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door Jan Hermans 

Op zondagmorgen 25 augustus
staat bij Landschapsvereniging een
verkenning van de Groote Heide
op het programma. We verzamelen
om 9.00 uur op de parkeerplaats bij
het Infocentrum over de Groote
Heide, gelegen aan Hinsbeckerweg
55 te Venlo.
De Groote Heide is een natuurge
bied van ongeveer 247 ha in beheer
bij de Stichting het Limburgs
Landschap. Het terrein ligt ten oos
ten van de stad Venlo aan de grens
met Duitsland.
Tijdens deze ochtendexcursie pro

beren we een beeld te verkrijgen
van de afwisselende flora en vegeta
tie van het gebied. In het noorden
van het gebied liggen heiden en
schrale graslanden met een open
tot halfopen karakter. Centraal lig
gen een paar akkers, wat heideter
reintjes, gemengde bossen en een
paar weiden. Het zuidelijk deel van
de Groote Heide is voornamelijk
bosrijk. Tussen de naaldbossen en
gemengde bossen liggen wat ak
kers, weilanden en tuinbouwperce
len. In het gebied ligt geen open
water. Het is wel een waterwinge

bied met aan de zuidgrens een wa
tertoren.
De Groote Heide is geen ongerept
natuurgebied. Er is in het verleden
voortdurend en soms zeer ingrij
pend afgeweken van de eeuwenlan
ge functie als heideterrein. De
grootste ingreep is ongetwijfeld het
gebruik als militaire luchthaven ge
weest gedurende de Tweede We
reldoorlog. Er zijn toen in het
noordelijk gedeelte startbanen aan
gelegd en daar rondom heen utili
teitsgebouwen, zoals hangars,
werkplaatsen en woonverblijven.
Daarmee samenhangend is ook een
uitgebreid stelsel van wegen en
paden aangelegd. Na de oorlog is
de luchtbasis geheel ontmanteld.

Kruipbrem (foto: Marianne Vos)Zandhagedis (foto: Marianne Vos)

Zondag 25 augustus naar 
de Groote Heide bij Venlo
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Ook dit was weer een groot veran
deringsproces. Gedurende de twee
de helft van de tachtiger jaren zijn
de laatste betonnen startbanen op
geruimd en is het gehele terrein ex
plosievenvrij gemaakt door de Ex
plosieven Opruimingsdienst.
Na de oorlog heeft de Groote
Heide, naast de rol als militair oe
fenterrein, veel recreatieve functies
gehad. De Venlose Zweefvliegclub
is er gevestigd. Deze club beheert
het 45 ha grote zweefvliegveld. Op
de kruising van de voormalige
startbanen ligt Jupiter, een vereni
ging voor modelvliegtuighobbyis
ten.
Door de eigenaar, de Gemeente
Venlo, is de Groote Heide thans in
gericht als een gecombineerd na
tuur- en recreatieterrein. Er zijn
fiets- en wandelpaden aangelegd,
evenals een trimbaan en paarden
route. In 1995 is het informatiecen
trum geopend aan de Hinsbecker
weg. De laatste twintig jaar hebben
met name op de noordelijke heide
terreinen diverse beheerwerkzaam
heden plaatsgevonden. Er is in wis
selende patronen geplagd en er
vindt integrale begrazing met scha
pen plaats.
De mens is dus voortdurend en na
drukkelijk in het gebied aanwezig
geweest. Deze antropogene invloe
den zijn in de vegetatie duidelijk
terug te vinden.

Het gebied is in het verleden uit
voerig geinventariseerd met name
in 1996. Er zijn toen 371 verschil
lende plantensoorten gevonden.
Tot de meest bijzondere planten
soorten van de Groote Heide beho
ren de Rode dophei (zie elders in
dit nummer), Klein warkruid, Me
lige toorts, Herfsttijloos en Witte
munt. Vermeldenswaardig in ter
men van zeldzaamheid zijn verder
soorten als Slofhak, Stinkende ka
mille, Echt duizendguldenkruid,
Dwergviltkruid, Kruipbrem, Bos
droogbloem, Weidehavikskruid en
Veelkleurig vergeet-mij-nietje.
Doordat er in het verleden diverse
activiteiten hebben plaatsgevonden,
waardoor grond is verzet en aange
voerd, zijn er plantensoorten te
recht gekomen, die hier normaal
niet zouden kunnen voorkomen.

Groene specht (foto: Thomas Kraft)

Tijdens de Tweede Wereldoorlog is
ten behoeve van de bodemverbete
ring voor de land- en tuinbouw
grond aangevoerd vanaf de Maas.
Zo groeien en handhaven zich hier
plantensoorten die kenmerkend
zijn voor lemige kalkrijke grond
zoals Kleine pimpernel, Knolboter
bloem, Herfsttijloos en Wilde mar
jolein.
De Groote Heide is nog steeds een
belangrijk gebied voor de Zandha
gedis. Ook de Levendbarende hage
dis komt er voor.
Het gebied is ook voor een aantal
vogelsoorten van belang; de meest
vermeldenswaardige soorten broed
vogels zijn Groene specht, Rood
borsttapuit, Geelgors en Boom
leeuwerik.
Voor insecten met name dagvlin
ders zijn de schrale graslanden en
heiden van belang. In het noorde
lijk deel komt Heivlinder voor,
maar ook Heideblauwtje, Eikenpa
ge, Groentje en Hooibeestje zijn te
verwachten.
De excursie op 25 augustus zal
zeker nog meer verrassingen ople
veren. Denk aan verrekijker, plan
ten- en insectengids en vergeet uw
fototoestel niet.
 

