de strijd tegen de af
scheidingsbeweging in Eritrea on
verminderd voort. Onder zijn be
wind braken ook opstanden in an
dere provincies uit. Ethiopië werd
een land van geweld en hongersno
den.
De huidige president, Abiy Ahmed,
heeft ondanks zijn goed bedoelde
8

Roodvoorhoofdwever,
Euplectes
hordeaceus
Jan Hermans)
Roodvoorhoofdwever, Euplectes
hordeaceus
(foto: (foto:
Jan Hermans)

pogingen de rust niet kunnen terug
brengen. Zoals wellicht bekend
brak in 2020 weer een nieuwe strijd
uit tussen de opstandige Tigrayers
in het noorden en de centrale rege
ring, waarmee zich inmiddels ook
weer andere bevolkingsgroepen
gingen bemoeien. Het toch al arme
land is wederom terecht gekomen
in een spiraal van burgeroorlog en
hongersnood.
Land en volk
Ethiopië is een overwegend berg
achtig, groen en vruchtbaar land,
dat vóór de recent uitgebarsten
strijd, veel koffie en tuinbouwpro

Acanthus sennii (foto: Jan Hermans)

ducten exporteerde. Met ruim 32
keer Nederland is Ethiopië een
groot land met een overwegend ru
rale bevolking.
De kern van Ethiopië wordt ge
vormd door “ tableland” , bekend
als het Ethiopisch plateau, dat on
geveer de helft van het totale op
pervlak beslaat. Het plateau is dia
gonaal van zuid-west naar noordoost in tweeën gesplitst door de
Grote Slenk of Rift Valley. Hoewel
de gemiddelde hoogte van het pla
teau rond 1675 meter ligt, wordt
het doorsneden door vele rivieren
en diepe valleien, waarvan sommi
ge op 620 meter beneden het niveau
van het plateau liggen. Op het pla
teau liggen verschillende bergmas

Gelada-baviaan, Theropithecus gelada (foto: Jan Hermans)

sieven, waarvan de Ras Dashan
(Semien Mountains) met 4620
meter de hoogste is. Dit landschap
komt vooral voor in Noord-Ethio
pië, in de regio rond het Tanameer,
het meer van waaruit de Blauwe
Nijl ontspringt. De noordoostelijke
rand van het plateau wordt ge
vormd door steile kliffen van rond
de 1200 meter of zelfs meer hoog.
Het klimaat van Ethiopië varieert
naar hoogte. De tropische zone be
neden ongeveer 1800 meter heeft
een gemiddelde jaartemperatuur
van ongeveer 27 graden en ont
vangt jaarlijks minder dan 510 mm
regen. De subtropische zone, die
het grootste deel van het plateau

Witruggier, Gys africanus (foto: Jan Hermans)
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omvat, heeft een gemiddelde tem
peratuur van 22 graden, met een
jaarlijkse neerslag van 510 tot 1525
mm. Boven de 2000 meter ligt de
gematigde zone met een gemiddel
de temperatuur van 16 graden en
een jaarlijkse neerslag van 1270 tot
1780 mm. Het belangrijkste regen
seizoen ligt tussen midden juni en
september. De daarop volgende
droge periode wordt in februari/
maart plaatselijk onderbroken
door een kort tweede regenseizoen.
Het hoogland van Ethiopië wordt
gevormd door samengevouwen en

op de natuur hetgeen we tijdens de
lezing zullen zien.
Natuur
We starten onze kennismaking in
de hoofdstad Addis Abeda, die al
op een hoogte ligt van 2500 meter
boven zeeniveau. In de hoofdstad
kun je in grote tuinen vaak al ken
nis maken met allerlei vogels: Kap
gier, Heilige ibis, Roodoogduif,
Tacaz honingzuiger en Rüppels la
waaimaker.
Vanuit Addis Abada rijden we

