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LEZING OVER DE RODE WOUW
EN DE SCHREEUWAREND

OP VRIJDAG 25 MAART

door Lei Hulsbosch

Op vrijdag 25 maart     houdt
Landschapsvereniging “De
Kringloop” een vogellezing over
de Rode wouw en de
Schreeuwarend. De lezing wordt
verzorgd door de heer Paul
Voskamp en wordt gehouden in
het Kloosterhof, Groenstraat 16
te Linne,     aanvang     20.00 uur     en
zal ongeveer duren tot 22.30 uur.
Ook niet leden zijn van harte
welkom op deze avond.

Een van de mooiste roofvogels in
Europa is de Rode wouw. In
Nederland wil het als broedvogel
om uiteenlopende redenen maar
niet lukken om vaste voet aan de
grond te krijgen, terwijl deze
roofvogel net over de grens in
Duitsland en België wel in
redelijke aantallen tot broeden
komt. In Zweden stijgt de
broedpopulatie zelfs met
sprongen. In het jaar 2000 is Paul
Voskamp samen met Stef van
Rijn een populatiestudie

begonnen in het oostelijke deel
van de Ardennen. We hebben
Paul Voskamp uitgenodigd om
zijn bevindingen in de vorm van
een lezing aan ons voor te
leggen. Paul zal in de lezing in
gaan op de broedbiologie, het
landschapsgebruik, het voedsel
en de relatie met de mens
aangezien de Rode wouw sterk
aan agrarisch landschap

Rode wouw

Onderaanzicht
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gebonden is. Aan het eind van de
lezing zal het ons dan ook
duidelijk zijn geworden waarom
het in Nederland nog steeds niet
gelukt is met de Rode wouw als
broedvogel. Of is er nog hoop dat
we deze schitterende roofvogel
binnen enkele jaren wel kunnen
begroeten als broedvogel? Na de
pauze zal Paul ook nog iets
vertellen over de Schreeuwarend.

Reserveer de datum alvast in
Uw agenda.

Raadpleeg de website van
Landschapsvereniging “De
Kringloop”.
www.dekringlooplinne.nl

Op 30 januari is de jaarverga-
dering over 2003 gehouden. Er
waren 35 leden aanwezig.
Bestuurslid L. Hulsbosch was
verhinderd. Het jaarverslag, het
financieel overzicht en het verslag
van de kascontrolecommissie
kregen de goedkeuring van de
vergadering. Commissielid
J. Baars was aftredend en niet
meer herkiesbaar. In zijn plaats
werd de heer C. Homburg
benoemd. Voorzitter Hermans
lichtte het activiteitenprogramma
en het cursusaanbod toe. Aan
twee excursies kunnen alleen
leden deelnemen.

JAARVERSLAG OVER 2004 VAN
LANDSCHAPSVERENIGING DE KRINGLOOP

door K. Welters

Tijdens een korte pauze liep het
aantal aanwezigen op tot 62.
Daarna verzorgde de heer
J. Hermans een schitterende dia-
lezing over zijn interessante ont-
dekkingstocht naar de flora en
fauna van Lapland in het hoge
noorden van Europa.

Op 27 februari heeft de heer
J. Jagt voor 65 belangstellenden
een boeiende dialezing gehouden
over de recente vondsten van
Maashagedissen in Zuid-Limburg.

Zoals elk jaar is ook nu weer de
heer P. Wouters bij ons te gast
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geweest. Op 26 maart gaf hij
voor 70 bezoekers een
fantastische dialezing over de
vogels van het Nederlandse
heidelandschap.

Op Koninginnedag 30 april stond
er een ochtendexcursie op het
programma, de eerste excursie
van dat jaar, naar het prachtige
elzenbroekbos van landgoed
Hoosden bij St. Odiliënberg.

Op zondag 16 mei heeft “De
Kringloop”
zijn 30-jarig
bestaan
gevierd.
Alle leden
hadden een
uitnodiging
ontvangen
voor een
feestelijke
samenkomst
in de mooie
tuin van
kasteel Aerwinkel. De heer
J.Hermans, 30 jaar voorzitter
zonder onderbreking (!), hield
voor een groot gezelschap een
enthousiaste toespraak, waarin
hij terugkeek op de afgelopen
periode van 30 jaar
Landschapsvereniging De
Kringloop. Daarna volgde de

presentatie van het jubileum-
boekje “Natuur aan huis” met als
ondertitel “ de natuur als
inspiratiebron voor de tuin.” Het
boekje bevat interessante bij-
dragen van bestuursleden en is
een uitgave van het bestuur van
de Kringloop. De eerste exem-
plaren werden uitgereikt aan de
heer en mevrouw Stiphout,
eigenaren van kasteel Aerwinkel
met de schitterende tuin.
Vervolgens waren er jubileum-
wandelingen in de omgeving met
een keuze uit drie afstanden.
Tenslotte ontmoetten de wande-
laars elkaar in het gemeen-
schapshuis van ’t Reutje voor een
gezellig samenzijn met vrienden
en bekenden, van wie velen al
heel lang trouw lid blijven van hun
Kringloop. Iedere aanwezige
mocht het jubileumboekje in
ontvangst nemen.

Woensdag 16 juni werd een
avondwandeling gemaakt naar de
Koeweide bij Wessem, een
gebied met veel bijzondere
planten. Het is eigendom van
Natuurmonumenten.

De ochtendexcursie naar de
Schinveldse bossen en omgeving
op 11 juni is prettig verlopen.
Er waren 30 deelnemers.

Havik
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Op 25 juli vond de jaarlijkse
bustocht plaats. De bestemming
was een excursie naar het
Perlenbachtal en de Hoge Venen.
De 54 deelnemers (alleen leden)
waren zeer voldaan over de
perfecte organisatie. Die was bij
de heren Hulsbosch en van der
Vorst in ervaren handen. Ook de
gidsen J. Hannen en J. Hermans
kregen lof voor hun onmisbare
bijdrage om deze busexcursie tot
een groot succes te maken. Er
wordt misschien gedacht aan een
meerdaagse busexcursie.

Bij de herfstexcursie naar het
Bunderbos bij Elsloo op 24
oktober was er bijzondere aan-
dacht voor paddestoelen. Fraai
herfstweer droeg bij tot het
slagen van deze activiteit. Er
waren 26 deelnemers.

Op 26 november heeft de heer F.
Coenen met behulp van een
beamer een lezing gehouden
over de relatie van het kasteel
van Montfort en het landschap in
de naaste en verdere omgeving.
Het werd geen droog verhaal,
maar een boeiende lezing,
doorspekt met anecdotes en
interessante wetenswaardig-
heden. Daarvan hebben 42
belangstellenden volop mogen

genieten.

De heer Hermans hield op 10
december een dialezing over het
landschap en de flora van het
Griekse deel van het eiland
Cyprus in de Middellandse Zee.
Mevr. A. Homburg had gezorgd
voor een prachtige brochure van
het toerismebureau voor Cyprus.
De heer Hermans heeft een volle
zaal ruim twee uur weten te
boeien met zijn verhaal en de
mooie opnamen van zijn studie-
reis naar Cyprus. Goede wijn
behoeft geen krans!

Op 26 december, Tweede Kerst-
dag, is door 42 deelnemers
gewandeld in het Vlodropse deel
van de Meinweg. Op deze dag
heeft “moeder natuur”haar
macht over het mensdom
getoond. Door een enorme

Kastanje

Tamme kastanje
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zeebeving werden in Zuidoost-
Azië duizenden mensen gedood
of gewond en grote kustgebieden
totaal verwoest.

Bij bijna alle excursies waren de
heren J. Hannen en J. Hermans
de “vaste”gidsen.

De volgende cursussen zijn
gegeven:
- Vogelcursus voor beginners en

gevorderden
- Vogelcursus voor de jeugd
- Plantencursus voor het

herkennen van planten uit de
eigen omgeving.

- Paddestoelen en
mossencursus.

Observatie jaargang 31
Ons verenigingsblad werd weer
zes keer bij alle leden bezorgd.

Redactieleden zijn Mevr. A.
Homburg en de heren Hannen en
Hermans.

Ledenadministratie
Deze werd ook dit jaar uitstekend
verzorgd door de heer
L.Hulsbosch in samenwerking
met penningmeester L.Baars. De
Kringloop had op 31 december
2004, 327 leden.
De samenstelling van het bestuur
bleef ongewijzigd. Het bestuur
kwam acht keer in vergadering bij
elkaar.

Rest nog een woord van hartelijke
dank aan alle leden, die zich op
welke manier dan ook in dit
jubileumjaar verdienstelijk hebben
gemaakt voor
Landschapsvereniging De
Kringloop.

Zomereik



7

VOGELCURSUS BEGINNERS
EN GEVORDERDEN 2005

door Lei Hulsbosch

Evenals in voorgaande jaren zijn
de organisatoren van de
vogelcursus er weer in geslaagd
om een vogelcursus-programma
samen te stellen voor beginners
en gevorderden. Het thema voor
de beginners is natuurlijk het
leren herkennen van
veldkenmerken en geluiden van
de meest algemene vogels in
eigen omgeving.
Bij de gevorderden wordt dit jaar
speciaal aandacht besteed aan de
leeuweriken, piepers en kwik-
staarten. Op het eerste gezicht
misschien een wat willekeurige
greep uit een aantal vogel-
groepen, die je vooral in open
gebieden tegen kunt komen.
Maar naast overeenkomsten in
biotoop en levenswijze zijn er ook
andere parallellen. Leeuweriken
en piepers worden gekenmerkt
door een weinig opvallend, door
bruine en vuilwitte tinten
gedomineerd verenkleed wat
zorgt voor een goede camou-
flage. Ze wijken hiermee duidelijk
af van de opvallend getekende
kwikstaarten. Anderzijds hebben

kwikstaarten en piepers veelal
een slanke lichaamsbouw met
een relatief lange staart, terwijl
leeuweriken over het algemeen
een meer gedrongen habitus
hebben. Binnen de verschillende
groepen daarentegen zijn de
verschillen tussen de soorten niet
altijd even makkelijk. Leeuweriken
en vooral piepers lijken voor een
minder ervaren waarnemer
verwarrend veel op elkaar. Tijdens
deze cursus en de excursies
zullen we extra aandacht
schenken aan de onder-
scheidende kenmerken van deze
soorten; kennis van zang en roep
speelt daarbij een belangrijke rol.
Samen met de gidsen heeft Lei
Hulsbosch weer een fraai cursus-
boek samengesteld, waarbij
natuurlijk de diverse vogelsoorten
worden toegelicht.

De samenstelling van de gidsen is
ook enigszins veranderd. Naast
een degelijke basis (John Hannen,
Jan Hermans, Leo Koster en
Geert Peeters) wordt dit jaar één
gevorderde groep gegidst door
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de “nieuwelingen”: Nicky Huls-
bosch, Scipio van Lierop en Jo
van Pol. Deze laatste drie zijn
natuurlijk voor de trouwe
deelnemers aan de vogel-
cursussen geen onbekenden.
Zij hebben in de praktijk bewezen
het een en ander af te weten van
het herkennen van vogels.
Kortom de gidsen hebben er
weer volop zin in en wij hopen u
weer in grote getale te mogen
verwelkomen op de
introductieavond van de
vogelcursus.

De cursusdata zijn als volgt:
Vrijdag 22 april
introductieavond voor
beginner/gevorderden; 20.00
uur in Kloosterhof, Groenstraat
16 te Linne.

Zondag 24 april vogelexcursie
langs de Maas bij Leeuwen
start 7.00 uur.

Zondag 8 mei vogelexcursie
naar het Reigersbroek/
Rozendaal start 6.00 uur.

Zondag 22 mei vogelexcursie
naar de Meinweg bij het
Venhof start 6.00 uur.

Vrijdag 27 mei afsluitende

avondexcursie naar de
Linnerweerd. Start om 19.30
uur bij Kloosterhof, Groenstraat
16 te Linne.

De cursuskosten bedragen:
12 Euro voor leden en     16 Euro
voor niet-leden. Dit bedrag dient
vooraf te worden overgemaakt
op ons rekeningnummer
(12.93.03.763) onder vermelding
van     “Vogelcursus 2005”.

U kunt zich voor de vogelcursus
zowel schriftelijk als telefonisch
opgeven bij de heer J. Hannen
(tel.0475-334807) of de heer
L. Hulsbosch (tel.0475-463239).
Ook kunt u zich aanmelden via e-
mail op onze website:
www.dekringlooplinne.nl ga naar:
Cursussen, 2005, Vogels.
De opgave moet geschieden voor
maandag 16 april.
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“DE KRINGLOOP” OP HET INTERNET

door Lei Hulsbosch

De aankondiging is niet helemaal
juist, want Landschapsvereniging
“De Kringloop” heeft al sinds
enkele jaren een eigen website.
Enkele jaren geleden is in
samenwerking met en door het
Natuurhistorisch genootschap
een website gebouwd. Deze
website vermeldt vrijwel alleen
statische informatie en is niet
actueel.
Onze “jonge” leden gaan met de
tijd mee en maken vrijwel
dagelijks gebruik van
internetfaciliteiten. Er wordt dan
ook wel eens opgemerkt door
onze leden: ik heb de
aankondiging in de bladen voor
de avondwandeling gemist, kun
jij die niet op internet zetten of
zijn de portokosten voor het
verzenden van observatie niet te
duur, zet dat maar op internet,
dan hoef ik die niet meer op
papier of kan ik mijn
adreswijziging per e-mail
doorgeven of  kunnen wij onze
waarnemingen niet digitaal op
internet zetten.
Daarom heeft het bestuur
besloten om zorg te dragen voor

een eigen actuele website. Wij
willen niet gelijk alle wensen van
onze leden invullen, maar gaan
stap voor stap aan de slag. Wij
hebben per slot van rekening
toch een aantal leden, die nog
niet “digitaal” zijn. Deze leden
willen wij nog zo lang mogelijk op
de “oude” manier blijven
bedienen.
De nieuwe website is klaar en is
te benaderen onder de naam:
www.dekringlooplinne.nl. De
namen “kringloop” en
“dekringloop” waren reeds bezet,
vandaar de aanvulling met Linne.
Op dit moment staat er
informatie over: onze vereniging,
de cursussen, het
jaarprogramma, de observatie,
waarnemingen en links naar
andere natuursites. Wij zorgen
dat deze informatie actueel blijft.
Met andere woorden: activiteiten
en cursussen, die via observatie
en in de (week) bladen
verschijnen, vindt u voortaan ook
op internet. Ook kunt u nu al
adreswijzigingen, deelname aan
cursussen, artikeltjes voor de
observatie en andere vragen via
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OP KONINGINNEDAG, 30 APRIL, NOGMAALS
NAAR LANDGOED HOOSDEN

door J. Hermans

Watermunt

e-mail aan ons doorgeven.
Kijk ook eens naar het
onderwerp: waarnemingen. Wij
willen ons hiermee niet
vergelijken met andere prachtige
internetsites (zoals
www.birdpix.nl), die dit
beroepsmatig doen. Wel willen
wij hier onze leden de gelegen-
heid geven om een mooie

waarneming, foto met een korte
beschrijving, op onze eigen
website te zetten.

Dus kijk eens naar onze nieuwe
website en laat ons weten wat u
er van vindt. Dit kan natuurlijk via
e-mail, maar zeker ook tele-
fonisch of op papier.

Zoals al vele jaren traditie orga-
niseert Landschapsvereniging De
Kringloop ook dit jaar weer een
ochtendexcursie, de eerste van
dit seizoen. Onze keuze is even
als vorig jaar op landgoed
Hoosden gevallen. Dit jaar be-
zoeken we het gedeelte gelegen
achter hoeve Overen.

We verzamelen om      9.00 uur
op het kerkplein van St.
Odiliënberg. Vandaar
rijden we dan met zo min
mogelijk auto’s naar de plek waar
de excursie start onder leiding

van de heren J. Hannen en J.
Hermans.

De keuze is dit jaar
weer op Hoosden
gevallen,
omdat in
dit gebied in
2002/
2003 achter
boerderij
Overen een
groot deel
van de
moerassige
laagte is
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afgeplagd. De voedselrijke en
verruigde massa werd afgevoerd
en tegelijkertijd werden een groot
aantal plassen en ondiepe
drassige laagten aangelegd.
In 2004 hebben zich in dit terrein
al verrassende ontwikkelingen
voorgedaan met betrekking tot
flora en fauna.
Het leek ons aardig in vervolg op
de excursie van 2003 dit jaar de
natuurontwikkeling in terrein-
gedeelte van Hoosden eens bij
onze leden onder de aandacht te
brengen.
Denk aan verrekijker, vogel- en
plantengids.
Gezien de aard van het terrein is
het noodzakelijk om te
beschikken over laarzen of
waterdichte wandelschoenen
met goed profiel. Wij hopen op
een grote opkomst. De excursie
duurt tot ongeveer 12.00 uur.

Interne bestuursmutatie

Tijdens de onlangs gehouden
jaarvergadering van Landschaps-
vereniging De Kringloop is onder
andere de secretaris K. Welters
bij acclamatie herkozen. De heer
Welters die vele jaren bij onze
vereniging het secretariaat op
zich nam, heeft verzocht het iets

kalmer aan te
mogen doen.
Wij als bestuur
respecteren dat
en vinden het fijn
dat hij toch nog
actief in het
Kringloopbestuur
wil blijven. De heer J. van der
Vorst is bereid om de
secretariaats-werkzaamheden
over te nemen. De heer K.Welters
zal zich vooral gaan bezig houden
met de contacten tussen de
Kringloop en de gemeente en
onze zusterverenigingen onder
andere Veldeke.

Overlijden Paul Wouters

In 2003 hebben we nog mogen
profiteren van de sublieme
vogelfotografie van Paul Wouters.
Niemand, ook hijzelf niet, kon
toen bevroeden dat dit zijn laatste
jaar zou zijn. Op 23 januari 2005
overleed hij. Op zijn bidprentje,
gesierd met de afbeelding van
een ijsvogel, staat onder andere
het volgende vermeld:
… Paul was van nature een vrolijk
mens. Hij hield van een grap. In
alles wilde hij altijd de beste zijn.
Of dat nu in de sport was, in zijn
werk of bij het fotograferen van
vogels. Paul genoot van het

Oranjetipje
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leven. Jarenlang ging hij samen
met zijn vrouw op vakantie. Dat
waren geen uitgestippelde
reizen, het waren meer
ontdekkingstochten. In oktober
2004 kreeg Paul tijdens zijn
vakantie in Noorwegen
problemen met zijn ogen.
Thuisgekomen werd al gauw
duidelijk dat hij aan zijn laatste
reis was begonnen. Zijn laatste
reis door het leven in deze wereld
zit erop. Hij was intens dankbaar
voor het leven en voor degenen
met wie hij zijn leven mocht
delen….

Paul bedankt,
voor al dat
moois dat
je jaren met
zoveel
enthousiasme
bij De Kringloop
liet zien. We
zullen dat nooit
vergeten!

Namens het bestuur
van De Kringloop

J. Hermans

VOORAANKONDIGING
VARIA-AVOND

OP VRIJDAG 25 NOVEMBER

door Lei Hulsbosch

Op vrijdag 25 november vrijdag 25 november vrijdag 25 november vrijdag 25 november vrijdag 25 november houdt
Landschapsvereniging “De
Kringloop” speciaal voor haar
leden een varia-avond. Deze
avond is uitsluitend voor de leden
van “De Kringloop”. RRRRReserveereserveereserveereserveereserveer
deze datum alvast in Uw agenda.deze datum alvast in Uw agenda.deze datum alvast in Uw agenda.deze datum alvast in Uw agenda.deze datum alvast in Uw agenda.

Zoals al in het jaarprogramma is
vermeld hebben wij dit jaar de
“maand november” gereserveerd

voor onze leden. Speciaal voor de
leden van de Kringloop, die iets
willen vertellen of laten zien over
een zelf te kiezen onderwerp.
Maak fantastische foto’s,
filmopnamen, geluidsopname of
verslagen van wandelingen en
laat anderen leden van “De
Kringloop” er ook van genieten.
Hebt u een “speciale” hobby of
ergens onderzoek naar gedaan.

IJsvogel
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De onderwerpen zijn geheel vrij.
De tijd die u voor het onderwerp
denkt nodig te hebben is ook
geheel vrij. De enige beperking
die wij stellen is dat het in een of
andere vorm iets te maken heeft
met de doelstellingen van onze
vereniging. Dus aan een
wijnavond geven wij niet de
hoogste prioriteit.

Wij zullen op de avond de
benodigde apparatuur, zoals
diaprojector, beamer, laptop en
microscoop ter beschikking
stellen. Ook kunnen wij u helpen
met het voorbereiden van de

presentatie (in de vorm van het
maken van sheets, powerpoint
etc.).

Bij deze doen wij een beroep op
onze leden om daadwerkelijk een
bijdrage te leveren voor deze
varia-avond. Meldt u zo spoedig
mogelijk aan (vol is vol) bij een
van de bestuursleden en vermeld
daarbij: het onderwerp, de
benodigde tijd en de benodigde
apparatuur.

WAT WOONT ER IN UW TUIN?

door Neeltje Huizenga

Soms ziet u er eentje omhoog
klimmen of hoort u nachtelijk
gescharrel: eekhoorn en egel.
Twee zoogdiersoorten, die in
menig Limburgse achtertuin
worden gezien. Sinds begin dit
jaar wordt gewerkt aan een
verspreidingsatlas van zoogdieren
in Limburg. Simpelweg waar
leven reeën, waar konijnen en
waar egels. Limburg telt
ongeveer 2400 hokken van een

vierkante kilometer en welke
soort zit in welk hok? U begrijpt
ons beeld is nog lang niet
compleet en daarom vragen wij
uw medewerking. Wij roepen alle
tuinenbezitters in Limburg op te
helpen!

Vaak leiden zoogdieren een
verborgen leven en zijn ’s nachts
actief, denk bijvoorbeeld aan
muizen. Sommige
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soorten laten
zich bij huis wel
goed zien. Een
eekhoorn die bij
het vogelhuisje
komt eten, de
egel die onder
de struiken
rondscharrelt of
de mol die uw
gazon vernielt.
Laat het ons
weten of er een
eekhoorn, egel,
mol of
misschien wel
een konijn door uw tuin loopt.

Bruikbare informatie voor ons
atlasproject om de Limburgse
zoogdierenatlas zo compleet
mogelijk te maken. “Ons” dat zijn
de Vereniging voor Zoogdier-
kunde en Zoogdierbescherming
(VZZ) en het Natuurhistorisch
Genootschap in Limburg (NHGL).

Wilt u de zoogdieren die een
bezoek aan uw tuin brengen aan
ons doorgeven? Dit kan per e-
mail aan: n.huizenga@nhgl.org of
per post aan: NHGL,
Godsweerderstraat 2, 6041 GH
Roermond. Let u op de
vermelding van het adres van de
tuin, de soort en de datum.

Alvast onze dank voor uw inzet!

Neeltje Huizenga
projectcoördinator zoogdieratlas
Limburg

Godsweerderstraat 2
6041 GH Roermond
telefoon 0475- 386470
n.huizenga@nhgl.org

Naschrift redactie

Bronvermelding gebruikt fotomateriaal:
Konijn (foto: Natuurhistorisch Genootschap in
Limburg, Henk Heijligers).
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ZOOGDIERWAARNEMINGEN GEVRAAGD!

Sinds vorig jaar april is het
Natuurhistorisch Genootschap
in Limburg samen met de
Vereniging voor Zoogdierkunde
en Zoogdierbescherming, bezig
met de voorbereidingen voor
een verspreidingsatlas van
zoogdieren in Limburg.

Het streven is om de zoogdieren
in Limburg zo nauwkeurig
mogelijk in kaart te brengen.
Daarvoor zijn veel waarnemingen
nodig als basis voor de atlas. De
atlas periode zal in totaal 25 jaar
beslaan en loopt van 1980 tot en
met 2005.

Helaas zijn zoogdieren vaak niet
makkelijk waar te nemen. Voor de
meeste zoogdier soorten geldt
dat je ze niet zomaar ziet
wanneer je naar buiten gaat.
Meestal ben je afhankelijk van
een toevalstreffer en vaak moet
je per soort gericht zoeken of
zelfs proberen beesten te
vangen. Sporen of resten van
zoogdieren zijn makkelijker te
vinden en ook een belangrijke
informatiebron. Op dit moment

zitten er ruim 80.000
zoogdierwaarnemingen in de
databases van het Genootschap
en de VZZ, maar aanvullingen zijn
zeer gewenst! Om een zo
compleet mogelijk beeld te
krijgen, is elke waarneming van
belang.



16

�

���� �
�
���������	
������������	�������
�
�������������������������������������������� ������������ ������� �!�"�����#�����$%����
%% �&��'�������� �(��)����&%%��� ��� !�*�������%���� ����������� �&%%��% �(��
%����������'������ �!��
�
	�����'�#�����$%����� ��%������ �%#%������������!��� ��%�����%����'��� ��%% ��� �
(%%����( !�
�

�

+��$)��(�������$%��������,%$��������('�-#�%%��.����%%�.�)��� �����.����$)��(�� �.�
��'� � �/!��
0�#1�'����������$%�����#��� �'�#����% ��� �#�%������ ��%% ����������� �-�����%��/������
��(!�

�
� 
���0� � ��0�� � � 
���0� � ��0��
�
�� �	���
�

�� *�
�

�� ��"2�����
�

�� +�������0�

�� 2��
� �� 
0������0���
�

�� "���3�� �� ��
�
�

�� ����
�
�� ����

���������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�
 
���������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!4�
            ��������� �
� 

�
����������5
0��������1�� � ���%�#��(�$����������� �� ���������
� � � � � ���� � 	���&���������%%��6�
� � � � � ����� � 789:�	2������� ��
������������������������������������������������������������������������������%�; )��!����
�
Deze waarneming wordt opgenomen in de Limburgse Zoogdieratlas en de Zoogdierdatabank Nederland 

 

�%%�1��  �%���1�  

�����1��  �  

5���$���1�� 5�%%��1��   

0������ 1�� �<�%��1�  

 

 

 

+��$)��(�� ����$%����&%%� ��� �1�

 



17

Het verzoek aan u is: doe mee en
noteer alles wat u ziet! Dus niet
alleen de levende zoogdieren,
maar ook bijvoorbeeld
verkeersslachtoffers langs of op
de weg, molshopen in uw tuin of
muizen gevangen door uw kat. Bij
determinatieproblemen kunt u
met mij contact opnemen. Het
kan heel handig zijn een digitale
foto op te sturen of ander
bewijsmateriaal te verzamelen bij
waarnemingen van zeldzame of
moeilijk te determineren
zoogdieren. Vermeld bij de
waarneming naast de soort, in
ieder geval de datum en de
locatie (bij voorkeur aan de hand
van Amersfoortcoördinaten).

Daarnaast zijn ook oude
waarnemingen welkom. Kijkt u
dus boekjes, aantekenschriften,
databestanden en dergelijke na
en stuur alle niet eerder
ingeleverde waarnemingen van
zoogdiersoorten op! Deze
waarnemingen kunnen dan ook in
de atlas opgenomen worden.
Waarnemingsformulieren (voor
aanleveren op papier of digitaal)
zijn verkrijgbaar bij het
Genootschap of de VZZ. Ook
kunnen gegevens digitaal in een
zelfgemaakt Excel bestand
worden opgestuurd (neem dan

even contact op).

Voor meer informatie over het
insturen van gegevens kunt u
contact opnemen met Neeltje
Huizenga, Telefoon 0475-386470,
e-mail n.huizenga@nhgl.org.

Website NHGL: http://
www.nhgl.nl
Website VZZ: http://www.vzz.nl

Verspreiding van de Hermelijn
(Mustela erminea) in Limburg.
Gegevens op basis van de
waarnemingen die op dit moment
in de database van het NHGL
staan.

Hermelijn

zomerkleed

winterkleed
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MEEUWEN IN TIEL

door Scipio van Lierop

Nu het weer slechter wordt en de
vogels wegtrekken naar het
warme zuiden, ontdekken de
meeste vogelaars onder ons de
waterpartijen van Nederland.
Waarom? Nou omdat ganzen en
eenden en andere interessante
watervogels ons land weer
aandoen om hun maag rond te
eten. Vele mensen trekken naar
de Oostvaardersplassen om een
zeearend te bekijken of een
groep porseleinhoentje. Een
vogelgroep die het hele jaar
aanwezig is in de buurt van het
water zijn de meeuwen. Deze
groep van vogels is eigenlijk een
beetje achtergesteld ten opzichte
van andere vogelgroepen. Best
logisch eigenlijk. De meeste
meeuwen lijken even groot, zien
er hetzelfde uit en, wat misschien
wel het belangrijkste is, maken
hetzelfde geluid. Daarom nu een
inleiding in de wondere wereld
die meeuw heet!

Op 3 november van dit jaar
nemen mijn huisgenoot Rogier
van Viegen en ikzelf al vroeg de

trein. Vanuit het stille Rheden
vertrekken we met de stoptrein
naar Arnhem Centraal. Daar
aangekomen stappen we uit en
lopen naar perron 3. Na een tijdje
wachten stopt hier de stoptrein
naar Tiel. Er blijkt, buiten ons,
nagenoeg niemand zin te hebben
om in te stappen. De trein gaat
op weg en Rogier en ik proberen
de slaap een beetje te verwerken.
Het weer wil echter niet
meehelpen. Dikke wolken vormen
een sluier van mist op de velden
in de vroege morgen. We rijden
een half uur door de dikke sluiers
van mist en krijgen niets mee van
het landschap. Best jammer
eigenlijk. Het is nog niet eens
zo’n lelijk landschap van velden
en slootjes. Zeker voor een
Limburger is de omgeving
enigszins nieuw. Als we
uitstappen lopen we direct
richting Waalkade om naar de
parkeerplaats bij café het Veere te
gaan. De mist is nog steeds
enorm dik en je ziet geen 20
meter ver. Op de parkeerplaats zit
een groep meeuwen dicht bij
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elkaar. Ik ken maar weinig van
meeuwen dus krijg ik ruim uitleg
van Rogier

De belangrijkste meeuwensoort
is natuurlijk de kokmeeuw. Het
meest belangrijkste kenmerk is
de witte voorrand van de
handvleugel. Deze is het hele jaar
te zien. Ook duidelijk het hele jaar
is de kleur van de poten. De
jonge exemplaren hebben
meestal oranje poten, maar de
meeste adulte vogels hebben
rode poten. Het kenmerk dat het
meest tot de verbeelding spreekt
is toch echter de donkere,
chocoladebruine kopkap. Echter,
dit verandert in de winter. De
kopkap verdwijnt en in de plaats
komt een soort ‘koptelefoon’.
Deze is te herkennen als  zwarte
vlekken op de plaats waar
normaal een oor zit. Deze vlekken
worden met elkaar verbonden
door een zeer lichte grijze streep
over de kop heen. De snavel van
deze meeuw wordt doorgaans
vergeten. De standaard
kokmeeuw in de zomer heeft een
rode snavel, terwijl de rest van
alle stadia zich kenmerken door
een zwarte punt erop. Bij de
adulte vogel in de zomer, is deze
echter alleen rood.

Na deze informatie kon ik de
soort er al makkelijk uitpikken.
Het handigste is de kleur van de
poten. Als beginner op
meeuwenniveau keek ik daar
vooral naar, omdat dat het
handigste was op dat moment.
Echter, al gauw viel me ook de
witte vleugelrand op, die toch
wel het belangrijkste kenmerk
was.
Als je een soort eruit kan halen,
vallen andere soorten ineens ook
beter op. De volgende algemene
soort was de stormmeeuw.

De stormmeeuw is een soort die
iets groter is dan de kokmeeuw.
Het meest opvallende verschil is
de kleur van de poten. De
meeste exemplaren hebben
geelgroene poten. Dat is een
opvallend verschil in het
binnenland. In het binnenland is
hij de enige soort met groengrijze
poten. De kokmeeuw heeft niet
zo’n poten, de zilvermeeuw niet
en beide soorten
mantelmeeuwen evenmin. De
vleugeltekening is, zoals vele
meeuwen, voornamelijk lichtgrijs.
Jonge exemplaren hebben
contrastrijkere vleugels en zijn
moeilijker te onderscheiden. De
grootte is meestal een goed
kenmerk, net zoals de kleur van
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de poten dus. Voor de ervarener
vogelaars, kan men de soort
onderscheiden aan de tertialboog
(boog achter de laatste
elleboogpennen) die breed en wit
is. Verder is de snavel in de
zomer geel en in de zomer grijs
met een zwarte punt.

Toen ook deze soort bekend was,
bleef er nog maar weinig nieuws
over. Na een uur in de koude te
wachten aan het water, kwam de
derde soort van de middag
voorbij. Een kleine mantelmeeuw.
Deze soort is ook niet schaars
voor Nederland. De soort wordt
vooral gekenmerkt door haar
grootte, kleur van de vleugels,
poten en snavel. De kleine
mantelmeeuw is behoorlijk groot:
Tussen de 48 en 56 centimeter
groot en een spanwijdte tussen
117 en 134 centimeter. De
vleugels zijn in het eerste jaar nog
erg contrastrijk met verschillende
kleuren grijs en zwart. Na verloop
van tijd veranderd de kleur in
zwartachtig grijs. De poten
veranderen in de jaren van grijs
naar geel. Een ander belangrijk
kenmerk van de beesten is de
snavel. De beide adulten,
mannetje en vrouwtje, hebben
een gele snavel. Echter, ook zij
hebben een kleine rode vlek voor

op de snavel.

Na al deze meeuwen te hebben
gezien, wachtten we nog steeds
op de eigenlijke reden van ons
bezoek aan Tiel. Een man voegt
zich bij ons gezelschap, en even
na de middag krijgen we waar we
voor gekomen zijn. Een
ringsnavelmeeuw! Het dier was al
vele maanden aanwezig en
aangezien we toch in de buurt
zaten, moesten we die even
opzoeken. Deze meeuwensoort
broedt in Noord-Amerika en
wordt vaker in Groot-Britannië en
West-Frankrijk gezien. Nu werd hij
dus in Tiel gespot. De gespotte
vogel was een adult zomer,
oftewel een volgroeide vogel in
zijn winterkleed. De vogel is in de
regel kleiner dan de kleine
mantelmeeuw, zo’n 41 tot 49
centimeter, en heeft een
spanwijdte van zo’n 112 tot 124
centimeter. Het meest opvallende
kenmerk is de zwarte snavelband.
Eenzelfde snavelband is te zien
bij een stormmeeuw van 2 jaar.
Het opvallende verschil tussen
die 2 soorten in het tweede jaar is
moeilijk te zien. Zo heeft de
ringsnavelmeeuw een kleinere
tertialboog. Maar zo’n naam zal
maar weinig mensen iets zeggen.
De ringsnavelmeeuw heeft ook
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lichter grijze bovendelen dan de
stormmeeuw. Ons geluk was dat
we een adult tegenkwamen en
we al die dingen niet mee
hoefden te rekenen. De
ringsnavelmeeuw is de enige
volwassen vogel met een
snavelband. De volwassen
ringsnavelmeeuw heeft een witte
kop, net als de storm- en
zilvermeeuw. Alle drie de soorten
hebben ook een gele snavel. De
zilvermeeuw heeft echter
hetzelfde rode vlekje als de kleine

mantelmeeuw en de
ringsnavelmeeuw heeft de zwarte
snavelband. De derde persoon
van ons groepje had, gelukkig,
een digitale fotocamera met
telescoop bij zich. Met een half
uurtje werk kon de erg
beweeglijke vogel enkele keren
worden vastgelegd. Op internet
kon ik 2 foto’s de dag erna terug
vinden. Op de foto ziet u de vogel
in gezelschap van een
kokmeeuw.

PROGRAMMA LEZINGEN EN EXCURSIES

Vrijdag 25 maart
Lezing door de heer P. Voskamp
over de leefwijze van de Rode
wouw en de Schreeuwarend.

Zaterdag 30 april
Op Koninginnedag gaan we ’s
ochtends op excursie naar het
nieuwe natuurgebied bij Hoosden
en het Linnerveld tussen Linne en
St. Odiliënberg.

Woensdag 18 mei
Avondexcursie naar Dilkensweerd
te Ohé en Laak.

Zaterdag 11 juni
Ochtendexcursie naar Groeve ’t
Rooth bij Bemelen. Een
mergelgroeve, die deels is her-
ingericht tot een uniek natuurge-
bied met droogdalen en helling-
bossen.

Zondag   28 aug.
Dagexcursie naar de Raven-
vennen ten zuidoosten van
Lomm. Het gebied maakt deel uit
van een uitgestrekte gordel van
paraboolduinen.
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Zondag   25 sept.
Excursie naar de benedenloop
van de Swalm bij Asselt.

Zondag   30 okt.Zondag   30 okt.Zondag   30 okt.Zondag   30 okt.Zondag   30 okt.
Herfstexcursie naar het
Beylshofs, een natuurgebied ten
zuiden van Heythuysen langs de
Tungelroysebeek.

Vrijdag 25 nov.
Varia-avond. Speciaal voor de
leden van de Kringloop, die iets
kunnen laten zien over een zelf te
kiezen onderwerp

Vrijdag 9 dec.
Lezing met dia’s door de heer
J. Hermans over La Brenne, een
gebied met duizend vijvers in
Frankrijk.

Maandag 26 dec.
Kerstwandeling in een Midden-
Limburgs natuurgebied.

Programma cursussen

Vrijdag  22 april
Vogelcursus, inleiding door de
heer J. Hermans, binnen.

Zondag 24 aprilZondag 24 aprilZondag 24 aprilZondag 24 aprilZondag 24 april
Vogelcursus, Asseltse plassen
tussen Leeuwen en Asselt.

Zondag 8 mei
Vogelcursus, Roosendaal/
Reigersbroek, Maasbracht.

Zondag 22 mei
Vogelcursus, Meinweg Venhof,
Roerdalen.

Vrijdag 27 mei
Vogelcursus, afsluiting
Linnerweerd.
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DE FEETER VAN JUNI 1949,
3E JAARGANG NUMMER 4 (deel 2)

door R. Theunissen

Een fraai nieuw kapelletje: vader
bisschop kwam het zelf
inzegenen.

Op 12 juni (1949) is Linne getuige
geweest van een unieke
plechtigheid, waard om
overgeleverd te worden aan het
nageslacht. Een nieuw en
buitengewoon mooi
straatkapelletje werd op de
viersprong Veestraat, Groenstraat,
Breeweg en Parallelweg
ingezegend door niemand minder
dan de bisschop van Roermond.
En daarin werd plechtig geplaatst
een oud beeld van de Lieve
Vrouw, dat jarenlang vergeten had

gestaan en nu gerestaureerd en
fraai gekleed als Koningin van het
Huisgezin in dat kapelletje zal
tronen.
Het oude kapelletje had in de
oorlogsdagen vrij veel geleden.
Het was trouwens niet te mooi. De
inwoners van Linne, speciaal die
van de Canisiusput (zoals wij
reeds eerder schreven is ook
Linne thans ingedeeld in
buurtschappen of putten; de
Canisiusput is genoemd naar oud-
pastoor Canisius Hermans, die bij
de zustres woont en dus inwoner
van deze put is), voelden er
allemaal iets voor, dat hier iets
nieuws en dan iets moois zou
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komen. Architect Sjang Smeets
maakte het plan. De
buurtbewoners deden gratis het
werk. En zo staat er nu het fraaie
kapelletje, om tot in lengte van
dagen te getuigen van de vrome
zin der inwoners van Linne. Zijn
we dan niet steeds van de
braafsten, voor zulke dingen
hebben die van Lin het zuivere
gevoel.
Oude mensen weten nog te
vertellen dat er in de kerk een
merkwaardige madonna stond,
die echter later op een zolder van
de sacristie belandde. Het is
eigenlijk weer ontdekt door mej.
Gon Perey, die verstamd van
zulke dingen heeft, toen het na de
bevrijding  tussen allerlei andere
en onderkomen zaken lag. Thans
is het beeld in atelier Thissen te
Roermond gerestaureerd, terwijl
het door de edelsmid Jan Engels
uit Roermond voorzien werd van
een zilveren kroontje, tewijl het de
koningsappel in het handje houdt.
Het beeld is zeer merkwaardig en
heel anders dan we gewoon zijn.
Op zondag 12 juni, na de hoogmis
heeft pastoor Lemmens het
nieuwe beeld in de kerk plechtig
gezegend. Daarna werd het in
processie, gedragen en omringd
door in het wit geklede maagden
en bruidjes, naar zijn nieuwe

ereplaats gebracht. In de stoet
merkten wij o.m. op pastoor
Lemmens en kapelaan van Lierop,
oud-pastoor Hermans,
burgemeester Jacobs met de
wethouders Willems en Evers, het
kerkbestuur, verenigingen met hun
vaandels, de schoolkinderen en
niet te vergeten het bestuur van
de put, dat de laatste dagen
zoveel werk te verzetten had
gekregen. Aan het kapelletje
wachtten reeds veel
belangstellenden. Ook mgr. Dr. G.
Lemmens was daar reeds
aanwezig en had het druk met
kruisjes geven aan de kinderen en
korte gsprekken tot de moeders.
Het bruidje Toosje Hulsbosch uit
de Groenstraat verwelkomde de
bisschop met een prachtig
gedicht, waarna ook pastoor
Lemmens monseigneur met een
kort woord verwelkomde.
Zangvereniging St. Caecilia zong
nog een meerstemmig Ave Maria.
De bissschop onderhield zich na
de plechtigheid nog even met de
mensen en ging toen, handen
drukkend en kruisjes uitdelend
naar zijn auto.

Wordt vervolgd