 

door Jan Hermans

Rode dophei is net als de nauw ver
wante andere heisoorten een altijd
groene, rechtop groeiende dwerg
heester. De soort bloeit in de
zomer, waarbij de Rode dophei een
frisgroenere indruk maakt dan de
nauw verwante grijsachtig ogende
Gewone dophei.
De bladeren staan in kransen van
drie. Het blad heeft van onderen
een smalle lengtegroef en is aan de
zijranden kort gewimperd.
De bloemen staan in smalle tros- of
pluimvormige bloeiwijzen. De urn

vormige bloemkroon is diep rood
paars van kleur en wat slanker ge
vormd dan die van de Gewone
dophei.
Rode dophei is een van de zeld
zaamste Nederlandse planten. Het
is een typisch Atlantische soort,
waarvan het verspreidingsgebied
zich uitstrekt van Zuid-Portugal en
Noord-Spanje via West- en Mid
den-Frankrijk en de Britse eilanden
tot het uiterste westen van Noorwe
gen. In Limburg heeft zij gezamen
lijk met haar voorkomen in West-

Vlaanderen en Belgisch Limburg
een oostelijke voorpostpositie. In
Duitsland komt ze slechts voor in
het noordwestelijke Rijnland en
geldt ze als met uitsterven bedreigd.
Vlak over de grens bij Venlo groeit
zij in het Grenzwald tussen Brüg
gen en Kaldenkirchen.
De Rode dophei groeit al lange tijd
op de Groote Heide. De oudste be
kende waarneming is gedaan door
L. Rieter die haar in 1902 rappor
teerde in de Prodomus Florae Ba
tavae. Zo groeit ze op het oude hei

Rode dophei, een van Limburgs grote zeldzaamheden
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deperceeltje ten noorden van het
infocentrum. De laatste jaren heeft
ze zich door het lokale plaggen en
graafwerkzaamheden wat uitge
breid. Een interessante groeilocatie
is een oude militaire oefenkuil ten
noorden van het zweefvliegveld.
In Limburg groeit Rode dophei op
droge tot matig vochtige, voedsel

arme, grofkorrelige, al of niet leem
houdende zandgrond met grind
banken in de ondergrond. Ze staat
niet alleen temidden van Struikhei,
maar vormt soms met Gewone
dophei en Pijpenstrootje opmerke
lijke heidevegetaties. Soms komt ze
voor in schrale grasvegetaties met
struisgrassen.

Rode dophei is een soort om zeer
zuinig op te zijn. Als Limburg dra
gen we een grote verantwoordelijk
heid om deze fraaie plant voor Ne
derland te behouden.
 

 
De wonderlijke insectenwereld

Bijenwolf - Philanthus triangulum (foto's: Marianne Vos)

door Marianne Vos

Tijdens het fotograferen van een
fouragerende Honingbij viel plots
een vrij groot insect uit de lucht en
stortte zich op de bij waarna een
kort hevig gevecht volgde. De aan
valler won en vloog weg met de
buit. Omdat de belager de vleugel
tjes intact liet was meteen duidelijk
dat de prooi niet voor eigen con
sumptie was. Dat maakte nieuws
gierig. Na enige bestudering van de
opnames bleek het een wesp te zijn,
en wel: de Bijenwolf - Philanthus
triangulum
De Bijenwolf is gespecialiseerd in
het vangen van honingbijen, al
thans de vrouwtjes. De mannetjes
dienen alleen ter voortplanting en
zijn na gedane zaken van generlei
waarde meer. Ze vliegen nog wat
rond, snoepen hier en daar een
hapje nectar en vallen tenslotte

Rode dophei in volle bloei (foto: Jan Hermans)
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dood uit de lucht.
Voor het vrouwtje is de bevruch
ting, die binnen enkele uren na uit
komen plaatsvindt, het startsein
voor een welbesteed kort leven.
Onmiddellijk gaat ze aan de slag
met het graven van een gang in de
zand- of leemgrond. De hoofdgang,
die tot honderd centimeter lang
kan worden, eindigt doorgaans in
een bocht.
Na voltooiing van de hoofdgang
begint ze aan de belangrijke details
van haar werkzaamheden; zijgan
getjes graven met op ieder uiteinde
ervan een kamertje dat binnenkort
als broedcel dient. Het is een ver
moeiend karwei waar ze veel
brandstof voor verbruikt. Omdat
ze onvoldoende tijd heeft om op
haar gemak allerlei bloemen te be
zoeken kiest ze voor hét
nectartankstation bij uitstek; de
Honingbij. Met haar angel verlamt
ze de bij, drukt op het achterlijf van
het dier of kauwt op de halsregio,
en de nectar puilt uit het bijenlijfje
via achterlijf of mond. Even lekker
snoepen en ze kan er weer een
poosje tegenaan. Ze neemt niet
meer voedsel op dan dat ze op dat
moment nodig heeft zodat de ver
lamde Honingbij meerdere malen
dienst kan doen als nectarleveran
cier.
Onderwijl rijpen de eitjes in haar
lijf tot het uiterste. De tijd dringt,
eer ze de eitjes kan leggen moet ze
een voorraad voedsel aandragen
voor de larven die spoedig de cellen
zullen bewonen. Nu spoedt ze zich
naar de bloemenvelden om regel
recht jacht te maken op Honingbij
en. Die spoort ze op met haar vol
ledig op Honingbijen ingestelde
reukzin.
Zodra ze een bijtje ruikt en ziet
wacht ze het juiste moment af,
duikt in één rechte lijn op de Ho
ningbij en drukt haar angel stevig
in de huid tussen de voorpoten. De
Honingbij weert zich hevig maar
kansloos en langzaam doet de ver
lammende vloeistof z’n werk. De
bewegingen worden trager en uit
eindelijk is ze, hoewel springlevend,
niet meer in staat zich te bewegen.
De Bijenwolf klemt haar poten ste

