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VARIA-AVOND
OP VRIJDAG 25 NOVEMBER

door Lei Hulsbosch

Op vrijdag 25 november     houdt
Landschapsvereniging “De
Kringloop” speciaal voor haar
leden een varia-avond. De avond
wordt gehouden in Kloosterhof,
Groenstraat 16 te Linne, aanvang
20.00 uur.
Deze avond is uitsluitend voor de
leden van “De Kringloop”.

Speciaal voor de leden van “De
Kringloop”, die iets willen vertel-
len of willen laten zien over een
zelf te kiezen onderwerp is een
varia-avond in ons jaarprogramma
opgenomen. In maart zijn de
leden opgeroepen om zich aan te
melden voor deze avond. Na
enkele weken konden wij de
balans al opmaken en consta-
teren, dat de avond meer dan vol
zat. Met Sjaak Storms is de
afspraak gemaakt om het onder-
werp over bijen en de imker, waar
hij minstens drie kwartier voor
nodig heeft, door te schuiven
naar een zonnige avond in het
begin van de zomer. De rest van

de aanmeldingen zijn in het
programma opgenomen. Zoals al
gezegd de avond zit barstend vol
met diverse leuke onderwerpen
en zal iets langer duren, tot
ongeveer elf uur, dan de
gebruikelijke winteravonden. De
pauze wordt ingekort en gezien
het enthousiasme van de
deelnemers zal de planning wel
iets uitlopen. Voor deze ene keer
hebben wij dan ook besloten om
onze ´stipte´ voorzitter niet de
avond te laten leiden. Hij zit
trouwens ook in het programma.
Wij beginnen wel stipt op tijd. En
nu waar het deze avond allemaal
om draait: onze eigen leden metonze eigen leden metonze eigen leden metonze eigen leden metonze eigen leden met
hun onderwerpen!!hun onderwerpen!!hun onderwerpen!!hun onderwerpen!!hun onderwerpen!!

Wij starten de avond met Annie
op het Veld en Marianne Dubois.
Zij tonen ons een fotorapportage,
begeleidt door passende muziek,
over Costa Rica en Nicaragua.
Annie en Marianne hebben
samen met hun gezin de natuur
en cultuur van deze Zuid-
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Amerikaanse landen verkende en
in beeld gebracht.
Vervolgens zijn Anne-Marie en
Rob Bömer aan de beurt. Zij
tonen ons twee films. De eerste
gaat over het leven van slakken.
Zij hebben zonder onderbreking
10 minuten uit het leven van 2
slakken op beeld vastgelegd. Zij
noemen het de “Slakkenwals”.
Laat u verrassen!!.
Anne-Marie en Rob hebben nog
een tweede onderwerp en wel
een film over de natuur in eigen
tuin met als titel: “Natuur op je
bordje”. Onder het afdraaien van
beide films wordt passende
muziek afgespeeld.
Deze film laat zien dat ons
boekje, uitgegeven ter gelegen-
heid van ons 30-jarig bestaan met
als titel “Natuur aan huis” een
goede inspiratiebron is geweest
om mensen te laten genieten van
al wat leeft in de eigen tuin. Dit

geldt trouwens voor nog
meerdere deelnemers, die van-
avond aan het woord komen.
Piëtro Cuijpers zal jullie vertellen
over en videobeelden tonen van
de Specht, die hij in zijn eigen
tuin gemaakt heeft. Verder zal hij
jullie nog laten genieten van korte
fragmenten over andere vogels
en dieren.
Voor de pauze komt dan nog
Harm Hannen aan het woord. Hij
gaat jullie vanavond iets vertellen
over fossielen en zal speciaal
aandacht besteden aan: de zee-
egels. In de pauze kunnen jullie
zijn verzameling nader bekijken
en natuurlijk vragen stellen.
Na de pauze gaan wij dan snel
verder met Scipio van Lierop. Hij
heeft twee onderwerpen. Het
eerste onderwerp gaat over de
flora en fauna van de Pyreneeën.
Samen met Nicky Hulsbosch is
hij vorig jaar op vakantie geweest
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in dit gebied. Hij heeft daar een
hoop interessante opnames
gemaakt. Een aantal van deze
fraaie kiekjes zal hij jullie tonen.
In het tweede onderwerp zal hij
jullie iets vertellen over zijn
ervaringen als “startend”
broedvogelteller. Afgelopen
seizoen heeft hij voor het SOVON
het Maasgebied Osen
geïnventariseerd.
Vervolgens zal Nicky Hulsbosch
jullie enkele van zijn inmiddels
grote verzameling opnames
presenteren. In de eigen tuin
heeft hij een aantal vogels op de
film vastgelegd. Verder zal hij
jullie nog enkele zeldzame
waarnemingen en bijzondere
foto´s van vogels en vlinders
tonen.
Als het dan nog niet middernacht
is gaan wij verder met de twee
laatste (bestuurs) leden. John
Hannen zal het vanavond hebben
over landslakken. Hij zal jullie
beelden tonen en vertellen over
het leven van en de verscheiden-
heid aan landslakken.
Als laatste sluit Jan Hermans de
avond met als onderwerp:
“Nachtvlinders in de Brenne”. Hij
zal ons ongetwijfeld weer
prachtige opnames laten zien en
vertellen over deze bijzondere
vlinders. De organisatie vertrouwt

er, gezien zijn reputatie, op dat hij
onze aandacht na zo´n lange zit
nog kan vasthouden.

