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Lezing over vogels in Belgisch Limburg door Carlo van Seggelen
Vrijdag 31 maart

Groenling (foto: Nicky Hulsbosch)
 
Op vrijdag 31 maart is de heer
Carlo van Seggelen bij Land
schapsvereniging De Kringloop te
gast. Hij is een van de hoofdauteurs
van het prachtige boek over de vo
gels van Belgisch Limburg, dat af
gelopen jaar verscheen. Omdat de

Belgische provincie Limburg aan
Nederlands Limburg grenst zijn er
veel overeenkomsten, niet alleen in
landschappen maar natuurlijk ook
in vogels. Op deze avond zal onze
gastspreker nader ingaan op de
ontwikkelingen betreffende de vo

gelstand van Belgisch Limburg. Wij
bevelen deze lezing zeer bij U aan,
waarbij ook niet-leden van harte
welkom zijn.
De lezing begint om 20.00 uur in de
centrale ruimte van Basisschool Tri
angel, Linnerhof 36 te Linne.

Vogels in Belgisch Limburg
door Jan Hermans
 
Als ik ’s morgens uit het raam kijk,
geniet ik van de vogels in de tuin.
Het begint met het zachte roepen
van de Turkse tortel; in de grote Es
zit het paar Eksters bij hun oude
nest, vaak in gezelschap van Hout
duiven of een paar Kauwen. Regel
matig klinkt de schaterroep van de
Groene specht die in mijn tuin al
tijd wel ergens mieren vindt…

Volgens mij begint de passie voor
vogels zo. De schoonheid van al
dat groen in onze woonomgeving
geeft extra motivatie (of goesting
zoals onze Belgische buren zeggen)
om verder op zoek te gaan naar an
dere vogels.
Het vorig jaar verschenen boek
over de toestand van vogels in Bel
gisch Limburg geeft een geweldige Oehoe (foto: Piëtro Cuypers)
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hoeveelheid informatie. Naast een
historisch kader over vogelwaarne
mers van het begin van de 19e eeuw
toont het de geografie en de land
schappen (biotopen) waarin de vo
gels leven.
Net als in Nederland zien we ook in
Belgisch Limburg dat de vogels van
het agrarisch cultuurlandschap er
niet goed voor staan. Beter gaat het
met de vogels van moerassen en
bossen. Binnen Vlaanderen is de
provincie Limburg van eminent be
lang voor diverse vogelsoorten:
meer dan 75% van de Vlaamse
Boompiepers, Fluiters, Gekraagde
roodstaarten, Roerdompen, Rode
wouwen en Woudapen broedt in
Limburg. Voor de Watersnip is dit
zelfs 100%!!
Zo zijn er ook overeenkomsten met
de Nederlandse provincie Limburg.
De verspreiding van soorten als
Bonte vliegenvanger, Boomleeuwe
rik, Gekraagde roodstaart en Klap
ekster sluiten van Vlaams Limburg
perfect aan bij Nederlands Lim
burg. Deze soorten zijn in Neder
lands Limburg ook grotendeels be
perkt tot de zandgronden van
Noord- en Midden-Limburg. In het
lössgebied ontbreken ze. In Bel
gisch Limburg zien we eenzelfde
scheiding. Ten zuiden van de lijn
Lanaken-Tessenderlo, in de leem
streek (het Vlaamse lössgebied) zijn

deze soorten ook heel schaars en
erboven algemeen. Ook andere pa
rallellen zijn te trekken. Zo is de
opkomst en ondergang van de Eu
ropese kanarie en Kramsvogel heel
vergelijkbaar met die van Neder
lands Limburg en ook in Belgisch
Limburg is de kolonisatie door de
Middelste bonte specht zo snel en
fors gegaan. De Roodborsttapuit
dreigde begin jaren negentig, net
als aan de Nederlandse kant, vrij
wel te verdwijnen, totdat in het
nieuwe millennium het zandgebied
weer volledig werd bezet. De Kort
snavelboomkruiper wint in Vlaams
Limburg, net als aan Nederlandse
kant, nauwelijks aan terrein.
Bijzonder aan de activiteiten in Bel
gisch Limburg is dat de streek een
groot aantal ringers telt. De au
teurs van het boek hadden de be
schikking over ruim 1 miljoen oude
ringgegevens! In Belgisch Limburg
zijn 350 ringers actief, tegenover
nog geen 30 in Nederlands Lim
burg. Daardoor beschikken de
Vlaamse Limburgers over veel
meer ringgegevens dan de Neder
landse. Zo kreeg men in Vlaams
Limburg terugmeldingen van ge
ringde vogels uit Zuid-Afrika (Boe
renzwaluw: 8936 km), Malawi
(Bosrietzanger: 8089 km), Rusland
(Stormmeeuw: 5502 km) en Israël
(Braamsluiper: 3378 km). Ook heb

ben ze veel informatie verzameld
over de afstand die een trekvogel in
één dag kan afleggen (bijvoorbeeld
een Kleine karekiet 373 km, een
Goudhaantje 134 km) of over de
leeftijd van een vogel (een Blauwe
reiger van 33 jaar en een Tjiftjaf
van acht jaar).
Behalve veldonderzoek hebben de
auteurs van vogels in Vlaams Lim
burg ook collecties bekeken in Bel
gische musea. Om af te sluiten mag
één vondst niet onvermeld blijven.
Op een gegeven moment werd er
een kast in het Koninklijk Belgisch
Instituut voor Natuurwetenschap
pen te Brussel geopend waar een
onderzoeker de jackpot binnen
haalde. Tussen de opgezette vogels
bevond zich een puntgaaf exem
plaar van de Dunbekwulp!!. De
vogel was niet van een naamlabel
voorzien, waardoor pas 118 jaar na
de vondst (1 oktober 1901 te Genk)
de ware identiteit werd vastgesteld.
De Dunbekwulp is sinds 1998 niet
meer op de wereld waargenomen
en men vermoedt dat hij inmiddels
is uitgestorven.
Zo valt er ongetwijfeld nog veel
meer boeiends te vertellen over de
vogelfauna van Belgisch Limburg.
Mis daarom deze bijzondere lezing
niet en reserveer vrijdagavond 31
maart…

Rosse franjepoot (foto: Nicky Hulsbosch)
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Geelgors (foto: Nicky Hulsbosch)

Roodborst (foto: Nicky Hulsbosch)
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Vispassage...Verlengde Oude Maas

door Leo Koster
 
Op zondag 4 december 2022 be
zoek ik, nabij de 300 jaar oude
Hompesche molen, het Stevol-ge
bied. Stevol staat voor Stevens
weert, Ohé en Laak. Rond 1996
werd hier een grote zand- en grind
winning uitgevoerd, in 2008 werd
het geheel veranderde gebied opge
leverd. Door deze grootschalige in
greep ontstonden hier plassen zoals
de Molen- en Biltplas. Tussen deze
beide plassen werd een dwarsdam
aangelegd, door aanvoer van water
van de Geleenbeek via de Oude
Maas werd het water in de Molen
plas ongeveer een meter opge
stuwd. Het opgestuwde water zocht
links van de Molenplas een weg om
door te stromen naar de Biltplas,
de zogenaamde vispassage. Onder
een bruggetje en bij de stapstenen
stroomt het water kabbelend de
Biltplas in. Dit zijn de plekken in
de vispassage waarbij gedacht werd
dat deze lokstromen de vissen van
uit de Maas via de Oude Maas wel
naar de Geleenbeek zouden laten
zwemmen om daar te paaien. Doch
uit onderzoek is gebleken dat de
vissen deze lokstromen niet opmer
ken. Men besloot een nieuwe vis
passage te graven aan de oostzijde
van de Molen- en Biltplas. Onlangs
las ik dat de nieuwe vispassage “
Verlengde Oude Maas” opgeleverd
was. En die nieuwe vispassage wil
ikzelf wel eens nader bekijken. Bij
de fraaie molen moest ik zijn om
een geprepareerde Bever af te
geven. Deze “showbink” heb ik
even geleend, ik weet eigenlijk niet
of het een mannetje of vrouwtje is. 
Tegen de gevel van het geboorte
huis/molenaarshuis bij de Hompe
sche molen is op 19 mei 2015 een
plaquette aangebracht door Amici
Insulae met de beeltenis van het
hoofd van Drs. Willem Sangers.
Willem Sangers werd hier op
18-01-1915 geboren, hij werd pa
ter/kruisheer en leraar geschiedenis
te Maaseik. De brug tussen Roos

teren en Maaseik is naar hem ver
noemd. Hij, historicus en volks
kundige, stierf op 72 jarige leeftijd
op 06-07-1987. Hij was van grote
betekenis voor de kennis van de
Limburgse historie en volkscultuur.
Naar aanleiding van zijn overlijden
schreef een voor mij onbekende
dichter onderstaand gedicht.
 
“Sjoanste fieës"…... 
'T is good te gaon went den
aovendj is gevalle
en ein late zon zich spegeldj inne
Maas.
Men haet bieein gezaete om mit
vrunj te kalle
euver den daag dae toch zoa werm
en sjoan weer waas.
En onverwach kump in de nach
den Hieër dae zach
zien handj dich oppe sjouwer liktj
en spriktj.
"Kom waarde vrundj wer motte
gaon
't is good gewaes, ich bön kontent,
al waatste dees
woor good gedaon,
ich num dich mit nao ut sjoanste
fieës". 

 
Om 10.15 uur begin ik te wandelen,
het is slechts 2°C en bewolkt.
Rechts tussen drie geknotte Linde
bomen een overdekt kruisbeeld met
INRI en witkleurig corpus, over
het corpus hangt een rozenkrans,
dit veld- en wegkruis werd op 23
juni 2007 ingezegend door pastoor
Creemers. Ik steek de Molendijk
over en via een hekwerk wandel ik
naar de Molenplas, je hoeft hier
niet op de paden te blijven. Een
mannetje van de Torenvalk is op
zoek naar prooi. De Galloways zijn
wat onrustig, ze grommen en loei
en. Ontlasting van deze dieren ligt
er uitgespreid bij, Zwarte kraaien
hebben in de poep naar wat eet
baars gezocht. Rondom de Molen
plas zijn veel besdragende struiken
geplant, Merels, Groenlingen kun
nen dat wel waarderen. In Honds
rozen zie ik Bedeguaargallen en in
kale struiken een klein nest.
Op de Molenplas onder meer Kok
meeuwen, Meerkoeten, Kuif-,
Krak- en Wilde eenden. Op diverse
plekken de uitgebloeide- en woeke
rende Grote waterteunisbloem. Ik
wandel een houten brug over en

(foto: Ans Homburg)
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kom bij dode, zwartkleurige
bomen, twaalf staande en vijf lig
gende. In één ervan zijn duidelijke
kuiltjes te zien, deze zijn ontstaan
doordat deze bomen door overstro
mingen onder zand en grind bedol
ven waren en door baggerwerk
zaamheden letterlijk weer boven
water gekomen zijn. Deze eiken
zijn ongeveer 1400-1700 jaar oud,
het zijn geen fossielen, ze zijn al aan
het vergaan. Ik wandel door op
gaand bosbestand, hier oude
knaagsporen van de Bever. Een
eenzame Gallowaystier wrijft met
zijn penis over een laag struikje.
Een 20 tal Putters zoekt een andere
plek. Tussen de vrij gehavende
boomaanplant hoop ik op een
Houtsnip, doch deze krijg ik niet te
zien, wel een vrij vers knaagspoor
van de Bever. Rond 10.50 uur stoor
ik langs de Molenplas een Water
snip, die zwijgend en zigzaggend
wegvliegt. Via de brug over de
Oude Maas in de Prior Gielen
straat wandel ik verder en via een
klaphek naar links. Bij Oud Roos
teren komen de Geleenbeek, Roode
beek en Vloedgraaf samen om als
Geleenbeek het water onder de au
toweg te laten stromen en via de
Oude Maas nabij Aasterberg tot
voor kort als delta uit te monden in
de Molenplas; via een vistrap ver
laat de Oude Maas/Geleenbeek de
plas en stroomt dan via de Oude
Maas naar de Maas. Bij deze brug,
in de Prior Gielenstraat staat een
hardstenen monument met daarin
gegraveerd: N.A.P 27.10, bescha
digd december 1993, nieuwe brug
geopend mei 1995. De bovenzijde is
verfraaid met een watergolf en een
meanderende rivier.
Ik heb nu zicht op de inlaat van de
nieuwe vispassage Verlengde Oude
Maas. De inlaat wordt al gedeelte
lijk geblokkeerd door drijfhout en
plastic afval. Het eerste deel van de
vispassage wordt begrensd door
damwandprofielen, maar stroming
is er wel. Langs de rand van de vis
passage een Grote gele kwikstaart.
Ik wandel over een houten brug;
een door midden gezaagde dikke

boomstam met aan één kant een
hekwerk. In de omgeving van de
vistrap staat een Grote zilverreiger.
Op diverse plekken in de vispassage
is al watervegetatie zichtbaar, maar
ook jonge wilgen laten zich al zien.
Een uitgebloeid Vlasbekje toont
haar zaden, Wilde reseda in bloei.
Ik zie Kramsvogels, Koperwieken
en Gaaien. Weer over een stenen
brug, dit is een aquaduct om de
Verlengde Oude Maas te laten
kruisen met de Echter Molenbeek.
Deze Molenbeek zal boven de nieu
we vispassage doorstromen naar de
Biltplas. Op vier plekken zijn door
waadbare plaatsen voor de grote
grazers aangelegd: op die manier
kunnen de Galloways en de Koniks
van de ene kant van de beek naar
de andere kant lopen. De Echter
Molenbeek bevat amper water.
Rechts een steile, kale wand met di
verse gaten, hier heeft al eens de
IJsvogel gebroed. Ik wandel verder
over een houten brug over de Mo
lenbeek. Via een stenen brug kom
ik wederom over de vispassage die
ik steeds stroomafwaarts volg. Vier
Koniks laten me zonder problemen
door. Links over de Biltplas opval
lende boten bij het Yacht Center
Stevensweert of Goossens

Yachtservice, jammer dat men des
tijds hiervoor toestemming heeft
verleend. Een plukplek waar een
Grauwe gans gepakt is door een
Vos. Een dikke Wilg is geveld door
de Bever, om andere bomen is gaas
aangebracht. Tegen diverse bomen
zijn nestkasten geplaatst, deze zijn
voorzien van een smalle, horizonta
le gleuf. Ik wandel nog even een
stukje door; de Verlengde Oude
Maas stroomt hier door damwand
profielen. Hier ligt ook de ingang
van de nieuwe vispassage richting
Oude Maas en Geleenbeek. De vis
sen moeten hier de stroming, de
lokstroom, echt wel opmerken. De
ongeveer 2 km lange Verlengde
Oude Maas is een beetje slingerend
aangelegd en ligt 1½-2 meter onder
het maaiveld. De waterdiepte be
draagt 30-35 cm met een stevige
stroom. Maar, wie zorgt voor on
derhoud langs de nieuwe vispassa
ge, wat wordt gedaan als de Bever
in deze vispassage zijn burcht
graaft of een dam bouwt, wat ge
beurt er met de lastige Grote water
teunisbloem? Op mijn dooie gemak
vervolg ik mijn weg richting par
keerplaats bij de Hompesche
molen.

Stapstenen Molenplas (foto: Ans Homburg)
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Voorjaarsexcursie naar het Bunderbos in Elsloo
Zondag 30 april

Slanke sleutelbloem, Bunderbos (foto: Marianne Vos) 
 
Op zondag 30 april organiseert
Landschapsvereniging De Kring
loop een excursie naar het fraaie
bronnetjesbos bij Elsloo, waarbij
we speciaal aandacht vragen voor
de uitbundige voorjaarsflora in dit

hellingbos. Uiteraard worden vo
gels en andere fauna ook niet ver
geten. De excursie staat onder lei
ding van Jan Hermans; ze start om
10.00 uur vanaf de parkeerplaats
bij kasteel Elsloo, Maasberg 1 te

Elsloo. De excursie duurt tot 12.00
uur. Ook niet-leden zijn van harte
welkom. Denk aan plantengids en
verrekijker.
 
 

Het Bunderbos, het mooiste bronnetjesbos van Nederland
door Jan Hermans
 
Tussen Meerssen en Elsloo ligt een
reeks hellingbossen dat wordt aan
geduid onder de verzamelnaam
Bunderbos. De naam is afgeleid
van het grootste deelgebied, het ei
genlijke Bunderbos, even ten noor
den van Bunde. Verder noord
waarts liggen het Armenbos, het
Geulderbos (bij Geulle) en het

Hoge en Lage Bosch bij Elsloo. De
excursie van 30 april wordt gehou
den in het Hoge en Lage Bosch.
Al deze bossen maken deel uit van
de oostelijke Maasdalhelling. Het
hele gebied wordt gekenmerkt door
talloze bronnen en kwelbeken. Ner
gens in Nederland vindt men zulke
mooie bronbossen als die van het
Bunderbos.

 
Een stukje historie
De oostelijke Maasdalhelling en de
hoger gelegen plateaus waren in de
Vroege Middeleeuwen een vrijwel
aaneengesloten bosgebied. In de
12e en 13de eeuw werd het grootste
deel ontgonnen en ontstonden er
nieuwe nederzettingen zoals Elsloo.
Het woord loo betekent een open
plaats in het bos. Overal zou de
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menselijke invloed zich laten gel
den. In de Late Middeleeuwen was
van het oorspronkelijke bos weinig
meer over. Het overgebleven bos
werd intensief geexploiteerd als
hakhout of als hakhout met over
staanders (grote, gespaarde bo
men).
Langs de randen van de plateaus
werd intensief geweid met schapen,
maar ook met koeien.
Talloze wegen en paden doorsnij
den de Maasdalhelling. Veel bewo
ners verkregen hun inkomsten uit
het Maasdal. Daar lagen de betere
gronden: vochtige hooi- en weilan
den omgeven door bosjes met elzen
en wilgen. Het snijden van wilgen
tenen, het vlechten van manden en
het maken van klompen droeg alle
maal bij aan het inkomen van de
mensen die woonden in de gehuch
ten op de Husseberg en de Snijders
berg.
Bronnen en kwelpunten voorzagen
in de behoefte aan drinkwater. On
deraan de hellingen verschenen wa
termolens. De meeste molens ver
dwenen in de loop der tijd, alleen
die bij het gehucht Hulsen bleef ge
spaard.
Het aanzien van de oostelijke
Maasdalhelling veranderde dras
tisch toen in 1865 de spoordijk tus
sen Maastricht en Venlo werd aan
gelegd. Naast veel grondverzet von
den er talrijke drainagewerkzaam
heden plaats. Verschillende thans
natuurlijk ogende beekjes, vooral
tussen Elsloo en Geulle, vervorm
den of ontstonden door de kunst
matige drainage. In de eerste helft
van de twintigste eeuw leidden
landbouwkundige veranderingen
tot het verdwijnen van de droge
schraallanden op de plateaus en de
vochtige weilanden in het Maasdal.
De spoorlijn, de aanleg van het Ju
lianakanaal in het begin van de
jaren dertig en de moderne auto
wegsnelweg Maastricht-Eindhoven,
doorbraken de samenhang tussen
het rivierdal van de Maas en de
plateaus. Door uitbreiding van de
dorpen raakte het bos ingekneld
tussen de huizen. Staatsbosbeheer
heeft sinds 1952 in het gebied gron
den verworven ten bate van land

Bunderbos Stommeveld Bronbeek (foto: Jan Hermans)

Eenbes (foto: Jan Hermans)

Echte koekoeksbloem (foto: Jan Hermans)
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schaps- en natuurbehoud. Zo ont
stond een smal, langgerekt, maar
zeer kwetsbaar hellingreservaat.
 
Natte bossen
De flora van het Bunderbos wordt
gerekend tot twee in Nederland on
derscheiden plantengeografische
districten. Het Zuid-Limburgs
plantendistrict kenmerkt zich door
veel kalkminnende soorten en
vooral bos- en bosrandplanten. De
aan- of afwezigheid van kalk zien
we in het Bunderbos in de water
kwaliteit en speelt een belangrijke
rol in de begroeiing van de bronge
bieden. Dan is er natuurlijk door
de ligging bij de Maas sprake van
een fluviatiel plantendistrict: dat
wil zeggen planten die qua groei
plaats gebonden zijn aan de invloed
of bodems langs rivieren.
Tot de typisch Zuid-Limburgse
bosplanten behoort bijvoorbeeld
Bosbingelkruid en Kleine kaarden
bol. Deze soorten groeien vooral in
de bosranden en bij struwelen.
Het gebied tussen Elsloo en Meers
sen is vooral bekend vanwege de
bronbossen. Op de natste plaatsen
groeit het Elzen-bronbos, waar een
venige bodem constant verzadigd is
met horizontaal bewegend grond
water. Tot de meest kenmerkende
planten behoren Paarbladig goud
veil en Bittere veldkers. Ook kan er
Verspreidbladig goudveil voorko
men, vaak met andere liefhebbers
van natte standplaatsen: Gewone
dotterbloem, Holpijp en Bosbies.
In het Elzen-bronbos is het water
veelal kalkarm, waar ook andere
algemeen voorkomende moeras
planten zoals Echte valeriaan,
Moerasvergeet-mij-niet, Moeras
spirea, Moeraszegge en Watermunt
voorkomen.
Het Essen-bronbos is een ander
type bronbos. Het ligt meestal iets
hoger op de helling. In tegenstelling
tot het Elzen-bronbos heeft het Es
sen-bronbos een duidelijke voor
keur voor kalkhoudend tot kalkrijk
water. De boomlaag van het Es
sen-bronbos bestaat vooral uit Ge
wone es, maar Zwarte els kan ook
voorkomen. In de kruidlaag zien
we soorten zoals de Reuzenpaar

denstaart, de Hangende zegge,
maar ook Boswederik, Groot
springzaad, Bosereprijs, IJle zegge
of Ruwe smele.
Op enkele plaatsen zien we langs de
kwelstroompjes ook de Bosmuur.
Deze plant is afhankelijk van voch
tige bodems en groeit vaak in de
halfschaduw van een bos. Samen
met Gevlekte dovenetel staat Bos
muur vaak in een soort lintbegroei
ing op de hoogwaterlijn van een
stroompje. Langs zulke weelderig
natte beekoevers kan men ook
soorten ontmoeten zoals Wijfjesva
ren, Slanke sleutelbloem, Gele do
venetel, Eenbes en Bosandoorn.
 
Vochtige graslanden
Vanouds ligt het meeste grasland in
het Maasdal. Het moderne agrari
sche beheer heeft geleid tot soor
tenarme, groene vlakten die in niets
meer lijken op de vroeger aanwezi
ge oude, bloemrijke hooilanden.
Op veel plaatsen heeft het grasland
plaatsgemaakt voor populierenbos
meestal met ruige ondergroei van
brandnetels. Veel populieren in dit
gebied zijn bezet met Maretak. Ma
retak is een parasitaire plant die
met zijn gaffelvormig vertakte sten
gels als een altijd groene bol in de
boom hangt.
Vochtig grasland vinden we alleen
nog aan de onderkant van het Lage
Bosch. Hier groeien Echte koe
koeksbloem, Gewone dotterbloem,
Kale jonker, Slanke sleutelbloem,
Pinksterbloem en Veldlathyrus. Op
de natste plekken, als gevolg van
kalkrijk afstromend water, groeit

soms de Brede orchis, een fraaie or
chidee, samen met Moerasrolkla
ver, Echte koekoeksbloem, Moe
raszegge, Grote wederik en Moe
rasspirea. Door vroegere bemesting
zijn veel soorten verdwenen.
In het najaar van 1995 is de Hemel
beek door natuurherinrichtings
maatregelen weer gaan meanderen.
Zo zijn er sindsdien weer soorten
rijkere graslanden ontstaan.
 
Verdwenen salamanders
Het Bunderbos was in het verleden
de belangrijkste vindplaats van de
Vuursalamander. Deze zwarte am
fibieën hebben een markant vlek
kenpatroon met felgele lengtestre
pen. Vuursalamanders zijn landsa
lamanders die zich overdag ver
schuilen onder boomstronken,
dood hout of stenen. In april gaan
de vrouwtjes op zoek naar helder,
zuurstofrijk water. Op plekjes in
bronbeekjes waar het water niet te
snel stroomt, worden dan de larven
afgezet.
Helaas is de populatie Vuursala
manders in het Bunderbos door een
besmettelijke amfibieënziekte gro
tendeels uitgestorven. Deze ziekte
die ook andere salamanders, kik
kers en padden aantast kan in
korte tijd grote aantallen amfibieën
doden.
In de Gaia Zoo te Kerkrade be
vindt zich nu een kweekcentrum
waar de laatste onbesmette exem
plaren naar toe zijn gebracht, in de
hoop dat de nakomelingen ooit
weer eens uitgezet kunnen worden.
Hoop doet leven…

Bunderbos (foto: Marianne Vos)
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Oostvaardersplassen Deel 1

Tom Storcken
 
De Oostvaardersplassen is een van
de grootste natuurgebieden van
Nederland. Het is een afwisselend
moerasgebied van internationale
betekenis voor broed- en trekvogels
omringd door bosrijke gebieden.
Een vogelparadijs ontstaan in het
door mensen drooggelegde land.
Een gebied dat in alle seizoenen
steeds verandert en vol dynamiek
en verrassende ontwikkelingen is.
De Oostvaardersplassen, Marker
Wadden, Lepelaarsplassen en Mar
kermeer vormen samen Nationaal
Park Nieuw Land, het nieuwste na
tionaal park van Nederland. De
vogelliefhebber kan zijn hart opha
len in dit uitgestrekte gebied. Onge
kende aantallen en soorten vogels
doen de Oostvaardersplassen aan
als pleisterplaats op hun trek of als
broedplaats in het dichte Riet, de
ruigtes en de omringende bossen.
Sinds 2006 broedt de Zeearend er.
De Oostvaardersplassen is een rela
tief jong gebied dat in 2018 haar
50-jarig bestaan vierde. Na de
drooglegging in 1968, wat gelukkig
voor de Oostvaardersplassen maar
gedeeltelijk lukte, heeft zich een ge
bied ontwikkeld met diverse soor
ten landschappen. Tientallen ge
markeerde wandelroutes doorkrui
sen het gebied, waardoor een groot
deel van het gebied goed te bekij
ken is. In de buurt van Lelystad ligt
het Buitencentrum  Oostvaarders
plassen en bij Almere het Natuur
belevingscentrum De Oostvaarders.
Beide centra zijn zeer geschikt als
uitgangspunt voor ontdekkings
tochten.
Half december 2021 heb ik een aan
tal dagen doorgebracht in dit ge
bied met als uitgangspunt een hotel
in Almere. In deze tijd werd mijn
zicht vaak beperkt door voorbij
trekkende mistbanken die vaak
lang bleven hangen. Dit betekende
dat verre uitzichten over het gebied
meestal niet mogelijk waren, waar
door van de grote grazers alleen die

dieren zichtbaar waren die redelijk
kort bij kijkschermen en/of paden
aanwezig waren. Daardoor kon ik
mijn aandacht verleggen naar die
ren dichterbij en dat waren er ge
noeg. Een van de vele uitzichtpun
ten ligt bij de Praamweg aan de
oostkant, vlak bij de A6. Vanaf de
Grote Praambult heb je een mooi
uitzicht. Speurend over het gebied
ontdek ik vijf Wilde zwanen. Deze
zwanen broeden in het hoge noor
den bij poelen op de toendra, meer
tjes en veenmoerassen. In de winter
komen ze naar open water in
Noordwest- Europa, waaronder
Nederland. Ze zijn ongeveer even
groot als de Knobbelzwaan. Ze
hebben een lange, wigvormige, gro
tendeels gele snavel met zwarte
punt, waarbij de gele puntige wig
tot voorbij het neusgat reikt. De
roep is luid en trompetterend. Ver
der hier nog te zien: Grote zilverrei
gers, Blauwe reigers, een paar hon
derd foeragerende Brandganzen,
een Buizerd en een Torenvalk op
boomtakken. Iets verderop ligt de
Kleine Praambult. Hier zitten hon
derden Brandganzen, Grauwe- en
Kolganzen, Bergeenden en Smien
ten. Op de oever honderden rusten
de Kieviten. De Cetti’s zanger
(standvogel) laat zich regelmatig
horen. Dit is een zanger met een
korte hals, brede staart, korte afge
ronde vleugels en een spitse snavel.
De koptekening lijkt op Kleine Ka
rekiet. De roep is echt explosief en
met geen andere vogel te verwar
ren. 
Vlak in de buurt staan een aantal
kijkschermen met namen zoals Oe
verloper, de Krakeend, De Poelrui
ter en de Zeearend: allemaal met
uitzicht op water en Rietvelden. Bij
een rondwandeling zijn weer Wilde
zwanen te zien. Daarnaast ook
Rietgorzen, Putters op distels,
Groenlingen, Vinken, Kuifeenden
en in een boom zit een Havik.
Daarnaast zie en hoor ik Kramsvo

gels. Slobeenden zitten op het
water. In de buurt van Buitencen
trum Oostvaardersplassen (zuide
lijk van Lelystad) zie en hoor ik
weer Cetti’s zanger, maar ook de
Waterral. Deze vogel leeft meestal
teruggetrokken tussen de vegetatie
bij moerassen en binnenwateren.
De vogel is een paar centimeter
kleiner dan het Waterhoen, heeft
een vrij lange hals en platte borst
en een lange iets omlaag gebogen
snavel. Soms hoor je een snel weg
stervend gegil als van een speenvar
ken, maar ook korte kiep-klanken.
De Raaf laat zich horen en is ook
nog goed te zien. Een valk komt
aanvliegen en gaat in een boom zit
ten. Mooie spitse vleugels die in de
vlucht iets naar achteren gebogen
zijn. Dan kan ik deze vogel eens
goed bekijken: het blijkt de Slecht
valk te zijn: een redelijk forse vogel
toch wel. De brede baardstreep is
goed te zien. Hier heb ik het geluk
dat de mist is opgetrokken en dat
ook de kleuren van poten en veren 
goed te zien zijn. Bij observatiehut
de Zeearend zitten enkele paartjes
Pijlstaarten op het water. Bij de
mannetjes is de borst en de bene
denhals wit, terwijl die doorloopt
als smalle witte streep over de zij
hals tot achter de oorstreek.  Als ik
tijdens een van de ochtenden naar
kijkhut De Zeearend en Wigbels
Eiland wil lopen, wordt het pad ge
blokkeerd door een dicht hek. Het
blijkt dat in de wintermaanden
deze toegangspaden tot 11.00 uur
in de morgen afgesloten zijn in ver
band met afschot van grote grazers.
Na een telefoontje naar het Buiten
centrum mag ik de toegangspoort
zelf openmaken (was vastgebonden
met een stuk touw), omdat er van
daag toch geen gevaar van jagers is.
Op weg naar de kijkhut hoor ik
het ”ping” geluid van de Baard
mannetjes. Na een tijdje zoeken
zijn in het Riet twee Baardmanne
tjes te zien, een mannetje en een
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Gulzigheid
door Marie van Herten
 
'In de natuur wordt gulzigheid met
de dood betaald'
Vorige week attendeerde Kayla,
mijn trouwe viervoeter me op een
dode vogel in het hoge water van
de Oolderplas, aan de kant van
Oolderveste.  Om te checken of het
hier niet om vogelgriep zou gaan,
heb ik de Aalscholver uit het water
getild... En tot mijn verbazing was
hij gestorven aan 'gulzigheid'. Sneu
voor hem en de vis.

(foto: Marie van Herten)

vrouwtje. Ze verplaatsen zich, al
foeragerend, steeds in het Riet. Een
andere manier om ze te vinden is te
letten op het doorbuigen van het
Riet. Ze gaan bijna op de topjes zit
ten en door hun gewicht buigt het
Riet door en zo krijg je een soort
golfbeweging. Het Baardmannetje
behoort tot de mezen. Ze broeden
in kolonies in uitgestrekte Rietvel
den aan meren in brak- en zoetwa
termoerassen. Hun voedsel bestaat
in de zomer uit insecten en in de
winter uit rietzaden. De kleur van
hun lijfje is licht geelbruin, waarbij
het mannetje een lichte blauwgrijze
kop heeft met lange, zwarte afhan
gende snor, dus niet echt een baard.
Mannetje en vrouwtje hebben een
lange, licht geelbruine staart. Ze
zijn werkelijk prachtig om te zien.
Ten noorden van Almere ligt het
Natuurbelevingscentrum De Oost
vaarders en links en rechts hiervan
liggen nog enkele uitzichtpunten/
kijkschermen. Omdat dit vlak bij
de stad ligt is het hier een stuk
drukker met wandelaars en fietsers.
Ook zijn er drie groepen, onder lei
ding van gidsen van de Vogel
wacht, bezig met een vogelcursus.
Maar hoe verder je je verwijdert
van het Natuurbelevingscentrum,
hoe rustiger het wordt. In de verte
staan enkele grote grazers: koeien
met behoorlijk grote horens en acht

CC BY-NC-ND 2.0  (foto: Frans de Wit)

Edelherten waarvan een bok met
gewei en zeven hindes. Op het
water zitten onder andere zes man
netjes Grote zaagbekken, grote
groepen Smienten, Krakeenden,
Kuifeenden en Wintertalingen. Een
Raaf landt in een boom. Ook zijn
hier weer Baardmannetjes te horen.
Bij een van de uitkijkpunten zitten
twaalf Watersnippen op een klein
eilandje. Hun buikjes zijn wit en
ongebandeerd. Daarnaast zitten
enkele Waterhoentjes, Brandgan
zen en Bergeenden.

CC BY-NC-ND 2.0 Baardman
(foto: Marthe de Jong-Lantink)
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Groen(te)klets

Moestuin (foto: Janine Roos)

Distel vergane glorie (foto: Janine Roos)

door Janine Roos
 
Een korte toelichting: We hebben
een lapje grond waarop we zo ecolo
gisch/biologisch/duurzaam mogelijk
wat groente willen telen, wat fruit
willen kweken en daartussen heel
veel inheemse 'wilde' flora en fauna
hopen te krijgen, zodat het stukje
agrarisch gebied daar toch wat bio
diverser wordt.
 
Om maar gelijk met de deur in huis
te vallen: het is een puinhoop. Het
onkruid floreert, en de muizen ook.
Het kasje is met de laatste storm de
helft van zijn dak kwijt geraakt en
de hibiscushaag wil maar niet
groeien.  Maar toch zijn we trots
op ons weitje, een lapje grond van
zo’n 1000m², net buiten Vlodrop.
 
Een deel van het weitje is speciaal
voor de bijen. Verscholen tussen
het groen staat een bijenstalletje
met een paar bijenkasten. Een deel
moet een ecologisch bloemenpara
dijs worden vol met inheemse wilde
bloemen en het laatste deel een
soort van groentetuin (het is land
bouwgrond, dus ergens moet er wel
iets herkenbaars verbouwd wor
den). Dat laatste deel was een halve
gifbelt toen we het kochten, waar
het muizengif nog tussen de stoep
tegels lag. Het ligt nu een jaar of 5
een soort van braak, en nadat we er
vorige zomer vuurvliegjes ontdek
ten durven we daar nu wel groente
te gaan telen. Het enige probleem is
dat het vol gegroeid is met kaar
denbollen, teunisbloemen en nog
wat andere eigenlijk best mooie
maar-op-die-plek-niet-gewenste-
kruiden en een vreselijk woekerend
grasje.
 
Maaien? Spitten? Frezen? We zijn
er nog niet uit, ik ben eigenlijk
tegen frezen en spitten maar ons
maaibeleid werpt nog geen vruch
ten af, al is onze slakkenpopulatie
ons er erg dankbaar voor.
We balanceren een beetje tussen ge

noeg groenvoer voor onszelf en ge
noeg voor de beestjes. Want die Pa
trijzen die bij ons achter de heg ver
dwaald waren, die waren wel erg
mooi, en dat dwergmuisje, zo
schattig! En regelmatig maakt een
Haas er zijn leger en ook de Das
loopt er heel af en toe door heen.

En er zijn meesjes en een Rood
borstje, slakken en vlinders. En ze
hebben natuurlijk allemaal honger.
Gelukkig delen we graag, en zo
mogen we ook onze belevenissen
met u delen over het wel en wee van
ons nog niet zo bloemrijk weitje.
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30-ste Vogelcursus start op vrijdag 7 april 2023

door Lei Hulsbosch
 
De vogelcursus wordt dit jaar voor
de 30e keer gehouden.
De gidsen zijn er weer in geslaagd
om een programma samen te stel
len voor de vogelcursus beginners
en gevorderden. Het thema voor de
beginners is natuurlijk het leren
herkennen van veldkenmerken en
geluiden van de meest algemene vo
gels in eigen omgeving.
 
Tijdens deze cursus en de excursies
zullen we extra aandacht schenken
aan de onderscheidende kenmerken
van deze soorten; kennis van zang
en roep speelt daarbij een belangrij
ke rol.
 
Dit jaar behandelen wij de “Ecolo
gische vogelgroepen per gebied” en
starten de cursus dan ook wat later
in het seizoen.

 
De cursusgebieden en cursusdata
voor 2023 zijn:
Één informatieavond op vrijdag 7
april om 19.30 uur in de centrale
ruimte van basisschool Triangel te
Linne. Tijdens deze informatie
avond zullen wij aan de hand van
het cursusboekje op een aantal as
pecten van het herkennen van vo
gels ingaan;
Vier vroege ochtend excursies:
-zondag 9 april, het Munnichsbos
bij ‘t Reutje
-zondag 23 april, de Meinweg bij
Venhof
-zondag 7 mei, de Doort bij Echt
-zondag 21 mei, de Linnerweerd in
Linne
Hier sluiten wij de cursus af met
een kop koffie.
De startplaatsen worden op de eerste
cursusdag bekend gemaakt.

Rosse grutto (foto: Nicky Hulsbosch)

De excursies starten precies om 8.00
uur. Wees dus op tijd en … goed
gekleed, want het kan ‘s morgens
nog flink koud zijn. In verband met
de vroege periode in het jaar duren
de excursies maximaal 2.30 uur.
 
U kunt zich voor de vogelcursus te
lefonisch opgeven bij Lei Huls
bosch (tel. 06 52555004) of via e-
mail: cursussen@dekringlooplinne.
nl.
 
De kosten voor de cursus bedragen
€ 15,- voor leden en € 25,- voor
niet-leden van "De Kringloop".
Deelnemers die zich aanmelden
voor de Beginnerscursus en die niet
in bezit zijn van het Beginnersboek,
betalen € 10,-- extra in verband met
de kosten van het dikke (in kleur)
uitgebrachte Beginnersboek.
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Het cursusgeld vooraf overmaken
op rekening: NL70ING
B0004709759 ten name van Land
schapsvereniging de Kringloop
onder vermelding “Vogelcursus
2023”.

 
De opgave moet geschieden vóór 2
april.
Indien op deze dag het cursusgeld
niet binnen is, behoort U niet tot
de deelnemers en ontvangt U ook
geen uitnodiging.

 
Rest ons U nog een fijne, gezellige,
maar vooral leerzame cursus toe te
wensen, namens de gidsen: Jan
Hermans, Leo Koster, Huub Loete
en Tom Storcken.

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.
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Jarenlang had ik tijdens de dagelijkse ochtendwandelingen met mijn hond zicht op de Blauwe reigerkolonie bij
Osen. Rond begin februari bespeurde ik er de eerste activiteit. Ik sloeg de kraag van mijn jas dan nog eens om
hoog. Meestal telde ik rond de 70 nesten. Te Wessem in het Meggelveld heeft de grootste kolonie van Nederland
gezeten met rond 300 nesten. Als eerste arriveren de mannetjes die de grootste en beste nesten bezetten. Het
mannetje verdedigt zijn gebied uiterst fel tegen zijn buren. In baltsstemming gaat hij op het nest staan en laat
zijn rauwe lokroep horen. Rond half februari wordt het eerste ei gelegd. Mannetje en vrouwtje bebroeden beide
de eieren en blijven het hele broedseizoen bijeen. Na ongeveer 4 weken komen de eieren uit. Wanneer de jongen
rond 9 weken oud zijn verlaten ze voorgoed het nest.                              Foto en tekst: Piëtro Cuypers

Observatie van...

...een Blauwe reigerkolonie

LANDSCHAPSVERENIGING

De Kringloop Linne

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