vig om het bijenlijfje om er mee
naar haar nest te vliegen. Ze depo
neert de prooi in een van de drie tot
veertien kamertjes. Daarmee gaat
ze door totdat in ieder kamertje
drie tot zes verlamde Honingbijen
gestapeld liggen.
Nu is ze klaar voor de laatste fase;
eitjes afzetten. Op ieder stapeltje
legt ze één eitje. Daarmee is haar
taak volbracht. Ze verlaat de nest
gang en zal spoedig sterven.
Ze heeft ongeveer vier weken als
imago geleefd.
In de broedcellen ontstaat de vol
gende generatie Bijenwolven.
Omdat de eitjes tot het uiterste in
het moederlijf zijn gebleven komen
de larven al na twee of drie dagen
uit. Hun voedsel ligt klaar; een
voorraadje verse levende verlamde
Honingbijen. Gretig verorberen ze
een voor een de hele voorraad, ver
vellen vier tot vijf keer en weven na
de laatste vervelling een cocon om
zichzelf heen waarin ze verpoppen.
Om de zachte stof een perkament
achtige stevigheid te geven sproeien
ze hun laatste darminhoud van bin
nenuit over het weefsel. Zo over
winteren ze tot mei-juni van het
volgend jaar. In de cocon voltrekt
zich een wonderlijk proces. De
larve verandert in een vormloze brij
cellen. Iedere cel echter is gepro
grammeerd om een bepaald onder
deel van het toekomstige wespenli
chaam te worden. Pas op het einde
van de overwinteringsperiode wor
den de vaste onderdelen gevormd
waaruit een complete volwassen
Bijenwolf ontstaat. Zodra de om
standigheden ideaal zijn trekt de
wesp met de sterke kaken de cocon
stuk, graaft zich een weg naar bui
ten en vliegt weg. De larven die
twee of drie Honingbijen ter be
schikking hadden zijn mannetjes
geworden van maximaal tien milli
meter groot. De larven met een
voorraad van vier of meer gaan als
vrouwtje van zeventien millimeter
door het leven. Ze zullen weldra
paren, een nestgang met broedcel
len graven, op Honingbijen jagen,
eitjes leggen...
Kortom; de cyclus van de Bijen
wolf begint weer van voren af aan.
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Bomen over bomen deel 10

Sophora japonica
of Honingboom
  

 
door John Hannen

Geschiedenis 
Het geslacht Sophora bestaat uit
meer dan 50 soorten, waarvan Sop
hora japonica zijn optimum vindt
in gebieden met gematigd klimaat.
De Honingboom is in Azië vaak bij
boeddhistische tempels en op kerk
hoven te vinden waar hij als een
heilige boom wordt vereerd. Vele
soorten uit dit geslacht groeien op
Hawaï, in Nieuw-Zeeland en op
Mauritius. De boom is afkomstig
uit China en Korea in tegenstelling
tot wat de soortnaam japonica sug
gereert. Er wordt verteld dat de
laatste keizer van China
(Aisin-Gioro Puyi) zich verhing
aan de Honingboom toen de op
standelingen de verboden stad, de
plaats in Peking van waaruit de
Chinese keizers van de Ming- en de
Qing-dynastie hun rijk bestuurden,
binnenvielen.
In 1747 werden de eerste zaden
door een Franse jezuïetenmissiona
ris, Pierre d'Incarville (1706-1757)
een amateur botanicus, vanuit het
noorden van China naar de
Botanische Tuin in Parijs gestuurd.
Vanuit Parijs kwam de boom in
heel West-Europa terecht. In de
Kew Gardens (Londen) staat nog
een exemplaar dat in 1762 geplant
werd.

Naamgeving 
De Honingboom behoort tot de fa
milie van vlinderbloemigen (Legu
minosae). Zijn wetenschappelijke
naam is Sophora japonica en heeft
als synoniem: Styphnolobium japo
nicum.
Zijn Arabische plantennaam is çu
fair of sofêra waaruit door latanize
ring door Linnaeus de naam Cassia
sophora wordt gegeven. Cassia

komt van het Griekse woord kassia
wat kruidige bast betekent. In 1831
wordt hij door Heinrich Wilhelm
Schott tot Styphnolobium japoni
cum benoemd. Styphnolobium
komt van Styphnos en betekent
wrang en lobos is peul; het is dus
een boom met ‘wrange’ peultjes.
Volgens de “Naamlijst van houtige
gewassen en vaste planten”, uit
2013, geldt nu de naam Sophora ja
ponica. De Honingboom noemen
ze hier ook wel de Parapluboom;
Chinese-geleerden-boom of Pago
deboom. In Duitsland is hij bekend
onder: Japanischer Schnurbaum,
Honigbaum, Japanischer Sauerhül
se, Perlschnurbaum. In Engeland
noemen ze hem: Japanese pagoda
tree, Chinese solar tree of Honey
tree. In het Frans hebben ze het
over de: Arbre de Miel, Arbre des
Pagodes; in het Italiaans: Sofora
del Giappone en in Spanje: Acacia
del Japón. In het chinees noemen
ze hem Guo Huai, Zhong Guo
Huai, Huai shuboom en in het In
donesisch de Sari cina; en in Viet
nam spreken ze over Schoffel.