Savannelandschap Alledghi N.P. (foto: Jan Hermans)

verbrokkelde rotsen, bedekt door
kalkzandsteen en zandsteen en
dikke lage vulkanische lava. De
zware regens van het grote regen
seizoen veroorzaken enorme erosie,
vooral in de gebieden waar de na
tuurlijke vegetatie door de mens is
verdwenen.
Het grootste deel van de bevolking
bestaat uit boeren, die een margi
naal bestaan leiden en geconcen
treerd op het centrale plateau
leven. In 1984 schatte men de
Ethiopische bevolking op rond 42
miljoen mensen; heden zijn er 90
miljoen (!!) mensen hetgeen over
eenkomt met een dichtheid van
rond 80 mensen per vierkante kilo
meter. Door de enorm toegenomen
bevolkingsgroei zijn er grote pro
blemen met het verbeteren van het
levensbestaan; dat drukt zeer zwaar
10

door het golvende landschap van
de hoogvlaktes naar Debre Birhan
en vandaar naar Ankober. Interes
sante vogels zijn Abessijnse lang
klauw, Diksnavelraaf, Lelibis en
Blauwvleugelgans.
Daarna vervolgen we onze tocht in
westelijke richting, waarbij het heu
velachtige landschap wordt door
sneden door talloze beken en rivier
tjes. Dat zijn de plekken om uit te
kijken naar Brilwever, Roodvoor
hoofdwever en Rüppels gier.
De tocht wordt vervolgd in de rich
ting van Awash National Park,
waar we onder andere de Kuduval
lei bezoeken bij een meertje. Alleen
al uit dit park zijn meer dan 400
vogelsoorten bekend. Onder de vele
vogels behoren soorten als Dwerg
valk, Witbuiktoerako, Hamerkop,
Von der Deckens neushoornvogel

en Klifzwaluw tot de mogelijkhe
den. Aan zoogdieren behoren
Beisa, Wrattenzwijn, diverse antilo
pen en Klipspringer tot de opties.
Vanaf Dodola klimt onze tocht in
de richting van de Bale Mountains.
Uiteindelijk komen we op een
boomloos plateau met een zeer bij
zondere vegetatie met onder andere
reuzen lobelia’s. Dit montane land
schap is overweldigend en hier kij
ken we uit naar een van de zeld
zaamste hondachtigen ter wereld:
de Ethiopische wolf en zijn belang
rijkste prooi de Giant Root Rat.
Lager in deze bergen hopen we ook
een glimp op te vangen van de Berg
Nyala, een bijzondere antilope met
liervormig gedraaide hoorns.
Een bijzondere bewoner van de
bergachtige grasvlakten is de Gela
da. Gelada’s zien eruit als bavia
nen, waarmee ze nauw verwant
zijn. Doordat ze op grote hoogte
leven hebben ze een dichte vacht;
op de borst is een naakte rode huid
te zien; ook hebben ze een staart
met een pluim. Ze leven in kleine of
grotere groepen. Met hun krachtige
vingernagels graven ze in de harde
bodem van de hoogvlakten naar
wortels en knollen, maar ze eten
ook veel gras. Bij bedreiging krul
len ze de bovenlip omhoog, zodat
de fel lichtroze binnenzijde zicht
baar is, en tonen daarbij hun gebit
met de grote hoektanden.Tegelij
kertijd trekken ze hun wenkbrau
wen op en laten hun lichte oogle
den zien, waarbij het naakte rood
achtige deel van de borst dieprood
wordt. Een Gelada die op deze
wijze dreigt, ziet er zeer angstaanja
gend uit.
De volgende dag moeten we vroeg
vertrekken naar Negelle. De weg
kent alleen gravelwegen, eerst weer
over het plateau, daarna dalen we
af naar het Harena Forest, waar we
in het dichte bos proberen vogels te
spotten. In de buurt van de Genale
River is het landschap veel opener
en warmer, waar we de bijzondere
Ruspoli’s Toerako proberen te vin
den.
Toerako’s komen uitsluitend voor

in Afrika. Het zijn echte boomvo
gels, die hoofdzakelijk van plant
aardig voedsel leven. Ze leven
meestal paarsgewijs en hebben een
typisch luide roep. De groene kleur
van de veren, die bij veel toerako’s
voorkomt is niet een structuur
kleur, maar een pigmentkleur, af
komstig van een kleurstof die al
leen bij toerako’s voorkomt en die
men daarom turacoverdine noemt.
Ook de pigmentkleur turacine die
veel soorten de fraaie rode kleur
geeft, wordt alleen bij deze groep

vogels aangetroffen.
Ten zuidoosten van Negelle liggen
uitgestrekte grasvlakten, die goed
zijn voor diverse soorten leeuweri
ken en piepers.
Dan volgt een lange reisdag van
meer dan 300 km, weer over slechte
wegen. We doorkruisen een savan
nelandschap met wat hoogtever
schillen; gebied voor vogels als
Hunter’s honingzuiger, Witvleugel
tortelduif en Gierparelhoen.
In de buurt van Yabello zijn op een
beboste bergpas Witwangtoerako,

Witrompbabbelaar, Kaneelvleugel
spreeuw en Koningsglansspreeuw
te verwachten.
We besluiten de reis met bezoeken
rondom het Langanomeer, waar
diverse moeras- en watervogels
kunnen worden waargenomen. Tij
dens de lezing komt ook de vegeta
tie en bijzondere plantengroei van
sommige landschappen aan bod,
alsmede waargenomen insecten.
Kortom een lezing met voor ieder
wat wils…

Stenen, keien en kiezels als geologische getuigen
Transport over het vasteland - deel 1
door Marianne Vos †
Mijn balkon op driehoog-achter,
met uitzicht over de Hambeek,
heeft rondom een goot ten behoeve
van de regenwaterafvoer. Het
grootste deel ligt vol keien van zo’n

tien tot twintig centimeter doorsne
de, die afkomstig zijn van diverse
locaties in de omgeving.
Met behulp van het oude, ongeë
venaarde ‘Keienboek’ van Pieter

van der Lijn (antiquarisch nog ver
krijgbaar) hoop ik de winterse saai
heid te doorbreken door ten minste
enkele ervan op naam te brengen.
Stenen berichten als het ware over

Windkanters (foto: Marianne Vos)
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Maasgrind (foto: Marianne Vos)

tijdperken die ver achter ons liggen:
wellicht té ver voor ons voorstel
lingvermogen van het begrip ‘tijd’.
Door een tijdsbestek van respectie
velijk duizend, een miljoen en een
miljard jaren te comprimeren tot
een Latijnse afkorting, wordt de
duur van de perioden inzichtelijker.
Ka is de afkorting voor een periode
van duizend (1000) jaren: Ma
(Mega annum) van een miljoen
(1.000.000) jaren en Ga (Giga an
num) voor een miljard
(1.000.000.000) jaren. Behalve in de
geologie is deze terminologie ook
gebruikelijk in de astrologie en de
paleontologie, de wetenschap die
onderzoek verricht aan fossiele res
ten van iedere denkbare herkomst
en ouderdom.
Tijdens het Pleistoceen dat 2,58
miljoen tot 11,7 duizend jaar gele
den plaatsvond, werden ten minste
52 intensief koude perioden, die elk
duizenden jaren duurden, afgewis
seld door relatief korte, warme pe
rioden. Het voorlaatste glaciaal dat
zich van 230 duizend tot 126 dui
12

zend jaar geleden manifesteerde,
was het Saalien. De naam is afge
leid van een zijrivier van de Duitse
Oder: de Sale. De reden van die
naamgeving is het feit dat in het ri
viersediment en de daarin aanwezi
ge fossielen, bewijzen werden aan
getroffen van een abnormaal koud
en langdurig tijdperk, waarin het
gletsjerfront de noordkust van Ne
derland en de kustlijn van Duits
land bereikte en het profiel van die
kustlijn drastisch wijzigde. Weten
schappers beschikten al geruime
tijd over aanwijzingen dat er nog
een ander belangrijk, zeer langdu
rig glaciaal had plaatsgevonden, en
wederom konden geologen vol
doende bewijzen verzamelen in de
vorm van fossiel materiaal. Zoals
gebruikelijk werd de vindplaats de
naamgever van het glaciaal. Zo
doende dankt het Weichselien zijn
naam aan de Poolse rivier de Wisla:
in Duitsland Weichsel geheten. Uit
het materiaal bleek tevens, dat deze
glaciale periode in een later tijdvak
heeft plaatsgevonden en wel van

116 duizend tot 11 duizend jaar ge
leden.
Een zichtbaar residu van deze
schier onleefbare tijden zijn de
Geest- en de Marschgronden. De
Geestgronden bestaan uit on
vruchtbaar, pleistoceen zand. Als
naamgever geldt de zeer oude, Frie
se aanduiding voor magere, leven
loze of ‘geestloze’ gronden, bondig
samengevat in het Friese begrip
‘Güst’. Marschgronden ontstonden
pas veel later, na het Weichselien.
Er heerste een zeer warme periode
waarin de ijskappen smolten en de
zeespiegel rap steeg. Gedurende die
warme periode spoelden dierlijke
en plantaardige resten uit zee aan,
evenals grote hoeveelheden slik en
zeeklei. De noordelijke kustlijn van
wat nu Nederland en Duitsland is,
veranderde wederom ingrijpend
door het aangespoelde materiaal.
Door de gestegen waterstand kwa
men de geestgronden onder de zee
spiegel te liggen en de Marschgron
den op gelijke hoogte, lokaal zelfs
boven de zeespiegel. Het begrip ‘

Marsch’ is zeer oud en sedert men
senheugenis verbonden met inland
se, moerassige en vruchtbare wei
landen, gelegen ter weerszijden van
grote rivieren.
Een andere, zeer opvallende erfenis
uit het Pleistoceen zijn de windkan
ters en zwerfstenen, die mede het
geheel eigen landschapskarakter
van de noordelijke regionen bepa
len. Het zijn letterlijk gewichtige
getuigen van natuurkrachten,
waarvan de hunebedden in Drenthe
en Niedersachsen de bekendste ver
tegenwoordigers zijn. Vanaf Scan
dinavië voortgestuwd door enorme
massa’s ijs, braken grote stukken
rotsblokken in meerdere delen, rol
den om en om en werden eeuwen
lang door zand gepolijst.
Grote stenen die door natuurkrach
ten als het ware willekeurig ergens
neergelegd zijn, worden in Duitsta

lige landen Findlinge (vondelingen)
genoemd. Geologen en hobbygeo
logen hanteren voor alle afgebro
ken stukken rotsblok de internatio
nale vakterm Erratisch blok.
Ook tijdens het Weichselien bereik
te het gletsjerfront de noordelijke
kustregio van ons land en van
Duitsland. Het gletsjerfront duwde
behalve ijsblokken en gigantische
hoeveelheden zand- en kleigrond,
tevens reusachtige hoeveelheden ‘
puin’ voor zich uit, bestaande uit
kleine en grote, maar ook enorme
rotsblokken. Het grootste rotsblok
tot nu toe in Europa gevonden,
werd in 1999 tijdens werkzaamhe
den op 15 meter diepte aan de El
bemonding bij Hamburg opgeta
keld. Deze gigantische zwerfsteen
heeft een omtrek van bijna 20
meter, is 4,5 meter hoog, weegt 217
ton en kreeg spontaan de naam

‘Alter Schwede’- letterlijk: oude
Zweed. Het is in dit verband echter
niet bedoeld als persoonsnaam,
maar als een uitdrukking. Iedere
deelstaat hanteert zijn eigen uit
roep: in het aan onze regio grenzen
de bondsland wordt ‘Mensch Mei
er’ veel gehoord.
Alter Schwede is een uitdrukking
die is afgeleid van het Nederduitse
dialectwoord Swietje of Swiet, voor
iemand die voor verrassingen zorgt.
In de loop van de jaren ontwikkel
de het zich tot Swede en niet veel
later tot Alter Schwede. Het is een
uitroep van verbazing of verras
sing, die in de noordelijkste Duitse
deelstaten bij alle mogelijke gele
genheden gebruikt wordt. Men kan
zich goed voorstellen dat de uitroep
honderden malen gebezigd werd bij
de vondst van die enorme steen!
Wordt vervolgd

Wederom afscheid nemen...
Helaas hebben wij onlangs als be
stuur en vereniging weer onver
wachts afscheid moeten nemen van
enkele trouwe leden: op zaterdag
10 september hebben we afscheid
van Harrie Senden moeten nemen
en op maandag 26 september
moesten we zeer plotseling afscheid
nemen van Antoinette van Oosten.
Harrie Senden was in het verleden
in onze vereniging zeer actief als
gids van de vogelcursus. Daaraan
heeft hij diverse jaren een buitenge
woon positieve bijdrage geleverd.
Voorts nam hij vaak deel, samen
met zijn levenspartner José Scheen
en-Dings, aan diverse cursussen.
Ook vele lezingen werden trouw
bezocht.
Harrie was een bijzonder vriendelij
ke man, altijd genietend en pratend
over de natuur (en zijn tuin), be
scheiden en nooit op de voorgrond
tredend, maar met een duidelijke

mening die hij overtuigend kon uit
dragen. Hij genoot zichtbaar wan
neer tijdens excursies de deelnemers
enthousiast reageerden en zich lo
vend uitlieten over zijn rondleiding
en uitleg.
Harrie zal altijd in onze herinnering
blijven als een van de dragers die
aan de basis stonden van onze vo
gelcursus, maar vooral als een man
die in hart en nieren genoot van de
natuur.
Dat laatste geldt zeker ook voor
Antoinette van Oosten. Net als
Harrie Senden was ze in eerste in
stantie een groot liefhebster van de
natuur, vooral vogels, maar nadien
ook planten en insecten. Ze genoot
van de vogelcursussen, maar ook
van diverse tochten die ze onder
nam, vaak in gezelschap van haar
natuurpartner Leo Koster. Ze nam
deel aan diverse cursussen, maar
was ook meestal present wanneer

we als Kringloop een bustocht or
ganiseerden.
Zowel Harrie als Antoinette kon
den de oneerlijke strijd die hen he
laas ten deel viel niet meer
winnen…
Als bestuur zullen we hen nooit
vergeten, waarbij vooral hun trouw
aan onze vereniging en hun actieve
inzet voorbeeldig waren.
Wij wensen de familieleden en
vooral degenen die hen zeer na
stonden, José en Leo, veel sterkte
en kracht om het plotselinge verlies
een plaats te geven.
Het was geweldig om beiden lang
in onze vereniging te hebben
mogen ontmoeten.
Namens het bestuur
Jan Hermans, voorzitter
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Maandag 26 december

Op Tweede Kerstdag naar het Sweeltje

Sweeltje (foto: Ans Homburg)

Op maandag 26 december, Tweede
Kerstdag, organiseert Landschaps
vereniging De Kringloop een ex
cursie naar het Sweeltje bij Mont
fort. De excursie start om 14.00 uur.
We komen bij elkaar op de parkeer
plaats van Zwembad Het Sweeltje te
Montfort, de ingang is aan de Waar
derweg tegenover huisnummer 51 te
Montfort. De excursie staat onder
leiding van Jan Hermans en duurt
tot 16.00 uur.
Het Sweeltje is een ongeveer 100
hectare groot gebied tussen Mont
fort en St. Odiliënberg, grotendeels
bestaande uit bos van Grove den.
Het Sweeltje maakt deel uit van een
groter bosgebied, bij vele Kringlo
pers bekend onder de naam Mun
nichsbosch en Aerwinkel. Aan de
zuidzijde van het Sweeltje stroomt
de Vlootbeek. Het gebied is eigen
dom van de Stichting het Limburgs
Landschap.
Ingeklemd tussen de Vlootbeek en
de Broekweg ligt een gebied van
14

kleinschalige graslandjes. Bij een
herinrichtingsproject van de Vloot
beek is een aantal poelen aange
legd. Het Sweeltje wordt in de
meest westelijke punt doorkruist
door een hoogspanningsleiding.
Onder deze hoogspanning mogen
bomen niet uitgroeien; om te voor
komen dat er problemen tussen
bomen en de hoogspanningsdraden
ontstaan, werken netbeheerder en
Limburgs Landschap samen om dit
te voorkomen. Om te voorkomen
dat er regelmatig bomen moeten
worden gekapt, heeft de Stichting
Limburgs Landschap ingezet om
onder de hoogspanningsleiding een
heidevegetatie te ontwikkelen. Om
te zien of dat is gelukt, gaan we op
bovengenoemde datum eens pools
hoogte nemen.
Het gebied is ook in trek bij spech
ten. Het uithakken van een nesthol
te in een boom en het roffelen in
het voorjaar op takken is bij velen
van U bekend. De specht deert dat

hakken niet, want in zijn schedel
heeft hij tussen kop en snavel een
brede band kraakbeen die de harde
stoten tijdens het hakken opvangt.
In het Vlootbeekdal komen vijf
spechtensoorten voor. De Grote
bonte, Middelste bonte en Kleine
bonte specht zijn overwegend
zwart-wit getekend met hier en
daar een rood merk. De Groene en
Zwarte specht zijn een stuk groter.
Hun naam is geheel in overeen
stemming met de opvallende kleur
die ze hebben. Het waarnemen van
spechten is vaak geen simpele acti
viteit, zeker wanneer alles in blad
staat. De beste manier om er achter
te komen dat spechten in de buurt
zijn is afgaan op het geluid. Het
roffelen is niet te missen, maar ge
lukkig laten ze ook vaak een karak
teristieke roep horen. Bij de Groene
specht is het een schril en hoog kjukju-kju. De Zwarte specht laat een
kru-kru-kru horen op een veel lage
re toon, en met een onmiskenbare
r-klank erin, die ze ook tijdens de
vlucht ten gehore brengen.
Om beide geluiden onder de knie te
krijgen is er maar één oplossing: ga
op Tweede Kerstdag mee, vergeet
Uw verrekijker niet en neem even
tueel een introducé mee…!
Het Bestuur

Plantencursus (foto: Ans Homburg)

Jaarprogramma 2022
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.

Jaarprogramma 2023
Vrijdag 27 januari
Lezing door de heer Olaf Op den
Kamp over “de Wolf”.
Vrijdag 24 februari
Jaarvergadering met aansluitend
een lezing door Rini Kerstens over
“Gallen”.
Vrijdag 31 maart
Lezing door de heer Carlo van Seg
gelen over “Vogels in Belgisch Lim
burg”.
Zondag 30 april
Voorjaarsexcursie naar het “Bun
derbos” in Elsloo, met speciale
aandacht voor de voorjaarsflora.
Zondag 14 mei
Excursie naar het “Tuschpeel” in
Heel, een goed ontwikkeld hoog
veen.
Zondag 25 juni
Excursie naar het “Haeselaars
broek” in Pey-Echt. Alleen voor
leden.

Zondag 27 augustus
Excursie naar de “Hompesche Mo
len” in Stevensweert, met speciale
aandacht voor de “kroetwis”.
Zondag 24 september
Excursie naar de “Meinweg” in
Herkenbosch. Alleen voor leden.

Meer informatie omtrent vertrektij
den, startpunten e.d. vindt U te zij
ner tijd in "Observatie". en op onze
website: www.dekringlooplinne.nl.
Wij wijzen U er op dat deelname
aan onze activiteiten geheel ge
schiedt op eigen risico.

Zondag 29 oktober
Herfstexcursie naar het “Groene
woud” in Swalmen.
Vrijdag 24 november
Lezing door de heer Mark Smeets
over “Paddenstoelen”.
Vrijdag 15 december
Lezing door de heer Jan Hermans
over “De drie B’s van
de Meinweg”.
Dinsdag 26 december
Traditionele Kerstwandeling in een
Limburgs natuurgebied.
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Observatie van...

...een Eikelboorder

De Eikelboorder behoort tot de Snuitkevers. Hij is een halve cm groot. De snuit van het vrouwtje is even lang
als het lichaam. Bij het mannetje is deze korter, dus ik denk dat er een vrouwtje op de foto staat. Het vrouwtje
boort in een onrijpe eikel een gaatje en legt er minstens twee eitjes in. Na ongeveer twee weken komt de larve uit
het ei en voedt zich met het weefsel van de eikel. Wanneer in de herfst de eikel op de grond is gevallen, boort de
larve een gat naar buiten en graaft zich ongeveer 25 cm de grond in. Na de winter verpopt hij zich en in mei of
juni komt de kever uit de pop.
Foto en tekst: Piëtro Cuypers
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