Het belooft een boeiende en
interessante avond te worden. Dit
mag u beslist niet missen.
Wellicht geeft deze avond u
voldoende inspiratie om ook eens
een onderwerp voor te bereiden.
In 2007 zal deze avond wederom
op het programma staan. Bij
voldoende interesse is het
bestuur gaarne bereid om in 2006
een dergelijke avond in te lassen.
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SLIJMZWAMMEN, MYSTERIEUZE WEZENS
IN DE NATUUR

door J. Hermans

Slijmzwammen behoren ondanks
het achtervoegsel ‘zwammen’
niet tot het rijk van de schimmels
of paddestoelen.
De reden tot dit artikeltje is de
vondst van een prachtige
slijmzwam tijdens de excursie/
dagwandeling in de Ravenvennen

Stemonitis fusca-Ravenvennen

Het is een grote groep orga-
nismen, bijna 500 soorten, die
zich van alle andere levens-
vormen onderscheiden. Uit
sporen ontstaan op amoeben of
zweepdiertjes lijkende, micro-
scopisch kleine, kruipende of
zwemmende beginstadia die later
overgaan in een zich horizontaal

of verticaal voortbewegend
stadium, dat plasmodium wordt
genoemd. Ze eindigen in een
stadium dat gefixeerd is en zich
niet meer voortbeweegt. Dit
gefixeerde stadium vormt
vruchtlichamen waarin zich
sporen ontwikkelen waarmee de
slijmzwammen zich voortplanten
en verspreiden. Het plasmodium
voedt zich met micro-organismen
als bacterien en met
schimmelsporen en hyfen. Het
laat meestal een parelmoerachtig
glanzend ‘kruipspoor’ achter. Een
aantal slijmzwammen heeft een
vrij omvangrijk en compact, vaak
felgekleurd plasmodium.
De meeste slijmzwammen
hebben een sterk geaderd, zich
waaiervormig uitbreidend en als
een netwerk ontwikkelend
plasmodium. Dit plasmodium
beweegt zich in stroompjes over
of in het substraat. Onder
gunstige omstandigheden kan
een plasmodium zich samen-
trekken, waarbij inwendige
gedeelten van een stevige wand
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worden voorzien.
Na voldoende voedselopname en
soms onder invloed van licht gaat
een plasmodium over tot de
vorming van één of meer grote of
kleine vruchtlichamen. Als het
plasmodium zich samentrekt
ontstaan klompjes waarop
gesteelde, afzonderlijke vrucht-
lichaampjes of sporangia
verschijnen (zie op de foto de
draaddunne steeltjes met
sporangia).
Soms wordt eerst een steel
gevormd, waarna het plas-
modium in of langs de steel
omhoog kruipt en zijn definitieve
vruchtlichaampje of sporangium
ontwikkelt.
Bij rijping veranderen de vrucht-
lichaampjes vaak van kleur. De
sporen worden op de steel en
binnen de wand van het vrucht-
lichaam gevormd. Het om-
ringende vlies barst en scheurt
open, waarna de (bijna) ronde,
meestal gestekelde of wrattige
sporen zich in rood- of purper-
bruine tot zwartbruine wolkjes via
regendruppels of met de wind
verspreiden.

De door ons op de Ravenvennen
aangetroffen slijmzwam heeft
karakteristieke zwarte
draaddunne steeltjes, waarop de

worstvormige vruchtlichamen
zitten. Deze typische groep van
slijmzwammen behoort tot het
geslacht Stemonitis. De door ons
gevonden soort heet Stemonitis
fusca.

Andere soorten die men nogal
eens tegenkomt zijn de
zogenaamde Heksenboter (Fuligo
septica) een fel citroengeel,
sponzig, bros plasmodium. Dit
vindt men algemeen op dood
hout in het najaar.
Prachtig op dood hout zijn ook de
fel scharlaken rode gesteelde
vruchtlichamen van Arcyria
denudata. De vruchtlichamen zijn
0,5 tot 1-3 mm hoog!!
Tot slot is er nog de opvallende
Bloedweizwam, die ongesteelde
vruchtlichamen heeft, die in kleine
groepen bij elkaar liggen.
Vanwege de bolvorm en de
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opvallende roze kleur wordt deze
slijmzwam in de wandelgangen
ook wel “Blote-billetjeszwam”
genoemd. Eveneens te vinden op
rottend hout, schors of afgevallen
takken.

Alhoewel slijmzwammen klein
zijn, zijn ze nader beschouwd van

een bijzondere schoonheid. Het
loont om erop te letten, want U
weet wie het kleine niet eert……

Succes met zoeken en laat U ons
eens iets van Uw speurtochten
weten!

LEZING OVER HET  PARC NATUREL REGIONAL
DE LA BRENNE OP VRIJDAG 9 DECEMBER

Op vrijdag 9 december houdt de
heer     J. Hermans een lezing met
dia’s over het Parc Naturel
Regional de la Brenne. Reeds
meer dan tien jaar bezoekt onze
voorzitter dit gebied en elk jaar
weer bericht hij over de uit-
zonderlijke rijkdom aan flora en
fauna van deze streek, over de
rust, over een landschap waar op
veel plekken de tijd nog lijkt stil te
staan ...
Op bovengenoemde datum zal hij
ons laten genieten van zijn
Brenne, een deel van Frankrijk,
dat zijn hart heeft gestolen.
De avond begint om     20.00 uur in
Kloosterhof, Groenstraat 36 te
Linne. De avond duurt tot
ongeveer 22.30 uur.
De lezing is ook voor niet-leden
toegankelijk. Wij hopen op een

grote opkomst; het belooft een
bijzondere avond te worden.
Hier volgt enige achtergrond-
informatie, die de spreker van 9
december a.s. voor Observatie
samenstelde.

Het Bestuur
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La Brenne:  Het Land van de Duizend Meren

door J. Hermans

In het midden van Frankrijk, dat
logischerwijs “Région Centre”
heet, ligt een gebied dat volgens
de Franse schoolboekjes “Het
Land van de Duizend Meren”
wordt genoemd.
Het ligt ten zuidoosten van Tours
en staat bekend als “La Brenne”.
De meren, plassen en poelen zijn
geteld en het totaal kwam op
1213 stuks!! (zie kaartje)
La Brenne heeft nog een tweede
bijnaam: het rijke hart van
Frankrijk.
Het landschap is nog steeds van
een ongelofelijke schoonheid en
rijkdom: prachtige bosschages,
zeer bijzondere moerasplanten,
veel orchideeën en dan natuurlijk
de bijzondere dieren zoals de
Europese moerasschildpadden.
Van de vele water- en moeras-
vogels die er voorkomen, zijn
vooral de purperreigers, roer-
dompen en witwangsterns van
belang.

Eigenlijk heeft het nog lang
geduurd voordat dit bijzondere
gebied tot beschermd regionaal
natuurpark werd verklaard. Het is
een van de jongste regio-

nale natuurparken en het kwam
tot stand op 22 december 1989.
Het parc Naturel Regional de La
Brenne, zoals het voluit heet, ligt
in het departement Indre en
strekt zich uit over een gebied
van 166.000 ha met slechts
33.000 inwoners. Het “natte”
gedeelte van het park ‘La Brenne
des étangs’ omvat bijna de helft.
Het natuurpark wordt door de
rivier de Creuse in twee stukken
gedeeld: het grootste, noordelijke
deel dat la Brenne Centrale heet
en waar zich de meeste meren
bevinden en een zuidelijk deel dat
La Petite Brenne heet.
De meeste meertjes en vennen
zijn voornamelijk door ingrijpen
van de mens ontstaan. In de 10e

eeuw al werden de rijke
veengebieden door monniken
afgegraven, deels om turf te
gebruiken en deels om de
bevolking de mogelijkheid tot
visserij te bieden. Vanaf de 11e

eeuw is de visteelt een
belangrijke bron van inkomsten
en de karpers van La Brenne
prijkten al in de Middeleeuwen op
de dis van de Franse koningen!
De rijkdom aan planten is
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hiervoor al genoemd. La Brenne
telt meer dan 900 verschillende
planten-soorten, waaronder maar
liefst 36 soorten orchideeën. Met
al dat water ligt het ook voor de
hand dat je hier 60 van de 90 in
Frankrijk voorkomende libellen
vindt. Bovendien is door de
afwisseling in verschillende
landschappen er een goed
ontwikkelde herpetofauna (amfi-
bieën en reptielen) aanwezig.
Uitermate rijk is de
insectenfauna. Behalve de reeds
hiervoor genoemde rijkdom aan
soorten libellen, valt vooral het
grote aantal soorten dagvlinders
op. Gewoon in de Brenne zijn
soorten als rouwmantel,
koningspage, groot geaderd witje
en vele blauwtjes. Ook de
nachtvlinder-fauna weerspiegelt
de grote biodiversiteit in de
Brenne. Een natuurliefhebber kan
hier op vele plaatsen nog zijn hart
ophalen.

Reservaten en ecomusea

Binnen het regionale natuurpark
La Brenne zijn nog weer een
aantal bijzondere reservaten,
waar de beschermende
maatregelen nog strenger zijn en
in het geheel niet gejaagd mag

worden. Alle informatie vind je bij
het centraal gelegen Maison du
Parc, Le Bouchet in Rosnay. Vlak
boven dit parkhuis ligt het
belangrijke vogelreservaat
Réserve Ornitho-logique de la
Gabrière. Er is daar een
natuurhuis, waar men onder
begeleiding interessante
excursies kan maken.
Binnen het park ligt een aantal
interessante eco-musea. In Le
Blanc is op het Chateau Naillac
het “Musée des Oiseaux” inge-
richt met een indrukwekkende
collectie vogels. Het kasteel uit de
12e eeuw biedt door zijn fraaie en
dominante ligging hoog boven de
rivier de Creuse een prachtig
vergezicht over de streek.
Behalve veel fietsroutes,
wandelpaden, natuurobservatie-
hutten zijn er ook een reeks
mooie kastelen te zien: het
Château Azay-le-Ferron, het
Château Guillaume en het
Château du Bouchet.

Landschappen

De lezing over de Brenne volgt de
verschillende landschapstypen
die in dit regionale park te vinden
zijn. Van elk landschapstype
wordt een aantal planten en
dieren voorgesteld met hun
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bijzonderheden. De voornaamste
landschapstypen lichten we
hierna kort toe.

Kalkgraslanden
(la pelouse sèche)

Dit is een landschap waarin
grassen de basis van de vegetatie
vormen. Belangrijke soorten zijn
gevinde kortsteel, eekhoorngras,
gewoon zonneroosje, bergklaver,
Frans vlas, muggenorchis,
vliegenorchis, wondklaver etc.
Kalkgraslanden zijn rijk aan
sprinkhanen en dagvlinders.
Regelmatig vindt men er de bid-
sprinkhaan of de sikkelsprink-
haan; veel soorten blauwtjes
voelen zich er thuis zoals het
adonisblauwtje en bleek blauwtje.
In de Brenne zijn de kalkgras-
landen rijk aan zeldzame en
beschermde plantensoorten.
Overbegrazing of verwaarlozing
bedreigen dit bijzondere biotoop.

Vochtige en natte graslanden
(la prairie humide)
Ook in dit landschap wordt de
vegetatie bepaald door grassen:

reukgras, kropaar, gladde witbol,
kamgras. Op vele plaatsen wordt
het groen van de grassen
gekleurd door diverse bloemen:
gewone koekoeksbloem,
dotterbloem, diverse
klaversoorten, wilde bertram,
breedbladige orchis, grote
ratelaar. Door de zeer specifieke
bodemomstandigheden zijn deze
graslanden niet geschikt voor
landbouwkundig gebruik. Dat is
tevens op veel plaatsen hun
redding, omdat ze nog niet zoals
in Nederland vergiftigd zijn van-
wege de jarenlange bemesting.
Op meer venige bodems wordt
het vegetatiebeeld bepaald door
russen en zeggen. In juni en juli
kleuren deze vegetaties wit door
de kranskarwij, paars door kale
jonker en Spaanse ruiter, zacht-
roze door gevlekte orchis en
moeraswespenorchis en op
sommige plekken wit door
genadekruid en paars door polei.
Het moge duidelijk zijn dat vele
insecten en reptielen zich hier
thuis voelen. Regelmatig kom je
parelmoervlinders, zandogen en
blauwtjes in diverse soorten
tegen. Van de reptielen ontmoet
je er geelgroene toornslang en
vooral voortdurend wegritselende
smaragdhagedissen.
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De buttons (les buttons)
Button is het Franse woord voor
kleine heuvels in het landschap
opgebouwd uit zandstenen. Het
gesteente is hard en enigszins
zuur, vanwege het siliciumzuur.
Meestal zijn ze bedekt door een
dun laagje aarde. Water dringt
vanwege de rotsachtige onder-
grond niet door. Buttons hebben
vaak een zeer kenmerkende
begroeiing.
Op veel buttons groeit brem,
gaspeldoorn en rode dophei. De
gele gaspeldoorn en diep
paarsrode bloemen van de rode
dophei vormen een fantastisch
kleurenpalet. De buttons zijn
bovendien de ideale plekken voor
de Europese moerasschildpad
om de eieren te begraven. De
eieren worden hier gelegd om
door de zonnewarmte te worden
uitgebroed.

Interessant zijn de

vegetatie-overgangen
die een oplettend
waarnemer kan
ontdekken, waarin
voor Nederland vele
bijzondere planten
voorkomen bijvoor-
beeld moenchia.

De heiden (les landes)
Er zijn vochtige en droge heiden
met allerlei overgangen. De droge
heiden kenmerken zich door
brem, gaspeldoorn, bezemheide,
struikhei en rode dophei.
De vochtige en natte heiden, die
minder algemeen zijn dan de
droge heiden, zijn begroeid met
struikhei, gewone dophei,
pijpenstrootje, waartussen
heerlijkheden voorkomen als
klokjesgentiaan, Spaanse ruiter,
kranskarwij, diverse orchideeën,
maar ook teer guichelheil,
lusitaans vetblad en klein
glidkruid.
Zeer bijzonder, zeker voor
Nederlandse begrippen, is de
flora van de vochtige paden
tussen de heidevegetaties. Hier
vindt men in nog ongestoorde
vorm het dwergbiezenverbond:
een vegetatie met kleine uiterst
fragiele plantensoorten onder
andere draadgentiaan, dwergvlas,
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dwergbloem, polei, liggend
hertshooi en  grondster.
Heidelandschappen zijn rijk aan
specifiek hier levende fauna-
elementen. Tot de kenmerkende
fauna van de Brenne behoren
gladde slang, smaragdhagedis,
aspisadder, nachtzwaluw, grauwe
klauwier, blauwe ijsvogelvlinder,
zadelsprinkhaan en harkwesp.

De meren en vijvers (les étangs)
Vanwege de bodem die
landbouwkundig niet geschikt
bleek, zijn al vanaf de Middel-
eeuwen aanvankelijk door de
monniken meren en vijvers in dit
gebied uitgegraven. De meren en
vijvers worden (werden) uit-
sluitend gebruikt voor de visteelt
(karperteelt) en eendenjacht. In
de loop der tijden zijn ver-
schillende vijvers aan hun lot
overgelaten, waardoor zich de
vijvers en de omgeving tot een

natuurlijker geheel hebben
ontwikkeld. De meeste vijvers zijn
niet erg diep, 1,5 tot 2 m. 60%
van de vijvers in de Brenne
hebben een oppervlakte van
minder dan 10 ha. Veel vijvers
worden in de Brenne ook gebruikt
als waterreservoirs.
De vegetatie in en rondom de
vijvers hangt natuurlijk nauw
samen met de ontwikkeling en
het gebruik ervan. Over het
algemeen is de vegetatiekundige
basisopbouw als volgt. In het
centrum van de vijvers bevindt
zich een drijfbladvegetatie van
waterlelie en/of gele plomp. Naar
de oevers toe volgt een zone van
zeggen, vaak de bultvormende
stijve zegge. Op plaatsen waar de
vijver niet wordt omzoomd door
braamstruweel met struiken, gaat
de zeggenvegetatie over in een
begroeiing met veldrus of
vochtige heide. In werkelijkheid
komen natuurlijk allerlei
interessante vegetatieovergangen
voor, waaraan veeleisende
planten en diersoorten gebonden
zijn.
Zoals reeds eerder aangegeven
komen in en nabij de vijvers
bijzondere soorten voor. Van de
planten kunnen worden
genoemd: waterlepeltje, caldesia,
sterwaterweegbree, oeverkruid,
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kruipende waterweegbree,
weegbreefonteinkruid en
waternoot. Diverse amfibieën en
reptielen voelen zich langs de en
in het water thuis: talrijk komt de
Europese moerasschildpad voor,
maar ook ringslang,
adderringslang, springkikker,
meerkikker en kamsalamander.
Libellen zijn al genoemd. Tot de
opmerkelijke soorten behoren
vroege glazenmaker, gevlekte
glanslibel, tweevlek, mercuur-
waterjuffer, vuurlibel en
witpuntoeverlibel.

De bossen (les forêts)
In de Brenne liggen grote
uitgestrekte boscomplexen zoals
het Foret Berger en het Foret de
Lancôsme. Veel bossen bestaan
uit zomereik, donzige eik en
haagbeuk. De ondergroei is over
het algemeen goed ontwikkeld. In
het voorjaar bloeit er talrijk
aronskelk, bosanemoon, witte
klaverzuring,smalbladig longkruid
slanke sleutelbloem en soms
bruine orchis. Op de hoger
gelegen drogere gronden is ook
wel grove den aangeplant en
overheerst in de kruidlaag vaak
brem en heidesoorten. De
bossen zijn het domein van wild
zwijn, edelhert, ree en damhert.
Diverse vogels komen er voor. In

veel bossen ontspringen bronnen
of bronbeekjes, waardoor er
allerlei overgangen voorkomen
naar vochtminnende vegetaties.
Van groot belang zijn de
boszomen, die goed ontwikkeld
zijn met sleedoorn, rode
kornoelje, liguster, braam en
typische zoomsoorten als echte
guldenroede, wilde marjolein,
bloedooievaarsbek, kluwenklokje
en diverse orchideeen. Dit zijn bij
uitstek de plaatsen om
warmteminnende insecten te
vinden die juist afhankelijk zijn
van bloemrijke boszomen en
struwelen. Daarbij valt vooral de
rijkdom aan dagvlinders op.
Talrijke dagvlinders zijn
keizersmantel, rouwmantel,
braamparelmoervlinder, blauwe
ijsvogelvlinder, boswitje, bruine
vuurvlinder, sleedoornpage en
blauwtjes. Vanwege de oude
eiken op veel plaatsen in de
bossen en bosranden is het
vliegend hert hier niet zeldzaam.

Deze korte omschrijving en
opsomming heeft U hopelijk
nieuwsgierig gemaakt,
Zodat U op vrijdag 9 december
komt kennis maken met een zeer
bijzonder stukje Frankrijk: La
Brenne.
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KERSTWANDELING NAAR HET MUNNICHSBOS
OP TWEEDE KERSTDAG 26 DECEMBER

door J. Hermans

Al jarenlang houdt Landschaps-
vereniging De Kringloop op
Tweede Kerstdag een wandeling/
excursie. De winter is net als de
andere seizoenen geschikt om de
natuur te beleven en te ver-
kennen als deze een rustperiode
doormaakt. Dit jaar hebben we
gekozen voor het Munnichsbos
en omgeving.
We komen om 14.00 uur14.00 uur14.00 uur14.00 uur14.00 uur bij
elkaar op de park park park park parkeerplaats bij heteerplaats bij heteerplaats bij heteerplaats bij heteerplaats bij het
gemeenschapshuis van hetgemeenschapshuis van hetgemeenschapshuis van hetgemeenschapshuis van hetgemeenschapshuis van het
RRRRReutjeeutjeeutjeeutjeeutje. Vanaf de parkeerplaats
vertrekt de excursie via Aer-
winkel, door het dal van de
Vlootbeek naar het “Ulenbos” om
vervolgens via de omgeving van
de Munnichsboshoeve door de
prachtige eikenlanen weer in het
Reutje terug te komen.
De tocht duurt ongeveer twee
uur.
Ook in het winterseizoen is er
zeker in een gevarieerd bos als
het Munnichsbos nog veel te
zien.
Zo zijn de winterkenmerken van
de belangrijkste bomen en
struiken het bekijken waard.

Knoppen, tak- en
schorsstructuren
vallen nu beter
op. Ook de
winterharde
houtzwammen,
zoals de tonder-
zwam, berken-
zwam, elfen-
bankjes of bult-
zwam kan de
oplettende
waarnemer ont-
moeten op zieke
of dode bomen.
Op zieke en
dode bomen
foerageren ook
de achterge-
bleven insecten-
etende vogels:
mezen, winter-
koning, rood-
borst, spechten,
boomkruiper,
boomklever.
Alhoewel de
meeste insecten
overwinteren als
ei, cocon of



15

volwassen insect en verborgen
het ongunstige seizoen proberen
door te komen, zijn bijvoorbeeld
volwassen eikengalwespen
actief. De kans deze insecten in
actie aan te treffen is uiterst
gering, maar onderzoek van op
de grond gevallen gallen levert
wel vaak resultaat op.
Opvallend zijn ook winter-
muggen, die op milde winter-
dagen met een waterig zonnetje
al dansen. Veel mensen menen
dan dat het voorjaar al in aantocht
is, maar dat heeft met het

verschijnen van deze muggen
niets te maken. Wintermuggen
verschijnen namelijk alleen in de
winterperiode en niet in het voor-
jaar!

De tocht naar het Munnichsbos is
de moeite waard. Ze gaat ook
onder minder gunstige weers-
omstandigheden door. Denk dus
aan aangepaste kleding en
schoeisel. Ook niet-leden zijn
welkom.

DE FEETER VAN JUNI 1949,
3E JAARGANG NUMMER 5

door R. Theunissen

Beste vrienden,

Ter variatie wil ik eens een beeld

geven over de gezonde lucht
waarin Linne is gehuld, als ten-
minste de Sodafabriek haar
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geuren niet over ons dorp laat
waaien. De ouden van dagen van-
af 80 jaar en ouder vertegen-Ter
variatie wil ik eens een beeld
geven over de gezonde lucht
waarin Linne is gehuld, als
tenminste de Sodafabriek haar
geuren niet over ons dorp laat
waaien. De ouden van dagen
vanaf 80 jaar en ouder vertegen-
woordigen de gezamenlijke
leeftijd van 1765 jaren.
Boonen, H.H. Boutseljanstraat,
80 jaar;
Wed. Valkenburg, Oeveren,
87 jaar
Maria Graven, Breeweg, 84 jaar;
Haegens H., de vader van
mevrouw Ververs, Schuttekamp
94 jaar;
Wed. Klöfkorn, Grotestraat, 82
jaar;
Hansen H.H., Hatestraat, 90 jaar;
Hansen, H.W. Molenweg, 87 jaar;
Hermans B.M.H.C., oud pastoor,
83 jaar;
Heijckers, P.J. Weerd, 80 jaar;
Wed. S. Evers, Hatestraat, 80
jaar;
Kempkes, H.J. Hatestraat, 88 jaar;
Wed. van Pol, Cremerstraat, 84
jaar;
Wed. Sampers Heerdstraat, 84
jaar;
Wed. Stocks, Heide, 84 jaar;
Wed. Heijnen, Breeweg, 82 jaar;

Echtgen. F. Boonen,
Boutseljanstraat, 80 jaar;
Wed. Knoops Hatestraat 80 jaar;
Maria Slangen Heide, 86 jaar;
Wed. Slangen, Heide 86 jaar;
Wed. Creemers-Walraven
Oeveren, 83 jaar;
Wed. Peeters-Wassenberg,
Hatestraat, 84 jaar.

Provinciale Limburgse
Thuisfrontdag

De Thuisfrontbeweging in Lim
burg heeft - als eerste  in Neder-
land - op zondag 17 juli j.l. een
provincale Thuisfrontdag gehou-
den in Roermond. Een
welgeslaagde en in meerdere
opzichten merkwaardige dag. De
thuisfrontmannen van Linne
waren en bloc aanwezig. Het be-
gon ’s morgens met een H. Mis
door Mgr. Lemmens in de kapel
van het Bisschoppelijk College te
Roermond, waaronder meer
majoor-aalmoezenier J. Schreurs
een toespraak hield en speciaal
het contact met jullie benadrukte.
En aangezien Thei Schuren en
consorten op de tweede rij en
vlak voor de predikant zaten,
hebben ze dat buitengewoon
goed verstaan. Overigens wisten
ze het, blijkens hun talrijke werk-
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zaamheden en acties, al lang. (…)
Mgr. Lemmens sprak pittig en
vurig en het is jammer, dat een
aldus gesproken woord, niet op
dezelfde manier op papier te zet-
ten is. Zijn betoog kwam er op
neer, dat wij verplichtingen aan
jullie hebben, die we voor 100
procent dienen na te komen, zo
royaal als een christen ruim kan
zijn.

Wie wil
voor de radio spreken?

In het Strijdkrachtenprogramma
van de Regionale Omroep Zuid
(Beek) horen wij regelmatig de
stem van Limburgers in
Indonesië. Tot nu toe echter geen
Linner jongens. Wij willlen deze
erop attent maken dat
bescheidenheid (die als regel de
mens siert) in te grote mate
aangewend ook verkeerd is.
Anders werd er nooit iemand
generaal. Wij maken jullie daarom
langs deze weg attent op de
mogelijkheid, jullie welluidende
stemgeluidem door de ether te
doen weerklinken. Als er
militairen zijn die hun familie bij
een of ander feest willen laten
feliciteren, dan kunnen zij hun
wensen kenbaar maken aan de
Regionale Omroep Zuid.

Goede successen van onze
athletiekers

Na het eerste schuchtere begin in
de Swift bosloop zijn de drie
Linner harddravers officieel in de
athletiek gegaan. Maandenlang,
soms elke dag, is er flink en
serieus getraind, deels in de Swift
gelederen, deels op eigen
gelegenheid in de Linner bos of
op het Soda terrein.
Op zondag 10 juli togen ze alle
drie naar Weert voor hun eerste
wedstrijd. Jan Hansen en Ward
Evers zouden op de 3000 M en
Gerrit de Jong op de 800 M
starten. Jammer genoeg
verscheen Jan niet fit aan de start
zodat hij moest opgeven. Wardje
echter beet kranig van zich af en
eindigde met slechts enkele
meters achterstand op de tweede
plaats. Gerrit leverde de prestatie
van de dag. Al direct ging hij er in
een hoog tempo vandoor en met
elke stap won hij terrein. Toen hij
door de finish stoof lag hij 150 M
voor op nr. 2, die 24 sec. na hem
binnenkwam.
Gerrit’s tijd was 2 min. 6 sec. en
daarmee ging hij in één ruk over
van de D-naar de B klasse.
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RAVENVENNEN

door Leo Koster

Meestal worden de buiten-
excursies van “De Kringloop”
gehouden in Midden-Limburg.
Gewoon omdat in deze streek
nog volop gebiedjes liggen die
een bezoekje meer dan waard
zijn. Maar af en toe zakken we af
naar het zuiden en een enkele
keer zoeken we het wat hoger
op. Op zondag 28 augustus 2005
staat het gebied Ravenvennen
gelegen ten oosten van Lomm op
het programma. In de agenda of
op de kalender van veel Kring-
lopers moet deze datum duidelijk
en opvallend gemarkeerd staan
want vóór 09.45 uur draaien,

Van alles wat

De mannen van Sint Petrus had-
den zondag 24 juli succes op het
hengelconcours van de Kring
Noord en Midden Limurg van de
Alg. Ned. Hengelaarsbond te
Roermond. Zij veroverden de
tweede corpsprijs, een beker.
G. de Krijger legde beslag op de
4e personele prijs en er waren
voor Linne zelfs de eerste en

tweede damesprijs (dat zijn dus
vrouwen van St. Petrus) n.l. resp.
voor Clara Geurts en Chr.
Muizers.
Op 21 augustus beleven we de
eerste Linner wieleronde. Wordt
georganiseerd door de
mijnwerkers voor een nieuw
vaandel. En Thuisfront krijgt ook
wat via programmaverkoop.

achter het industrieterrein
Spikweien te Lomm, diverse
auto’s de parkeerplaats op van de
Stichting het Limburgs Land-
schap. De heren Jan Hermans en
John Hannen zullen ons er rond-
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wordt het genot nog groter door
een voorbijvliegende ijsvogel.
Voor paddestoelen zijn we ook op
het juiste tijdstip hier; gele
aardappel-bovist, parelamaniet,
kastanje-boleet (bij druk worden
de crème- tot citroengele buisjes
blauw-groen). Dan op eens de
kreet “wespendieven”. Bij
nauwkeurige bestudering blijken
het “maar” buizerds te zijn. We
genieten van de rodekoolzwam,
de roodbruine slanke amaniet en
de regenboogrussula. Enkelen
van ons gaan naar een groepje
personen die uitgerust zijn met
tassen en mandjes en die
kennelijk van plan zijn om
paddestoelen te gaan verzamelen
c.q. plukken. In het allerbeste
Duits wordt hen verstaan
gegeven dat door de pluk visuele
schade wordt aangericht. Ik kreeg

leiden. In het splitsen van een
groep van 27 personen is Jan een
kei. Ik behoor deze keer bij Jan.
Het weer kan geen spelbreker
zijn, mooie temperatuur,
schitterende “bloemkoolachtige”
wolken en heel veel zon.
Prachtige, schuine zonnestralen
doorklieven het bos en bereiken
het bospad. Nick Hulsbosch
vertelt dat hij onlangs op de
Strabrechtse Heide prachtig de
hop heeft gespot. Het bos-
complex is hier zeer bramenrijk.
In de vele vennetjes genieten we
van kikkergekwaak en langs de
randen van de wateraardbei, van
de blauwgroenkleurige snavel-
zegge en van de enigszins
roodkleurige knolrus. Op het
vochtige zand langs dit ven groeit
de kleine zonnedauw, meer
richting water het moerasherts-
hooi en waternavel. De gewone
pantserjuffer vindt deze
omgeving optimaal, een kool-
mees laat zich prachtig
bewonderen op een weide-
paaltje. Een heikikker, met een
lichte streep over de rug en een
“grote” knobbel aan de teen,
ondergaat het gefriemel zeer
gelaten. Op een stuk hout in de
plas zitten gebroederlijk naast
elkaar 4 middelste groene
kikkers. Als we zo intens genieten
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de indruk dat zij de opmerking ter
harte namen. Maar wat doen zij
zodra ze uit ons beeld verdwenen
zijn? In een onbemest weiland
overheerst het rood van de
schapenzuring, onder ander de
waardplant van de kleine
vuurvlinder, in dezelfde wei staan
in diverse stadia grote
parasolzwammen. De ring van
deze zwam is verschuifbaar. Een
wespspin (zebraspin) krijgt de
nodige aandacht. Langs het pad
vinden we gevorkt korstmos en
op het pad duidelijke sporen van
een wild zwijn. Dit prachtige
beest, behorend tot het zwart
wild, zal geen lang leven
beschoren zijn, want in Limburg,
buiten het Meinweggebied, zijn
ze vogelvrij verklaard. Vóór het
duinriet staat de paashaver (een
klein, kort grasje). Een bont
zandoogje dwarrelt wat heen en
weer op een door de zon
beschenen plek. De bruinrode
heidelibel is erg actief en op zoek
naar levende prooi. Een jonge
pad kruist ons pad. De krulzoom
is o.a. te herkennen aan de
afschuifbare plaatjes, we vinden
ook de valse hanenkam, de
fopzwam (de plaatjes staan vrij
ver uit elkaar), de gele knol-
amaniet, stinkzwam, zwavel-
koppen en de grijze kluifjeszwam.

We wandelen nu door een
glooiend gebied, de glooiingen
zijn paraboolduinen die veelal
begroeid zijn met grove dennen.
Het muizenoortje staat nog
prachtig in bloei. Het naaldhout
overheerst hier, doch op diverse
plaatsen is flink gekapt waardoor
open plekken zijn ontstaan
waardoor de wind weer vat krijgt
op het zand. Op diverse vennen
bloeit de waterlelie. Een atalanta
(vlinder) kent geen rust, maar wij
en de groep onder leiding van
John hebben de picknickplaats
bereikt. Op de grond, op stobben
of op een lichte verhoging wordt
een zitplaats gecreëerd.
Van hieruit hebben we een
magnifiek uitzicht. Een sperwer
en buizerd zitten elkaar als het
ware in de veren. De appel-
etende Ans krijgt de naam van
appelvink. Na de rustpauze gaan
we gezamenlijk verder. Waar
vennen, poelen en plassen te
vinden zijn kun je ook de tengere
pantserjuffers en de bloedrode
heidelibel met zijn zwarte poten
en de koraaljuffer met zijn rode
poten te zien krijgen. Raven
kregen we deze dag niet te zien,
vennen des te meer.
Dan ontdekken we op een stuk
dood hout kleine paarsrode,
bolvormige slijmzwammen.
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Vanuit de bovenzijde hangen
dunne paarsrode sliertjes naar
beneden en vormen als het ware
een gordijn om het zwammetje
heen. Gelukkig zijn er foto’s
gemaakt. Jan heeft deze zwam al
tientallen jaren niet meer gezien,
het is een zeldzaam exemplaar,
heeft geen Nederlandse naam,
de wetenschappelijke naam luidt
stemonitis fusca. We zijn exact
op het juiste tijdstip om van deze
bijzondere zwam te kunnen
genieten. Want ze blijven slechts
een paar uren goed om daarna te
verslijmen.
Op de plas drijven vrouwtjes
kuifeenden en dodaarzen.
Oeverloopkevers dribbelen wat
langs de rand van het ven. In de
schilden van deze kevers zitten
deukjes, te vergelijken met
deukjes in een koperbeslag. De
zwarte heidelibel vliegt er, de
eiken-processierups kruipt er
rond. Een levendbarende hagedis
is de klos. Niet negatief bedoeld,
na bestudering herkrijgt dit reptiel
zijn vrijheid. In de vegetatie wordt
een cocon van de wespspin
ontdekt. Aan de overkant van het
ven hebben we een zicht op de
Witte Berg. Een watersnuffel
(libel) zit gevangen in de kleine
zonnedauw, een insectetende
plant. “Die kleine, glinsterende

knopjes op de bladschijf zagen er
toch zo verleidelijk uit”. Geen
ontkomen meer aan, de libel zal
bijna geheel verteerd worden.
Langs de kant van een ven
trippelen drie, jonge witte kwik-
staarten, een grote gele kwik-
staart vliegt over, de heidelibel en
de platbuik (libel) hebben het hier
ook naar hun zin. We horen het
geluid van de zwartkop. Als we
over het veenmos wandelen
maakt dat een zompig geluid.
Voordat we bij het klaphek zijn
genieten we nog van tormentil,
kruipend struisgras en moeras-
wolfsklauw. Een moeraseik staat
er te pronken met zijn hangende
takken. Een boomblauwtje
(zilverblauwtje) geniet ook nog
met volle teugen van deze
prachtige dag, dit blauwtje heeft
geen oranje in de vleugels.  Dan
lopen we even van het pad af en
zien dan bloeiende klokjes-
gentianen tussen witte
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snavelbies en moeraswolfsklauw.
Ik wist niet dat de klokjesgentiaan
over een vrij lange stengel
beschikt, helaas zien we geen
witte eitjes van het gentiaan-
blauwtje op de buitenkant van de
bloemen of bloemknoppen. Jan
vertelt in het kort het
fascinerende verhaal over een
steekmier die het rupsje van het
gentiaanblauwtje meeneemt naar
het mierennest. Het rupsje geniet
van hun belangstelling omdat het
een zoet vocht afscheidt. Na de
verpopping moet de vlinder
maken dat zij de uitgang weet te
vinden anders dient ze als
voedsel voor de mieren. Hier
vinden we ook de heidesabel-
sprinkhaan. Weer wordt even
gepauzeerd, op het pad struint
een groene zandloopkever, op
een schermbloem zit een doods-
hoofdzweefvlieg. Waar veel
libellen vliegen vliegt ook de
boomvalk. De basterdklaver
(geen bastaard van andere klaver-
soorten) verspreidt een zoete
geur, verder zien we nog
dwergbies en kleine duizend-
knoop. Een lichtkleurige buizerd
stelt geen prijs op onze aanwezig-
heid en zoekt een andere, veilige
plaats. We genieten nog van het
fraaie parapluutjesmos, de

citroenvlinder en van de zeldzame
vermiljoenhoutzwam.
Het doel dat onze vereniging
gesteld heeft staat iedere keer te
lezen in het contactorgaan
“Observatie”, te weten; tezamen
het landschap verkennen in al zijn
facetten en zodoende liefde te
kweken voor natuur en heem. De
gidsen zijn hierin volledig
geslaagd.
Rond 15.00 uur zijn we weer bij
de auto’s en gaat iedereen
tevreden huiswaarts.
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COPRINUS
door John Hannen

Zoals ik van Lei Hulsbosch ge-
wend ben: precies 8.00 uur, de
afgesproken tijd, stond hij voor
de deur. Nadat we Ans Homburg
hebben opgehaald rijden we naar
de Eifel. We regelen eerst het
zakelijke; we hebben de vorige
keer schijnbaar zo’n goede indruk
achtergelaten dat we in hetzelfde
restaurant weer welkom zijn, voor
Kaffee und Kuchen (‘s morgens)
en een menu voor de middag.
We kijken eerst naar het gebied
voor het ochtendprogramma, dit
zal waarschijnlijk weer het Lam-
pertsbachtal worden. Hier zijn we
ooit al eens geweest, echter een
ander tijdstip in het jaar. Hierna
gaan we naar een geheel ander
gebied met een heuse “Wasser-
fall”, meer info zal nog volgen.
Gezien het jaargetij (herfst) maar
ook omdat we juist gestart zijn
met onze paddestoelen-cursus,
zijn we gefixeerd op deze
fascinerende organismen. We
hebben al een mooi gekleurde
Vermiljoen-houtzwam met zijn
warmrode kleur gevonden. Ook
hebben enkele soorten middels
“Jan’s determinatie-tabel op naam
kunnen brengen. Jan is juist aan

het uitleggen welk type bos het is
waar we langs lopen; het is een
beuken-parelgras verbond. Het is
juist zo apart daar het bij ons
bijna niet meer voorkomt. Lins
Baars heeft echter ook de smaak,
van het paddestoelen-kijken, te
pakken; hij roept Jan Hermans
terug voor een bijzondere vondst.
Ik was stenen aan het keren
achteraan de groep, voor slakjes,
toen ik Lins hoorde. Iets meer
doorlopen, dacht ik, zodat ik even
kan kijken. Maar gezien de
reactie van Jan Hermans;
“geweldig deze heb ik nog nooit
van mijn leven gezien”, ben ik
toch maar heel snel doorgelopen.
Lins Baars heeft een heel
bijzondere vondst gedaan, hij
heeft een Specht-inktzwam
(Coprinus picaceus) gevonden, in
volle glorie. Jullie begrijpen wel
dat hier de nodige foto’s van
moesten worden gemaakt. Iets
verderdoor wordt opnieuw door
Lins Baars een ouder exemplaar
gevonden. Opmerkelijk vind ik
dat de biotoopbeschrijving van
deze zeldzame soort precies past
met wat Jan Hermans ons op het
moment van de vondst ons juist
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aan het uitleggen was, en erbij
vermeldde dat dit biotoop steeds
zeldzamer wordt. Ik wil hier nog
enkele wetenswaardigheden over
deze bijzondere paddestoel
vermelden.
Het is een echte inktzwam
(Coprinaceae). In augustus tot en
met oktober te zien in oude loof-
houtbossen. Het is een zeldzame
en een bedreigde soort. Het is
een saprofiet, die op een
humeuze grond of op vruchtbare
klei leeft. De vorm van de hoed is
kegel- of eivormig en glanst van
jewelste. De spechtinktzwaam is
gemakkelijk te herkennen aan de
witte velum(vlies)resten op de
donkere (sepia-bruine), rijpende
hoed. Hij is hier behoorlijk zeld-
zaam; hoewel hij enkele jaren
terug door een paddestoelen-
werkgroep in de buurt van het
natuurcentrum “De IJzeren
man”in Weert is gevonden.
Hierna enkele jaren niet meer, en
dit jaar juist weer wel.
Hij is vorig jaar op 25 oktober ook
in Oldenzaal gevonden. Hier het
verhaal:
Maandag 25 oktober fietste ik
langs houtzagerij De Volharding in
Oldenzaal Zuid en zag tot mijn
grote verrassing een dertigtal
spechtinktzwammen staan in het
houtafval langs de afrastering van

de zagerij. Bij navraag bleek dit
houtspaanderafval afkomstig van
bomen uit Frankrijk Misschien zijn
sporen meegelift met het trans-
port van de bomen. In Twente
heb ik niet eerder specht-
inktzwammen gezien. Volgens de
Kaartenbijlage bij het Overzicht
van de Paddestoelen in Neder-
land (2000) zijn er inderdaad geen
meldingen van Spechtinkt-
zwammen uit Twente. Maar
evenmin uit Noord-Holland, waar
enkele weken geleden, in de
Schoorlse Duinen, ook voor het
eerst Spechtinktzwammen
werden gevonden.

Spechtinktzwam
Eetbaar: waarschijnlijk niet, zo zeldzaam
dat dit niet met zekerheid valt te zeggen.