Beschrijving 
De honingboom is een 25 m hoge
loofboom met een ronde kroon die
uiteindelijk zo’n beetje waaiervor
mig of de vorm van een paraplu
aanneemt (zie foto 8). De boom
heeft een bochtige en gegaffelde
stam met een grijsgroene schors
waarin door de diktegroei op latere
leeftijd scheuren ontstaan. De ver
takkingen zitten veelal laag en de
twijgen zijn opvallend groen en
voorzien van veel licht gekleurde
lenticellen. Bij doorbreken versprei
den ze een aparte geur; als Gagel.
De bladeren zijn ca. 25 cm lang,
zijn met zeven tot zeventien blaad
jes oneven geveerd en de voet van
de bladsteel is verdikt. De deel
blaadjes zijn kortgesteeld en lang
werpig tot eivormig en hebben een
stekelpuntje. Het blad is donker
groen aan de bovenzijde en een

blauwgroene onderzijde die fijn be
haard is. Zij hebben een gele herfst
kleur.
De boom bloeit pas na 15 tot 20
jaar met tot 30 cm lange hangende
pluimen die pas laat in het jaar (au
gustus/september) verschijnen met
roomgele tot roomwitte vlinderach
tige bloemen. De bloemen bevatten
veel nectar en worden dan ook veel
bezocht door Honingbijen. De
boom heeft 5 - 8 cm lange peulen
met ingesnoerde vruchten (zie foto
6) die zelden verschijnen en wordt
daarom soms ook wel Snoerboom
genoemd.

Toepassing
De Honingboom is geschikt als
straatboom, goed bestand tegen
uitlaatgassen en verdraagt zout re
delijk goed. De Honingboom groeit
liefst op een open, goed gedraineer
de, kalkhoudende, voedzame grond
en verlangt een warme zonnige
standplaats op een warme plaats;
ze kan door vorst beschadigd wor
den. Enten is de gebruikelijke ver
meerderingswijze; door middel van
handveredeling of op vaststaande
stammen. De Sophora japonica ’
Regent’ (zie foto 2) is een goed
groeiende en mooie boom die in de
jeugd een stevige, rechte stam
vormt. Deze cultivar is in 1964 in
de Verenigde Staten door Princeton
Nurseries (New Jersey) in de han
del gebracht en rond 1980 via de
toenmalige boomteeltproeftuin ‘De
Boutenburg’ in Nederland geïntro
duceerd. Uiteindelijk kan ’Regent’
een boom van 12 tot 15 m hoog
worden met een kroondiameter van
8-10 m. De bladeren zijn groter en
steviger (harder) dan van de soort.
Er zijn meerdere mooie soorten te
verkrijgen die het hier goed doen
zoals: Sophora japonica 'Pendula'
(zie foto) 3 – 5m hoog, vormt een
half open prieel met grillig ver
groeide takken en blad tot 30 cm
lang. De boom bloeit, niet al te rijk,
met witte bloemen. Hij is een zeer
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Sophora: 1-Sophora davidii; 2 –S. j. “Regent”, 3 –S.j. schors; 4- S.j. tak met lenticellen; 5-S.j. ontluikende blaad
jes; 6 –S.j. ingesnoerde vruchten; 7 S.j”Pendula; 8-Bomenlaan van Honingbomen in Roermond met zijn typi
sche habitus. Foto 5 en 8 zijn van de auteur de overige foto’s zijn van P. Theunissen.

trage groeier en geschikt voor park
en tuin. De Sophora japonica 'Har
ry van Haaren' wordt 20 m hoog
met een brede ronde kroon, een
zwavelgeel jong blad en een zwart-
grijze stam. Hiervan loopt het blad
goudgeel uit en wordt later in het
seizoen groen. De Sophora japoni
ca ’Fastigiata’ heeft een typische
zuilvorm. Een andere mooie soort
is de Sophora japonica’Variegata’
met zijn crème-wit gevlekte blad en
heeft een zeer lichte en zonnige
standplaats nodig en is zeer ge
schikt als solitair. Tot slot de Sop
hora davidii (foto 1) met zijn witte
bloemen; welke eigenlijk geen echte
boom is maar een struik die op vele
plaatsen toe te passen is. Deze is
genoemd naar Armand David, een
Franse missionaris die vanaf 1862
zeer veel nieuwe planten in China

ontdekte en naar Frankrijk stuur
de. David ontdekte S. davidii in
droge en zonnige hoogvlaktes van
West-China.

De bevruchting 
De bloeiperiode is pas in de tweede
helft van de zomer waarbij zijn
bloemen druk bezocht worden
door bijen vanwege de vele nectar.
Hierdoor is de boom een prima
drachtplant; vandaar de naam Ho
ningboom. De bloei en daarmee
ook de vorming van zijn vruchten
is in Nederland sterk afhankelijk
van de weersomstandigheden en
verschijnen van augustus tot okto
ber. Warm en droog weer geeft be
duidend meer bloei met meer kans
op vruchten. De vruchten worden
gevormd in 5 tot 15 cm lange kale
hulzen die in tot zes zaden worden

verdeeld die worden gescheiden
door vernauwingen. De vruchten
hebben een zure smaak. De zaden
zijn geelachtig groen en gedroogd
zwart-bruin.

Geneeskracht en gebruik
De bloemknoppen leveren een
lichtgele kleurstof die in Azië als
verfmiddel gebruikt wordt. Ge
mengd met de kleurstof indigo
geeft dit een groene kleur die op
Java werd gebruikt voor de batik
industrie: In de fijne "Soga-batik"
werden ze gebruikt in het laatste
kleurbad na het echte kleurproces,
in een mengsel met rijstmeel, kam
fer, limoensap, suiker en water. Te
genwoordig worden veel goedkope
re synthetische kleurstoffen ge
bruikt.
De scheuten, met inbegrip van de
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peulen en het blad worden soms ge
bruikt als veevoer. Het blad heeft
een hoog eiwitconcentraat; 18 %
ruw eiwit gebaseerd op droog ge
wicht. Maar sommige delen van de
plant, vooral de peulen en zaden
zijn wel giftig.
Thee van verse en gedroogde bloe
men wordt gebruikt in de traditio
nele Chinese geneeskunde; van
bloemknoppen van S. japonica is
bekend dat zij samentrekkende en
bloedstelpende eigenschappen be
zitten. Het is een gereputeerde re
medie voor het voorkomen van
verschillende soorten bloedingen
als haemoptysis, epistaxis, metror
ragie, aambeien, en bruikbaar voor
de behandeling van hypertensie.
Bloemknoppen en jonge peulen zijn
een belangrijke bron van rutine die
de eigenschap heeft van vitamine P
en wordt gebruikt bij hoge bloed
druk, dysenterie, het reguleren van
de menstruele cyclus en zelfs tegen
tumoren. De zaden van de meeste
soorten zijn giftig. Sommige Ame
rikaanse indianenstammen gebrui
ken deze als hallucinerend middel.
Ze worden in Azië als surrogaat
voor opium gebruikt.
Het hout is duurzaam en taai en
wordt gebruikt voor raam-en deur
kozijnen en vroeger ook bij de pro

ductie van landbouwmachines.

Ziekten en plagen 
Deze bomen zijn zeer winterhard.
De Honingbomen vormen een pen
wortel en wortelen diep en verti
caal. Dit is wel goed voor een stevi
ge verankering, maar ongunstig
voor het vormen van een goed ver
takt wortelgestel; een goedvertakte
wortel is van groot belang voor een
goede hergroei na het uitplanten.
Om een goed vertakt wortelgestel
te kweken is tijdig verplanten of
ondersnijden in de kwekerijfase van
groot belang. Gebeurt dit niet, dan
is een zeer moeizame hergroei te
verwachten met veel dood maar
wel dun hout in de kroon.
Ook de levende twijgen zijn tame
lijk breukgevoelig. Opgepast met
snoeien in het voorjaar! Dit kan
bloeden tot gevolg hebben. In som
mige jaren kan de honingboom
worden aangetast door de schim
mels Nectria galligena of Fusarium
lateritium. Fusarium lateritium, die
kankerachtige, bruine plekken op
stam en takken veroorzaken is te
voorkomen door te zorgen dat er
geen te grote wonden bij snoei ont
staan. Nectria galligena (“het
vuur”) beperkt zich voornamelijk
tot het dode hout.

 

Afsluiting 
Sophora japonica kan uitermate
goed tegen hitte, een lage lucht
vochtigheid en luchtverontreini
ging. Het is dan ook niet voor niets
dat men deze boom zo veel aantreft
in Zuid-Europese steden. Sophora
japonica kan uitermate goed wor
den toegepast als schaduwboom;
het licht wordt op een zeer subtiele
manier gefilterd. Het schaduwspel
van de blaadjes op de grond zorgt
voor een aangenaam schouwspel.
Bent u in het bezit van een iets gro
tere tuin dan is dit een uitstekende
soort om aan te planten vlak bij
een terras of een raam op het zui
den waarbij u later in de zomer
mooi kunt genieten van de mooie
bloei met het gezoem van gezellige
druk nectarverzamelende bijtjes.
 

 

Een kijk op de Bandheidelibel
door Aidan Williams

Beken, kanalen, slootjes en andere
waterlopen kunnen, mits goed inge
richt en beheerd, een grote variatie
aan libellen vertonen. Daarbij
speelt de oever- en watervegetatie
voor imago’s (volwassen libellen)
een belangrijke rol in het herken
nen van hun voortplantingsbio
toop. Voor de larven zijn ecologi
sche factoren als stroomsnelheid,
zuurstofgehalte, voedselrijkdom en
temperatuur van het water van be
lang. Wanneer één van deze facto
ren ontbreekt, kunnen eieren door
volwassen libellen niet worden af
gezet.

In het verleden hadden waterlopen
grotendeels alleen een functionele
rol, waarbij er weinig waarde werd
gehecht aan een meer natuurlijker
karakter. Ze waren destijds strak
bijgehouden door de oevers fre
quent tot aan de grond toe te maai
en en de waterbodem regelmatig op
te schonen. Tegenwoordig heeft
zowel minder ingrijpend beheer als
beek- en oeverherstel gezorgd voor
het creëren van meer leefgebieden
en ecologische verbindingszones
voor veel libellen. De Bandheideli
bel (Sympetrum pedemontanum) is
één van deze soorten die van deze

maatregelen heeft geprofiteerd.

Met zijn karmijnrode lichaam en
vlinderachtig vlieggedrag is de
Bandheidelibel een prachtbeeld in
de lucht. Het is een vrij zeldzame
soort voor Nederland, maar het
aantal vindplaatsen is sinds de
eeuwwisseling aan het toenemen.
Dit heeft in het bijzonder plaatsge
vonden in de oostelijke provincies
Drenthe en Overijssel, waar hij zich
goed heeft weten te vestigen in ge
kanaliseerde sloten en beekjes in
agrarische gebieden: de toename
heeft dus betrekking op de uitbrei
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ding van de geschikte biotoop. Het
verspreidingsgebied ligt echter in
Limburg en in het oosten van
Noord-Brabant. Ondanks de recen
te opmars komen de populaties nog
veelal lokaal voor en blijft de soort
zijn gevoelige status op de Rode
Lijst behouden.
De Bandheidelibel behoort tot het
geslacht van de Heidelibellen (Sym
petrum), die vallen onder de familie
van de Korenbouten (Libellulidae).
Deze familie is met 35 soorten in
Europa, waarvan er 21 in Neder
land voorkomen, de soortenrijkste
en grootste familie uit de Echte li
bellen (Libellula). Ze kunnen zowel
robuust als compact gebouwd zijn
en vertonen een variatie aan li
chaamskleuren met meestal teke
ningen op de vleugels, waardoor ze
vaak gemakkelijk op naam te bren
gen zijn.
Het geslacht Heidelibellen bevat
middelgrote tengere soorten, met
rood (uit)gekleurde volwassen
mannetjes en geel tot bruin ge
kleurde vrouwtjes en juvenielen.
Mannetjes van de Zwarte heidelibel
(Sympetrum danae) zijn een uitzon

Voortplantingsbiotoop in het Reigersbroek (foto: Aidan Williams)

dering en kleuren merendeels
zwart. Andere karakteristieke ken
merken zijn de zwarte of zwartgele
poten en het rolrond achterli
chaam. In Nederland komen in to
taal 9 soorten Heidelibellen voor.

Rustende mannelijke imago’s van
de Bandheidelibel vallen in het eer
ste opzicht gelijk op door de don
kerbruine dwarsbanden op beide
brede vleugelparen met aan de bin
nenkant van de grote rode pte
rostigma’s (vleugelvlekken). Het
karmijnrode achterlichaam is van
uit bovenaanzicht relatief knots
vormig door de kleine verdunning
bij de basale segmenten. De kop is
eveneens rood met een brede zwar
te snor die langs de oognaden af
loopt.
Vrouwtjes hebben een zandkleurig
en meer egaler achterlijf. De pte
rostigma’s op de vleugels zijn geel
wit gekleurd, evenals het gezicht
met groenbruine ogen. Beide ge
slachten hebben een bruin borst
stuk met geelbruine zijvlekken en
geheel zwarte poten.
Over de ecologie van de Bandhei

delibel wordt nog een en ander on
derzocht. De soort staat bekend als
een veeleisende selectieve pionier
soort van (zwak)stromende irriga
tiekanalen, beekjes en slootjes. De
voortplantingsbiotopen hebben een
open en zonnig karakter met ruig
begroeide oevers. Hoogopgaande
planten ontbreken grotendeels.
Dergelijke waterlopen hebben een
geringe diepte met een vegetatie
van drijvende waterplanten waar
tussen de larve leven. Een belang
rijke voorwaarde is dat het water
van goede kwaliteit is. Meestal
hangt dit samen met de aanwezig
heid van kwel in het gebied. De ij
zerdeeltjes zorgen ervoor dat voed
selrijke stoffen zoals fosfaat gebon
den worden, waardoor helder,
schoon water ontstaat.
De directe omgeving van de voort
plantingsbiotoop speelt een grote
rol als jachtgebied en voor het ge
slachtsrijp worden van jonge ima
go’s. Vervolgens keren de inmid
dels volwassen imago’s terug om
op zoek te gaan naar een vrouwtje
door de oevervegetatie. Extensief
beheerde ruige graslanden zorgen
meestal voor het hoogste voedsel
aanbod aan insecten.
Naast de genoemde waterlopen
worden ook kwelmoerassen en
droogvallende, ondiepe kale plas
sen gebruikt als voortplantingsbio
toop.

In Limburg en Noord-Brabant zijn
drie populaties van de Bandheideli
bel bekend, te weten in het Pla
teaux-Hageven gelegen in de Bra
bantse Kempen ten zuiden van Val
kenswaard, in natuurontwikke
lingsgebied Reigersbroek nabij
Montfort en in een spoorsloot in de
buurt van Weert. Laatstgenoemde
is niet meer teruggevonden en mo
gelijk verdwenen.
De populatie van het Plateaux be
vindt zich in de weiden en kanaal
tjes van het vloeiweidencomplex de
Pelterheggen, maar libellen kunnen
ook regelmatig waargenomen wor
den op de aanliggende paden en in
de droge open heidevelden.

In het Reigersbroek zijn tijdens een
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recente inventarisatie van 2011, pa
ringswielen en eiafzettende tandems
vastgesteld in twee ondiepe afwate
rende lossingen van de Vlootbeek.
In de met kwelgevoede wateren
komt veel Smalle waterpest en ster
renkroos voor: een goede leefomge
ving voor de larven. De oevervege
tatie bestaat uit soorten als Scherpe
zegge, Gewone smeerwortel, Grote
kattenstaart en Grote Brandnetel.

In de omgeving van de lossingen
zijn imago’s waargenomen in de
kruidenrijke graslanden en in de
met natte ruigte begroeide moeras
percelen, waarbij zelfs een parings
wiel geconstateerd is bij een ondie

pe, tijdelijke waterplas.

Problemen die het meeste effect
hebben op een biotoop voor Band
heidelibellen zijn successie (dicht
groeien) als gevolg van achterstallig
beheer, en verdroging, waardoor de
invloed van kwel in het gebied af
neemt. Om het voortbestaan van de
Bandheidelibel te waarborgen moet
er continuïteit in het beheer zijn,
dat extensief en gefaseerd moet
plaatsvinden. Minder vaak maaien
en opschonen van het voortplan
tingsbiotoop is hierbij een vereiste
in combinatie met het ontwikkelen
van ruige graslanden in de omge
ving.

Het schenken van meer aandacht
aan watergangen als libellenbio
toop heeft geleid tot een grotere
verspreiding van de Bandheidelibel.
Dit is ook mede te danken aan het
goede zwerfvermogen van de soort.
Als gevolg hiervan zal in de toe
komst de status van de Bandheide
libel waarschijnlijk steeds algeme
ner worden, waardoor steeds meer
mensen kunnen genieten van deze
opvallende libelsoort.
 

De Roodmus van het Reigersbroek
 

door Rob Bömer

Hij houdt ons in de ban. De Carpo
dacus erythrinus! Het Reigersbroek
bij Montfort staat op de
'vogel-kaart'. Met naar schatting
tien broedpaartjes in Nederland is
dit mannetje hier wel echt eenzaam.
Gelukkig voor hem kwamen uit
alle delen van het land bewonde
raars kijken naar dit mannetje dat

zijn keeltje schor zong voor zoveel
kijkers. In mei dook hij voor het
eerst op en 19 juni werd hij nog ge
signaleerd.

Een persoonlijke opmerking nog;
dat niet alle 'vogelaar's tevens 'milli
eubeschermers' zijn zag je wel eens
aan de hoeveelheid 'blik' dat in in
het natuurgebied werd gestald.
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De Roodmus (foto: Nicky Hulsbosch)
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Struinen
rond Wolfhaag...
door Leo Koster 

Onlangs kwam ik in het bezit van
een struinkaart “Zwerven van Vij
len tot Vaals”. Op 2 maart 2013
rijd ik naar Wolfhaag om daar te
struinen langs, door of over ut Jeld
loch, de Heij, d’r Zeute, ut Galje
bendsje of de Lang Weij. Na 72 km
parkeer ik rond 10.00 uur mijn
auto op een kleine parkeerplaats
vlak voor het op 15 mei 1961 aan
gewezen voormalig internationaal
douanekantoor Wolfhaag-Gemme
nich. Eerst even naar het eens
hoogst gelegen Nederlands douane
kantoor. Ik wandel via de Gemme
nicherweg niet België binnen maar
Belgique, en de weg achter het dou
anekantoor heet Rue de Vaals. Na
ruim 70 km zit ik in het Franstalige
België, je kunt je dat eigenlijk niet
voorstellen. Maar vandaag ben ik
niet gekomen voor de taal maar
voor het schitterende landschap.
Doch hier ligt nog een flink pak
sneeuw van zeker 5 cm. Waar een
grens is, zijn ook grenspalen. In een
heg aan de linkerkant van de weg
ontdek ik grenspaal 3, geheel in
tact. Ik wandel terug en ga onge
veer tegenover het voormalig doua
nekantoor een smal, afdalend
paadje in. Ik noteer de Grote bonte
specht en zie sporen van het Ree.
Rechts langs het pad een bijna ver
lande poel. Een Buizerd schroeft
zich miauwend hoogwaarts. In heel
veel bomen groeien de hier veel
voorkomende Maretakken. Door
de sneeuw en de bevroren onder
grond is het wat moeilijker lopen.
Via een weidemeuleke volg ik nu
een smal voetpad, een tiental
Goudvinken gaat ergens anders zit
ten. Rechts een smal paadje met de
tekst “eigen weg, chemin privé”.
Grote beelden staan hier opgesteld
in een wei, ik denk dat het werken
zijn van de beeldhouwer/edelsmid
Jef Wishaupt. Het voetpad gaat
over in een holle weg, kwel komt
hier volop aan de oppervlakte.
Dassenwissels kruisen het pad,

Speenkruid laat haar groene blaad
jes al zien. Ik kom in Wolfhaag.
Vlak voor de voorrangsweg een
kruisbeeld met een zilverkleurig
corpus en de tekst “Bedenk o
wezen, ik ben het leven”. Ik steek
de Gemmenicherweg over en tegen
een dikke wilg is een betonnen
kruis met corpus en de tekst “Ik
ben de weg, de waarheid en het le
ven” bevestigd, hier ga ik rechts. In
de sneeuw duidelijke sporen van de
Haas en het Konijn, ik hoor een
“pompende” Koolmees en het
“hoe-hoe-hoe” van de Holenduif.
De weg die ik bewandel is een holle
weg, aan prikkeldraad rechts van
het pad hangen zwijnenharen. Ik
hoor de Vink en de Gaai en even
later ga ik op een breder pad rechts
en geniet ik van een prachtig uit
zicht. Ik wandel richting het voor
malige douanekantoor, om de
Lourdesgrot te kunnen zien zou ik
weer terug moeten lopen. Ik wist
overigens niet dat hier een Lour
desgrot te bezichtigen valt. Parallel
aan de Belgisch-Nederlandse grens
volg ik een stijgend pad. In het bla
derdek onder diverse Beuken heb
ben Wilde zwijnen naar wat eet
baars gezocht. Diverse Hulststrui
ken staan hier, ook zijn er ondiepe
kuilen, ik denk dat het dolines zijn.
Ik kom bij grenspaal nummer 2, ge
heel vrijstaand en vrij hoog boven
de grond en geheel intact. Dit is het
Preus Bosch. Hier ga ik naar links.
In dit stuk heel veel bramen en
weer een doline. Ik kom in het
Vaalserbos bij een stukje grond
“Privé terrein”. Een bordje met
verklarende tekst maakt een en
ander duidelijk. Hier werd in mei
1934 een Lourdesgrot gebouwd en
in 1990 werd ze uitgebreid met een
kruiswegparkje en een calvarie
groep. Aan drie opvallende kruisen
hangen keramische lichamen. Aan
de Y-vormige balk hangt Jezus,
aan de T-vormige balken hangen
de moordenaars. De 14 kruisweg
staties staan in koperen platen af
gebeeld, strakke Buxushaagjes ver
fraaien het geheel. De staties en de
kruiswerkgroep zijn van de hand
van Frans Griesenbrock. Een een
zaam gelegen huis laat ik links lig

gen, ik wandel richting Gemmeni
cherweg. In de bosrand zijn diverse
langwerpige, rechthoekige en
zwartkleurige vang- c.q. slaapkooi
tjes opgehangen. Een Heggenmus is
volop aan het zingen. Ik steek de
Gemmenicherweg over, aan de an
dere kant kom ik “Onger de Eiche
en d’r Breie Böhn”. Het voor me
liggende stuk land was tot 2010 nog
akkerland. Rechts op een heuvel
staat een groepje eiken. Voor een
deel is het een zeer drassig gebied,
hier ook kooitjes voorzien van
unieke nummers.
Ik denk dat hier onderzoek verricht
wordt naar de aanwezigheid van de
zeldzame Hazelmuis. Niet geheel
intacte lijnvormige heggen sieren
dit gedeelte, oorspronkelijk zijn het
waarschijnlijk grensafscheidingen
geweest. Herplant van de ontbre
kende delen zou van mij best
mogen. Kraakhelder kwelwater
komt hier zichtbaar tevoorschijn
dat als een klein stroompje in een
betonnen bak stroomt en even later
ondergronds verdwijnt. Ik probeer
dit stroompje zonder natte voeten
over te steken. In deze ruige wei
(D’r Zeute) staan enkele hoogstam
fruitbomen waarin Maretakken ge
dijen en waar Schotse Hooglanders
de vegetatie kort houden. Nijlgan
zen laten blijken dat ze mij gezien
hebben, ze gaan echter niet op de
vlucht. Een Haas wacht daar niet
op en gaat er als een echte haas
vandoor. Via een klaphekje verlaat
ik d’r Zeute en op de geasfalteerde
Schuttebergsweg ga ik rechts.
Onder enkele hoogstamfruitbomen
houden zich twee paartjes Geelgor
zen op. Langs deze weg zijn enkele
vervallen boerderijtjes te koop.
Tegen een zijgevel van zo’n verval
len boerderijtje staat een overdekt
kruis. Hier tegenover ga ik via een
draaihekje de Heij op. Op de Heij
zijn nog zichtbare graften, in enkele
bomen zijn Steenuilkasten opge
hangen. Aan de rand van de Heij
stroomt de Wolfhagerbeek. Ik
struin wat door de Heij, ik noteer
de Appelvink en Grote lijsters en
hoor de Glanskop. Omdat ik de
verkeerde kant op ben gewandeld,
kom ik geen draaihekje tegen. Dan
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maar over het prikkeldraad en
onder mij loopt de Meelenbroeker
weg, hier ga ik links. De Wolfha
gerbeek ontvangt nog meer kwel
water en loopt hier onder de weg
door richting hoeve Meelenbroek.
De weg naar links Wolfhaag negeer
ik in eerste instantie. Doch dan
hoor ik het specifieke geluid van de
Middelste bonte specht. Hij/zij be
vindt zich in één van de bomen die
langs de straat Wolfhaag staan.
Maar als een mevrouw met haar
hondje die kant op loopt denk ik
dat de vogel gevlogen is. Maar dat
blijkt dus niet zo te zijn. Ik wandel
terug en wandel ook Wolfhaag in.
Als ik de bomen bereik gaat de
Middelste bonte specht op zijn
vleugels. Ik kruip de verhoogde
akker op en tuur met mijn kijker de
bomen af. En jawel, boven in een
zieke boom zie ik de schitterende
Middelste bonte specht. Maar ik
mag er niet al te lang van genieten,
hij/zij vliegt weer verder. Ik ga weer
terug vanwaar ik ben gekomen, dat
is richting Raren. Rechts hoor ik
het geluid van de Groene specht,
maar ik krijg hem/haar niet te zien.
Links van de weg liggen betonnen
gootjes waarlangs het kwelwater
van onder meer het kabbelend
beekje, de Meelenbroek, wordt af
gevoerd. Een poel is vrijgemaakt
van bomen, ook hier wordt de ve
getatie kort gehouden door Schotse
Hooglanders. Het ligt in de bedoe
ling om in dit gebied Geelbuikvuur
padden uit te zetten. Iets verder
staat een Robinia pseudoacacia
met erin heel veel Maretakken met

bessen. Grote lijsters vliegen bij
deze acacia weg, ze hebben onge
twijfeld een lekker maaltje naar
binnen gewerkt. Op de kruising van
de Rarenderstraat staat een kruis
beeld met corpus en de tekst “Mein
Jesus Barmherzigkeit”. Ik ga links
en via een holle weg wandel ik ver
der. