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Doe mee aan onze
Observatie!

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.

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 februari 2023
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16  Observatie van... een Bosuil - Piëtro Cuypers
 
 

Foto omslag: Munnichsbosch
(foto: Jan Hermans)
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Op vrijdag 27 januari verzorgt
Landschapsvereniging De Kring
loop een lezing over  de
“Terugkeer van de Wolf”. De le
zing zal gegeven worden door de
heer Olaf Op den Kamp en begint
om 20.00 uur in de centrale ruimte
van Basisschool Triangel, Linnerhof
36 te Linne.
Noteer deze datum in uw agenda,
ook niet leden zijn van harte wel
kom.
Raadpleeg ook onze website: www.
dekringlooplinne.nl.
Olaf Op den Kamp is werkzaam bij
het Natuurhistorisch Genootschap
in Limburg. Hij is voorzitter van
IVN Kerkrade en hoofdredacteur
van het Natuurhistorisch Maand
blad. Van zijn hand verschijnen re
gelmatig boeken en artikelen over
natuurhistorische onderwerpen.
Tijdens deze avond gaat het over
de Wolf, een dier dat veel mensen
schrik aanjaagt en anderen ontzet
tend boeit. Wolven verdwenen aan
het eind van de19e eeuw uit Neder
land, maar zijn op allerlei plekken
nog bewaard in toponiemen, denk

aan Wolfshuis, Wolfhaag, Wolfhe
ze en Wolfskuil. Op veel plekken
werden Wolven bestreden met gif,
klemmen en vangkuilen. Daardoor
zijn de Wolven lange tijd terugge
drongen tot de periferie van Euro
pa. De Wolvenpopulatie in Europa
groeit en rukt steeds verder naar
Nederland op. Zo leven er in Duits
land op geringe afstand van Neder
land al meerdere Wolven en werd
in 2015 de eerste wilde Wolf in Ne
derland waargenomen. Inmiddels
zijn Wolven ook in Limburg te
gast. Een roedel heeft zich op korte
afstand van de Nederlandse grens
op een militair oefenterrein in Bel
gisch-Limburg gevestigd. En ook in
de omgeving van Weert houdt zich
regelmatig een solitaire Wolf op. In
andere delen van de provincie gaat
het doorgaans om zwervende die
ren, meestal doortrekkende onge
paarde dieren. In de Ardennen ver
scheen in 2011 de eerste Wolf en in
2018 werd een Wolf in de Hoge
Venen gezien. In 2019 werden de
eerste jonge Wolven in Nederland
geboren en hetzelfde leek ook in

Belgisch-Limburg te gaan gebeu
ren. Na het afschieten van het moe
derdier heeft het mannetje in 2020
een nieuw vrouwtje gevonden.
Deze heeft inmiddels al drie jaar
achtereen jongen gekregen. Anno
2022 kunnen we tevens terugkijken
op het vierde jaar met voortplan
ting van Wolven op de Veluwe. Na
tuurlijk gaat het in de lezing over
Roodkapje en over de Zeven geit
jes, maar ook over de functie die de
Wolf als toppredator in de natuur
heeft. Wat staat er allemaal op het
menu van de Wolf? Hoe leeft de
Wolf en wat betekent zijn komst
voor ons en onze huisdieren? Hoe
kunnen we met relatief eenvoudige
middelen onze schaapskuddes be
schermen tegen deze beschermde
diersoort? Hoe gaat men in Oost-
Duitsland om met de populatie
Wolven die daar leven? Ook op
deze aspecten wordt getracht tij
dens de lezing inzicht te verschaf
fen.
Het Bestuur

Lezing over de Wolf op vrijdag 27 januari

(Foto: Robby Roos CCo by - sa/2.0/)
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Herfst in De Goort bij Molenbeersel

door Pieter Althuizen
 
Op een woensdagmiddag begin ok
tober, besloot ik om weer eens een
wandeling te gaan maken in na
tuurgebied Kempenbroek bij Mo
lenbeersel in België. Dit ligt niet
zover van mijn woonplaats Neerit
ter.  Kempenbroek  is een prachtig
natuurgebied met veel afwisseling
in haar biotoop en het behoort
voor mij toch wel de top 10 van
mijn mooiste wandelgebieden.
Vlakbij de Hezerstraat in Molen
beersel  ligt langs de beek een fraaie
parkeerplaats. Bij het infobord kun
je hier kiezen uit vier routes, die in
verschillende kleuren op paaltjes
staan aangegeven. Vandaag kies ik
de blauwe route van 3,8 km, zodat
ik weer op tijd terug ben voor de
thee. Eerst nog wat informatie over
dit mooie natuurgebied dat behoort
tot Kempenbroek. Het Kempen
broek ligt op de grens van Belgisch
en Nederlands Limburg en Noord
Brabant. Het strekt zich uit over de
Gemeenten Cranendonck, Weert,
Nederweert en in België Bocholt,
Bree, Kinrooi en Maaseik. Het
landschap is zeer afwisselend en be
staat uit bos, moeras, hooilanden
en een beekvallei. De wandeling
waar ik voor gekozen heb behoort
tot  `De Zig` en `De Goort`  en tot
de blauwe route, zoals ik al aan
gaf. Langs de route staan veel pick
nickbanken, zodat je af en toe eens
even rustig de omgeving in je op
kunt nemen en het ook geen ver
moeiende wandeling wordt. Ik ver
trek met de beek aan mijn rechter
zijde  en zie al meteen dat de herfst
haar intrede doet. Er ligt al wat
blad op de grond en de struiken en
bomen zijn al aan het verkleuren.
Al gauw genoeg zie je aan de rech
terkant langs de beek een opvallend
bord met tekst en de afbeelding van
de weerschijnvlinder. Even verder
op zie ik nog enkele laatste bloe
men van de Dagkoekoeksbloem.
Voorbij de houten reling van ’n
bruggetje loop ik linksaf langs de

rand van het bos. Langs het slootje
links van mij zie ik ’n Smeerwortel
staan met haar paarse bloemen.
Rechts van mij een braamstruik
met enkele rode onrijpe bramen.
Wat verder een eenzame bank tus
sen het struweel. Na ’n paar hon
derd meter kom je bij ’n asfalt weg
met rechts een picknickplaats. Hier
volg ik de blauwe route langs de
bosrand. Links enkele jonge Haze
laars. Ik loop verder en zie links
een paar prachtige takken met
bloeiende Hop. Dan zie ik een
mooie bank staan van geperst gere
cycled plastic. Zo kan het dus ook
en de bank zit prima. Ik vervolg de
blauwe route en ga rechtsaf en blijf
langs de bosrand. Links van mij en
kele akkers waar de oogst al heeft
plaatsgevonden. Rechts van mij
langs de bosrand zie ik Zomereiken
staan met hun langwerpige eikels
die aan steeltjes zitten. Ik volg nog
steeds de blauwe route en loop
linksaf over een zandweg tussen de
akkers tot aan een smalle asfaltweg
die ik zo’n 150 meter volg. In de
berm zie ik vervolgens Boeren
wormkruid, Vlasleeuwebek, Ja
cobskruiskruid en Smalle weegbree
staan en wat Echte kamille. Hierna
sla ik rechtsaf en loop verder over
een zandpad. Daar staat weer zo’n
typisch vlinderbord met tekst speci
aal voor kinderen. Een leuk initia
tief. Op de grond voor mij bloeit
nog een late Paardenbloem met in
sect. Wat verder in de berm valt
mijn oog op ’n parasolzwam al in
een vergevorderd stadium. Ik nader
nu een prachtige dubbele picknick
bank en rust hier even uit om alle
indrukken rustig te verwerken.
Even later vervolg ik mijn route
door een stuk bos en sla links af in
de richting van een visvijver met
veel Riet langs de zijkant. Aan de
linkerkant langs een sloot enkele
paddenstoelen, plaatjeszwammen,
eentje met ’n heel mooi velum. Op
de vijver is het vandaag rustig. Ik

nader nu een houten bruggetje en
zie voor het bruggetje wat rozen
bottels hangen. Hiervan kun je lek
kere en gezonde jam van maken
voor de liefhebbers. Ik loop door
en sla achter het bruggetje linksaf
en loop langs de beek richting as
faltweg, Onderweg daar naartoe
kom ik nog ’n mooie heksenkring
van paddenstoelen tegen. Verderop
sla ik rechtsaf, passeer de stenen
brug en loop vervolgens rechtsaf
langs de beek. In het Riet langs de
beek staat de mooie witte bloem
van de Haagwinde te bloeien. In de
beek zwemt een vrouwtje van de
Wilde eend. Achter de volgende zit
bank ga ik linksaf en loop een eind
door het bos. Op de populieren in
het bos zie ik veel tonderzwammen
zitten en spechtengaten, maar van
daag geen specht te zien. Een stukje
verder staan een aantal berkenbo
men. Ik speur de grond af naar
Vliegenzwammen, maar helaas te
vergeefs. Na het bord “Tot Ziens”
loop ik rechtsaf over een stukje ver
geten asfaltweg en draai dan rechts
af richting knuppelbrug. Langs de
brug veel Hopstruiken. Over de
houten brug steek ik de beek over
en wandel nu naar een volgende
houten brug waarna ik linksaf
draai en verder ga met links van
mij de beek. Onderweg kom ik nog
de Witte en Paarse dovenetel tegen
gebroederlijk langs elkaar en nog
enkele prachtige paddenstoelen.
Een fotogenieke holle boom valt
mij ook erg op. Ik zie nog zo’n
mooi tekstbord  en spoedig ben ik
weer bij het startpunt van deze
prachtige wandeling. Wat kun je
toch genieten van ’n mooi stukje
natuur en ondanks dat vanwege de
energiecrisis alles steeds duurder
wordt, is dit nog steeds gratis en
heilzaam voor lichaam en geest. Ja
het was weer de moeite waard.
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(foto: Pieter Althuizen)

Landschapsvereniging De Kringloop wil ook dit jaar een

aantal leden in het zonnetje zetten. 

Een dank-je-wel voor jullie trouw lidmaatschap.

We hopen dat jullie nog lang zullen genieten van onze

activiteiten.

het bestuur

 
40 jaar lid:
Dhr. L.H.M.G. Verhees, Linne
Dhr. F. Versteegen, Linne
Dhr. M. Creemers, Linne
Mevr. E. Janssen – Pex, Linne
Dhr. B. in de Braek, Maaseik

 
25 jaar lid:
Dhr. J. Ververs, Herten
Fam. B. Olde, Roermond
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Stenen, keien en kiezels als geologische getuigen
Verplaatsingen over het vaste land - deel 2

door Marianne Vos †
 
Zoals in deel 1 reeds vermeld, wer
den ook hoekige stenen door de
gletsjers meegesleurd, of met het
overige, tientallen meters hoog op
getaste materiaal, voor de gletsjers
uit geschoven. Ze werden om en
om geworpen tijdens hun eeuwen
lange reis door landschappen en tij
den, waardoor telkens weer een
volgend oppervlak blootstond aan
zandstormen, orkanen en schurend
puin. Deze keien werden door de
elementen gepolijst en behielden
hun hoekige karakter, weliswaar
met een scherpe rug of kiel. Ze
worden windkanters genoemd. Dit
begrip is ook bekend in Nie
dersachsen, de noordelijkste Duitse
deelstaat grenzend aan Overijssel,
Drenthe en Groningen. Men hoeft
slechts naar het dialect aan beide
zijden van de landsgrens te luiste
ren om een indruk te krijgen van
het gezamenlijke Saksische verle

(foto: Marianne Vos)

den en de veerkrachtige volksaard:
de taal is kort en bondig.    
De oostelijk aan Niedersachsen
grenzende deelstaat Mecklenburg
Vorpommern dankt zowel zijn be
staan als vorm grotendeels aan de
geologische gebeurtenissen tijdens
het Weichselien. ‘Die Mecklenbur
gische Seenplatte’ is wereldwijd een
begrip en wordt ook wel ‘het land
der duizend meren’ genoemd. In
werkelijkheid zijn het er ruim twee
duizend. In Nationaal Park ‘Die
Müritz’ met een oppervlakte van
322 km², verzamelen zich ieder jaar
200.000 Kraanvogels, voordat ze
aan de grote trek beginnen. Jaar
lijks broeden 60 tot 80 koppels in
het Nationaal Park. Zeearenden en
Visarenden hebben er hun vaste
standplaats met positieve broedre
sultaten. Rietzanger en Blauwborst
voelen er zich thuis en met hen veel
andere vogels. 
Grote internationale aantrekkings
kracht heeft ook de aankomst van

miljoenen Spreeuwen. Ze  vertrok
ken uit Rusland, Polen en andere
Oost-Europese landen en hun uit
eindelijke doel is Noord-Afrika en
Zuid-Europa, waar ze overwinte
ren.
In het kustgebied van
Mecklenburg-Vorpommern met
zijn enorme Rietbestand, doen ze
extra energie op, alvorens ze rond
midden oktober aan die lange reis
beginnen.
Er zijn in N.P. Die Müritz niet al
leen vogels waar te nemen;
Wolvenroedels en grote kuddes
Bisons verdedigen er hun territori
um. Een groot bestand aan Wilde
zwijnen en Reeën is welhaast van
zelfsprekend.         
Overal waar mensen zich vestigen,
werd en wordt voor de huizenbouw
zoveel mogelijk materiaal uit de
omgeving gebruikt. In veel streken
is aan stenen nooit enig geen ge
brek geweest; ze liggen in de be
schreven omgeving in alle gewenste
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Metselwerk met Findlinge (foto: Marianne Vos)

De stenen zijn ook zeer geschikt
om scheidingsmuurtjes te stapelen,
of op een creatieve manier een
(hobbelige) oprit te leggen. Repara
ties aan historische gebouwen wor
den uitbesteed aan vakmensen. Het
merendeel der zwerfstenen heeft
een hoog soortelijk gewicht: er is
immers vaak sprake van samenge
perst materiaal. Een steen van ge
ringe afmeting kan zodoende ver
rassend zwaar zijn. De kunst is, om
de drukkracht die een zware steen
naar alle kanten uitoefent, goed in
te schatten, waarna de ‘Meister
Maurer’ die druk naar eigen inzicht
en ervaring afleidt. Dat doet hij
door meerdere stenen in diverse
formaten en soortelijk gewicht,
rondom de individuele zwerfsteen
te plaatsen en te fixeren.
De foto toont de met zwerfstenen
gerepareerde muur van een histori
sche begraafplaatskapel. Ook in het
Zuid-Limburgse heuvelland ziet
men dergelijke reparaties, maar de
geografische oorsprong van het ge
steente verschilt.       
Alle zwerfstenen en windkanters

bestaan uit graniet, gneis of kwart
siet. Graniet is een stollingsgesteen
te dat geleidelijk is afgekoeld en
onder grote druk tot een compacte
massa werd gevormd. Het grofkor
relige materiaal bevat duidelijk
waarneembare kristallen. Gneis en
kwartsiet zijn metamorfe gesteen
ten, dat wil zeggen dat ze, blootge
steld aan extreme druk, van vorm
zijn veranderd; ze ondergingen een
metamorfose. Gneis is een geban
deerd gesteente: de langgerekte
veldspaat- en kwartskristallen wer
den onder grote druk in dezelfde
richting geperst. Kwartsiet ont
stond uit zandsteen en komt in zeer
veel vormen en kleuren voor. 
Afhankelijk van maat en vorm
wordt onderscheid gemaakt tussen
kiezel, stenen en keien. Kiezelste
nen zijn klein, hoekig en onregel
matig van vorm. Exemplaren van
tenminste dertig centimeter en meer
noemt men keien. De forse zwerf
stenen en windkanters behoren
eveneens tot de klasse van de keien.
Het begrip ‘stenen’ is behalve de al
gemene aanduiding, tevens een

grootte-aanduiding; ze zitten qua
afmeting tussen kiezels en keien in
en zijn zeer variabel van vorm.
Omdat de bodem in sommige noor
delijke streken tot op metersdiep
vol zit met keien, kiezels en stenen,
is bodembewerking ten behoeve
van landbouw, niet mogelijk. Voor
flora en fauna heeft dat uitsluitend
voordelen: men vindt er planten en
insecten, die elders zeer zeldzaam
zijn.
Als reactie op het te pas en onpas
verplaatsen en verslepen van zwerf
stenen en windkanters ten behoeve
van triviale doeleinden zoals we
gen- en woningbouw, staan deze
bijzondere relicten uit een ver verle
den voortaan onder monumenten
zorg. Deze wet geldt voor exempla
ren vanaf een bepaalde, in de wet
omschreven omvang, die onder
geen enkel beding verplaatst mogen
worden. Ze vertegenwoordigen im
mers nauwelijks te bevatten tijdper
ken, waarin natuurlijke gebeurte
nissen en krachtige elementen het
heden bepaalden. 

7



Wel en wee van honingzwammen

Sombere honingzwam (foto: Jan Hermans)

door Jan Hermans
 
Inmiddels is onze Paddenstoelen
cursus 2022 weer met veel enthousi
asme en succes geëindigd. Er wer
den drie gebieden bezocht: het
Munnichsbosch, de Beegderhei en
de Annendaalse Bossen. Na een
aanvankelijk zeer droge periode
kwam er eind september enige
regen, die op veel plaatsen leidde
tot vruchtlichamen van talrijke
paddenstoelen. Oktober was naar
verhouding weer droog en warm,
waardoor de aanvankelijke rijk
dom aan vruchtlichamen weer snel
inzakte. Ondanks dat zijn er zo'n
157 soorten waargenomen. Dank
aan Ans Homburg voor het verza
melen van alle waarnemingen en
het uitwerken van de lijsten.
In deze bijdrage wat meer informa
tie over de honingzwammen, een
geslacht dat op alle bezochte loca
ties aanwezig was, soms in groot
aantal.

 
Hoe herkent men honingzwammen?
Het geslacht honingzwam (Armil
laria) vertegenwoordigt een groep
van plaatjeszwammen. Er zijn di
verse soorten, die soms moeilijk te
onderscheiden zijn. Veel soorten
hebben een ring aan de steel, maar
die kan bij het ouder worden ver
dwijnen of door vraat van bijvoor
beeld slakken verloren gaan. Tij
dens de excursies hebben we twee
soorten gevonden: de Echte ho
ningzwam (Armillaria mellea) en
de veel algemenere Sombere ho
ningzwam (Armillaria os
toyae). Laatstgenoemde soort lijkt
in onze streken praktisch overal
aanwezig. De Echte honingzwam
heeft een gewelfde hoed, die ho
ninggeel tot geelbruin of olijfgeel
van kleur is. De lamellen zijn wit
achtig, soms roodbruin gevlekt. De
steel draagt een dikke, vlezige ring
met aan de onderkant een gele
randzone. De Sombere honing
zwam is daarentegen roodbruin

van kleur met donkerbruine, vezeli
ge schubben. de lamellen zijn even
eens witachtig, maar later bruin
achtig tot gevlekt. De ring is wit en
getand met aan de onderkant don
kerbruine tot bruinzwarte vlokjes.
De hoed blijft bij beide soorten
lang omgekruld aan de rand. Daar
zitten vaak glanskevers die de
bruinachtige vlekken op de lamel
len schijnen te veroorzaken. Later,
bij het ouder worden, wordt de
hoed vlakker en in de eindfase kan
hij ingedeukt van vorm zijn. De
sporen zijn wit, waardoor bij oude
re exemplaren de hoed vaak een
witbestoven uiterlijk krijgt door de
opwervelende sporenmassa.
Beide honingzwammen hebben
vaak een gekromde steel vanwege
hun gebundelde groeiwijze. Behalve
bij de Echte honingzwam is de steel
van de Sombere honingzwam aan
de basis vaak duidelijk verdikt.
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Leefwijze
Beide soorten honingzwammen
kennen een saprotroof en een ne
crotroof stadium. Tijdens het
saprotrofe stadium leeft de zwam
van dood hout. Als de voedings
bron is uitgeput en er geen nieuw
dood hout in de buurt ligt, vormen
sommige delen van het mycelium
zich om tot zogenaamde rhizomor
fen. Rhizo betekent wortel en mor
fine is vorm; de rhizomorfen zijn
op wortels gelijkende vederachtige
structuren. Ze bestaan uit zwam
draden (of hyfen) die parallel aan
elkaar groeien en die zo, op zoek
naar een nieuwe voedingsbron tot
wel negen meter lange strengen
kunnen vormen. De rhizomorfen
groeien in de bovenste laag van de
bodem, meestal tot 20 cm diep, zel
den tot 30 cm. Op deze wijze kun
nen de strengen boomwortels van
levende bomen bereiken. In het rhi
zomorfe stadium van honingzwam
men veranderen ze van saprotroof
naar necrotroof. Necrotroof wil
zeggen dat ze levende bomen infec
teren, die vervolgens door het effect
van aantasting langzaam gaan af
sterven. De honingzwammen ver
oorzaken rot van de boomwortels,
waardoor de aangetaste bomen
verzwakken en gevoelig worden
voor windworp. Binnenin de leven
de bomen veroorzaken de honing
zwammen witrot. Doordat de ho
ningzwammen veel voedingsstoffen
uit de waardplant verwijderen,
sterft deze versneld af. Daarna
kunnen ze zich weer jarenlang sap
rotroof blijven voeden met het
dode hout.
 
Eetbaar?
Honingzwammen staan bekend als
eetbare paddenstoelen. Vooral in
Oost-Europa en Noordoost-Italië
worden honingzwammen in grote
aantallen verzameld en op de
markt aangeboden. Nadat de hoe
den zijn gespreid wordt de taaie
steel verwijderd. Honingzwammen
moeten goed gekookt worden alvo
rens ze te consumeren, maar deson
danks treden er toch vaak intole
rantie-reacties op. Rauw smaken
honingzwammen zeer wrang en on

aangenaam. Het verdient geen aan
beveling om deze soort voor con
sumptie te verzamelen; blijf daar
om liever bij champignons of oes
terzwammen.
 
Bijzonderheden
Een speciaal aspect van honing
zwammen is het vermogen dat het
zwamvlok bioluminescentie kan
vertonen. Dat betekent dat recente
lijk aangetast hout door honing
zwammen een koude gloed kan
vertonen door chemische proces
sen, hetgeen echter alleen zichtbaar
is bij totale duisternis.
Honingzwammen kunnen een gi
gantisch uitgestrekt mycelium ont
wikkelen. Het bekendste voorbeeld
komt uit de Verenigde Staten. Daar

Echte honingzwam (foto: Jan Hermans)

werd in de staat Oregon geconsta
teerd dat in het Malheur National
Forest een massale boomsterfte op
trad. Nader onderzoek bracht aan
het licht dat de oorzaak lag in een
reusachtig ontwikkeld mycelium
van de Sombere honingzwam. Het
mycelium strekte zich uit over een
oppervlakte van ongeveer negen
vierkante kilometer! De leeftijd van
dat mycelium werd geschat op 2400
jaar met een gewicht van rond de
600 ton. Het grootste mycelium
van honingzwammen in Europa is
bekend uit Zwitserland bij de Ofen
pas. Dit mycelium was 500 tot 800
m in doorsnee met een oppervlakte
van 35 hectare. Ook dat betrof de
Sombere honingzwam. 

Sombere honingzwam (foto: Jan Hermans)
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Zevenslaper (foto: TomaszG) CC By-NC-SA 2.0

Bijzondere waarnemingen in het Schwarzwald

door Tom Storcken
 
Half augustus heb ik een week al
wandelend door de bergen en dalen
doorgebracht in een deel van het
Schwarzwald, dat ook wel Zweitae
lerland wordt genoemd. Mijn uit
gangspunt lag in het Suggental
(hoogte ca 260 meter boven N.A.
P.) vlakbij Waldkirch en zo’n klei
ne 20 kilometer noordelijker dan
Freiburg. Vlakbij loopt het snel
stromende riviertje de Elz. Mijn
wandelingen gingen meestal recht
streeks vanuit het hotel en een paar
keer heb ik de trein genomen om
vanuit het stationnetje een wande
ling te maken. Mijn hoofddoel was
wandelen, genieten van uitzichten,
af en toe een flinke klim maken,
wat hier toch wel mogelijk is,
omdat de hoogste berg direct in de
buurt ligt: de Kandel die meer dan
1240 meter hoog is. Maar ja, de
verrekijker, boekjes en schrijfgerei
heb ik toch altijd bij me, want je
weet maar nooit.
Op een van de eerste dagen, het
was na een nevelige dag in de mid
dag lekker opgeklaard, liep ik op
het eind van de middag langs het ri
viertje de Elz, terug naar het hotel.
De Elz is een snelstromend riviertje
met regelmatig stroomversnellingen
in de vorm van hopen stenen en
kunstmatig gemaakte dammetjes.
Van ver zag ik iets zwart/wits bewe
gen bij een van die stroomversnel
lingen. Korter bij komend was een
Waterspreeuw te zien, maar niet de
ons bekende. Vanachter struiken
kon ik het vogeltje goed bekijken
terwijl hij probeerde stenen om te
kieperen, om zo aan prooi te
komen. Wat me nog niet eerder
was opgevallen, was de  bruine kop
en roodbruine buik: de in Midden-
Europa levende Roodbuikwa
terspreeuw (Gularis aquaticus).
Voor mij de eerste keer dat ik dit
vogeltje te zien kreeg. Zo’n tien mi
nuten is hij op deze plek bezig ge
weest om een maaltje bij elkaar te

krijgen, daarna vloog hij weg.
Op een van de twee dagen dat ik
eerst met de trein een stukje reis, zit
ik even langs een bosrand met veel
struiken en weilanden de kaart te
bekijken als ik iets zie bewegen bij
een paar struiken. Ik denk een kat
te zien maar de staart ziet er toch
iets anders uit dan normaal: deze
kat heeft vier zwarte ringen aan het
uiteinde van de staart. Ze heeft een
donkergrijze vacht met een zwarte
streep over de rug: de aalstreep.
Het blijkt  de Europese Wilde kat
(Felis silvestris silvestris) te zijn,
een van de ondersoorten van de
Wilde kat. Het is een solitair roof
dier dat in loofbossen en bosranden
leeft en meestal in de schemering of
de nacht jaagt. Waarschijnlijk is dit
“katje” dus nu op zoek naar een
rustplaats na de jacht op bijvoor
beeld een knaagdiertje of vogeltje.
Op een van de eerste nachten was
er in de vroege ochtend veel kabaal
van springende dieren naast en op
het dak en balkon bij de slaapka
mer. Er klonk regelmatig gepiep. Ik
was al eens opgestaan of ik niet iets
kon zien, maar ja het was nog don
ker. Toen het licht werd kwam er
nog steeds geen einde aan het ge
piep, dus maar weer op onderzoek

gaan. Nu zag ik in een hoek van de
slaapkamer een diertje, waarvan ik
eerst dacht dat het een Eekhoorntje
was. Maar de staart en ook pootjes
en kopje leken er toch niet echt op.
Zijn/haar lengte was ongeveer 12
tot 15 centimeter, met een korter
pluimstaartje. De vacht was grijs-
bruinig met een vage donkere
streep over de rug. Nadat ik de bal
kondeur van de kiepstand had ge
haald en open had gezet, heb ik het
diertje na een aantal pogingen rich
ting balkon gedreven. Daarna werd
het rustig. Na wat zoekwerk en na
vragen bij de hoteleigenaar bleek
het  de Zevenslaper te zijn. Dit is de
grootste slaapmuis van Europa en
een diertje wat dus behoorlijk wat
lawaai kan maken in de nachtelijke
uren. Het diertje houdt een winter
slaap van oktober tot mei (zeven
maanden), vandaar de naam Ze
venslaper. Het is een boombewo
ner, dus een goede klimmer, van
daar dat hij dus via de kiepstand
van de balkondeur in de slaapka
mer is kunnen komen. Door alle
onrust van vooral het diertje dat
natuurlijk niet wist wat er allemaal
aan de hand was, heb ik er niet aan
gedacht een foto te maken.
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Op pad met Harry

door Leo Koster
 
Harry ken ik al heel wat jaren, het
meest van de plantenwerkgroep
van het IVN-Roermond. Maar
Harry was niet alleen een man van
plantjes maar ook vogels hadden
zijn interesse. Harry is echter niet
meer onder ons. Wat herinnerin
gen. Op 20 mei 2012 was hij met
zijn partner José in Koningssteen,
we zagen een Oliekever, een Zwarte
wouw en Harry wist toen te vertel
len dat daar een Egelantier stond,
we vonden hem ook. Van Harry
kreeg ik wel eens de beschikking
over diep ingevroren vogels die ik
tijdens een vogelcursus zou kunnen
gebruiken. Harry genoot met volle
teugen van zijn volkstuintje gelegen
aan de rand van Neer, hier woonde
zelfs de Steenuil. In 2000 was ik
daar eens, vanaf de straatzijde is
geen enkele bebouwing tussen het
groen te ontdekken. Met succes
heeft in dat jaar in een steenuilen
pijp een Steenuil zijn jongen groot
gebracht, ze werden geringd. In de
buurt van een bietenveld slaat een
Zanglijster alarm. Door middel van
een verrekijker zien we op een wei
depaaltje de boosdoener; een vol
wassen Steenuil. Als we zijn volks
tuintje betreden via een gehooide
wei zie je pas hoeveel schuurtjes in
diverse afmetingen en vormen zich
hier bevinden. Een jonge Steenuil
“blaast” en als hij/zij ons ziet kruipt
hij/zij in de steenuilenpijp. Even
later komt één van de ouders, maar
vliegt meteen weer door. Onder
gaas groeien Erwten, laagstam
fruitbomen staan mooi in het gelid,
verder een aanplant van Fijnspar
ren. Frans zaad van de Aardpeer
heeft zich goed ontwikkeld. Wat
heb ik toen nog meer gezien? Zwar
te toorts, Kruisbessen, Karmozijn
bes (in bloei), Dubbelkelk, Grote-
en Kleine teunisbloem, Lange ere
prijs, Heelblaadje, Wilde cichorei
en twee bijenkasten. Een broer van
José was de eigenaar van deze kas

ten, is helaas op dit volkstuintje ge
storven, nu neemt Harry de kasten
onder zijn hoede.
Op 27 juni 2000 ga ik ’s avonds met
John Hannen naar Neer, vóór
22.00 uur staan we bij de St. Marti
nuskerk in Neer. Onder tegen de
spitsboogramen van deze mooie,
neogotische kruisbasiliek hebben
Huiszwaluwen hun onderkomen.
Het Kerkplein is voorzien van een
soort omwalling van Maaskeien.
Pal naast de kerk een witkleurig ge
bouw; het Roadhoes, smeedijzeren
muurankers vermelden het jaartal
1818, dit oude gemeentehuis was
oorspronkelijk een school, heeft
ook nog gediend als politiebureau
met een arrestantenlokaal (kotje),
ijzeren tralies zijn nog aanwezig.
Het wapen in de voorgevel stamt
uit 1485. Harry Senden en José
voegen zich hier bij ons. We rijden
een doodlopende weg in, Klein
hanssum genaamd en parkeren al
daar de auto. De invloed van de
Maas is hier duidelijk zichtbaar,
kleine steil randjes en oneffenheden
in het landschap laten zien dat de
Maas zijn bedding wel eens verla

ten heeft. Hier moet de koning
leven, ik bedoel de Kwartelkoning,
de wetenschappelijke naam luidt:
Crex, crex. Dat is ook de zang die
deze geheimzinnige en uiterst schu
we vogel produceert. In het kader
van “proefproject verbreding
Maas” gaat hier een groot gebied
op de schop. Een bordje geeft dit
aan “Gevaarlijk terrein, verboden
toegang voor onbevoegden, art.
461 Wetb. Van Strafrecht”. Een
Patrijs roept, een grote Vleermuis
(Laatvlieger) neemt bezit van de
avond. Een Blauwe reiger komt
onze kant uit en bij het zien van
ons maakt deze vogel plotseling een
hoek van 90°. Schepen varen zowel
stroomop- als afwaarts over de
Maas. Een Meerkoet roept. Ik haal
een plastic kam uit mijn broekzak
en met een ijzeren voorwerp
schraap ik over de tanden. John be
aamt het: ’t lijkt wel wat op het ge
luid van de Kwartelkoning. Rond
23.00 uur besluiten we huiswaarts
te gaan, enigszins teleurgesteld.
Doch als we bij de auto staan hoort
John als eerste het geluid. Een één
tonig, toch zeer apart geluid en

Grote teunisbloem (foto: Ans Homburg)
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Steenuil (foto: Martha de Jong - Lantink) CC BY - NC - ND 2.0

steeds weer herhalend. Als je de
handen achter je oorschelpen
houdt, kun je veel exacter vaststel
len waar het geluid vandaan komt.
Dit geluid is voor mij volkomen
nieuw, ik zal het nooit meer verge
ten, het is het mannetje dat dit ge
luid maakt. We denken dat we op
de plaats gestaan hebben waar deze
schuwe en zeldzame vogel zich op
hield.
De vogel staat namelijk bekend om
weg te kruipen bij gevaar. Toen de
kust veilig leek begon de Kwartel
koning met zijn zang, een eindeloos
herhaald raspend “krek-krek”.
Van de plantenwerkgroep was
Harry lange tijd de coördinator,
zijn grote meester was Bèr van de
Schoor. Op 20 december 2014 nam
Harry in het bovenzaaltje van het
Bezoekerscentrum Leudal afscheid
als coördinator van de planten
werkgroep, deze morgen werden
coniferen gedetermineerd. De leden
vonden het wel gepast hem een toe
passelijk cadeautje aan te bieden,
door donaties kon een boompje op
getuigd worden. Het betrof een

soort Bonsaiboompje, uiteraard
werd dit nep-boompje gedetermi
neerd, wij kwamen uit op het geld
boompje of Vaantjesboom (zak
doekenboom) met de wetenschap
pelijke naam Davidia involucrata
met de toevoeging “eurofolia”.
De laatste keer dat ik Harry heb
gezien was op 2 mei 2022 in het
Cultuurpodium Bombardon te
Heythuysen. De lezing in de Bom
bardon over het prachtige Leudal
werd gegeven door Phlip Bossen
broek. Op vrijdag 16 september
2022 kreeg ik de overlijdenskaart
van Harry onder ogen. Ik had al

wel gehoord dat Harry ziek was,
maar Harry wilde daar geen rucht
baarheid aan geven. Harry heeft
ons na ruim 86 jaar verlaten. Op de
voorkant van de kaart staat Harry
afgebeeld met een levende Buizerd
in zijn handen, deze prachtige vogel
heeft hij gered uit prikkeldraad in
de Mössehook. Op zijn eigen ont
worpen bidprentje staat een lachen
de Harry, vaag op de achtergrond
onder meer een insectenhotel en de
tekst; Laef vandaag en steur gooi
gedachte veur vrede en leefde nao ee
derein. Hieraan heb ik niets meer
toe te voegen, rust zacht Harry.

Kwartelkoning (foto: Richard Wesley) CC BY - SA 2.0
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Nieuwjaarswens
 
Het Bestuur van Landschapsvereniging
De Kringloop wenst u
een gelukkig en voorspoedig 2023

 
Donatie-actie voor verenigingen en stichtingen.
Door het uitbrengen van Uw stem op Landschapsvereniging “De Kringloop” Linne
heeft  de vereniging een financiële bijdrage ontvangen van Euro 120.81 van de Rabo
bank Roermond. Wij willen U hartelijk  danken voor het uitbrengen van Uw
stem(men).
 
Het Bestuur
 

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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Lezing over 'Gallen' op vrijdag 24 februari 
 
Op deze vrijdagavond 24 februari is
de heer Rini Kerstens bij ons te
gast als spreker over een zeer boei
end onderwerp: Gallen. Iedereen
kent deze natuurverschijnselen,
maar achter deze ogenschijnlijk
“weinig levende” natuurstructuren,
gaat een bij velen onbekende we
reld schuil, vol verrassingen. De
heer Kerstens geeft daarover op
deze avond een eerste introductie. 
De lezing begint om 20.00 uur en
vindt plaats in de centrale ruimte
van Basisschool Triangel, Linnerhof
36 te Linne.
Raadpleeg ook onze website: www.
dekringlooplinne.nl.
Het Bestuur
 
Korte introductie over Gallen en
galvorming
door Jan Hermans
 
Gallen waren reeds lang bekend
voordat men wist dat zij in planten
worden gevormd onder invloed van
levende organismen. In oude boe
ken worden gallen vermeld in ver
band met veronderstelde genees

kracht. Galextracten werden ge
bruikt tegen tal van ziekten.
Gallen waren in de oudheid niet al
leen bekend door hun nut voor de
geneeskunst, maar zij werden ook
gebruikt bij de bereiding van inkt.
De echte inktgallen komen in Ne
derland niet voor, maar galappels
op eik bevatten wel voldoende looi
zuur om, gemengd met ijzerzout,
een soort inkt op te leveren. De
schrijvers van de laat-middeleeuwse
kruidboeken toonden nog geen in
teresse voor de biologie van de gal
len.
Beschrijvingen van de levenscycli
en het ontstaan van gallen vinden
we pas in de zeventiende eeuw. Zo
beschreef Johannes Goedaert, een
Zeeuwse schilder/entomoloog de
gal van de Distelgalboorvlieg (U
rophora cardui) op distel. De Itali
aan Marcello Malpighi (1628-1697)
deed verslag van de eerste waarne
ming van een eikengalwesp bij het
leggen van eieren op eik. En onze
landgenoot Jan Swammerdam
(1637-1683) behandelde niet alleen
de bouw van vele gallen, maar hij

Distelgalboorvlieg, Urophora cardui (foto: Marianne Vos)

gaf ook vele bijzonderheden over
de biologie van de galbewoners.
Helaas kreeg hij niet de eer die hij
door zijn werk (Historia Generalis,
1669) verdiende; zo gaat het wel
vaker..
Aan het einde van de negentiende
en twintigste eeuw leeft de studie
van de gallen weer op. Niet alleen
werden vele vormen beschreven,
ook werden galdieren onderzocht.
Dit leidde tot beroemde determina
tiewerken, waarvan voor Neder
land het beroemde Gallenboek
(1946) van W. M. Docters van
Leeuwen (1880-1960) furore maak
te. Na de Tweede Wereldoorlog
ontwikkelde zich een grote belang
stelling voor de oorzaken van de
groei-afwijkingen veroorzaakt door
gallen. Men ging groeistoffen on
derzoeken die als regulatoren van
de galvorming zouden optreden….
Lees het volledige artikel over
“ Gallen en galvorming” door Jan
Hermans
in Observatie januari/februari nr.1-
2022
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Op vrijdag 24 februari houdt land
schapsvereniging De
Kringloop haar jaarvergadering
over her verenigingsjaar
2022. De vergadering vindt plaats
in de centrale ruimte
van Basisschool Triangel Linnerhof
36 te Linne.
De vergadering begint om 19.00
uur en duurt tot 19.45 uur.
 
1. Opening en mededelingen door
de voorzitter, Jan Hermans
 
2. Jaarverslag over 2022 door de 
secretaris, Marij Vossen
 
3. Financieel verslag 2022 door de
penningmeester Rob van
Eendenburg
 
4. Verslag kascontrolecommissie
door Marianne Op de Kamp-Ha
mers en Davy Deteren.

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.
 
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.
 
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.

 
5. Verkiezing nieuw lid voor de
kascontrolecommissie.
 
6. Herverkiezing bestuur:
in het jaar 2023 zijn voorzitter Jan
Hermans en bestuurslid Lei Huls
bosch statutair aftredend, zij stellen
zich weer beschikbaar voor een
nieuwe bestuursperiode van drie
jaar.
 
7. Goedkeuring van de ontwerp
akte statuten wijziging 2022 van
notaris Roerdalen. Aanpassing van
de statuten was noodzakelijk in
verband met de Wet Bestuur Toe
zicht Rechtspersonen (WBTR), die
op 1 juli 2021 was ingegaan in ver
band met de strengere persoonlijk
verplichtende aansprakelijkheid
van bestuurders.
 
8. Jaarprogramma en cursusaan
bod 2023.
 

9. Sluiting jaarvergadering door de
voorzitter.
 
Na de vergadering start om 20.00
uur de lezing over "Gallen" door
Rini Kerstens.
Zie de aankondiging op pagina 14.

Agenda Jaarvergadering  -  24 februari 2023
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...een Bosuil

Observatie van...

Verschillende kennissen hadden mij gevraagd of ik de uil in de Linnerweerd al gezien had. Ik was al verschillen
de keren langs de beschreven plek gefietst, maar helaas. Eindelijk had ik geluk, maar geen camera erbij. Tot
dat... Lang heeft hij er niet meer gezeten, teveel 'belangstelling'. Jammer dat hij zijn ogen niet helemaal open
heeft, maar hij is alleen 's nachts actief. Hij jaagt op zijn gehoor en vangt zijn prooi die bestaat uit kleine zoog
dieren (73%), vogels (14%) en kikkers en padden (13%) vanaf een zitplaats, of in de vlucht. Mannetje en vrouw
tje blijven bij elkaar, ze kunnen 18 jaar oud worden en zijn 40 tot 42 cm groot.
                                                              Foto en tekst: Piëtro Cuypers                                      

LANDSCHAPSVERENIGING

De Kringloop Linne

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

www.editoo.nl


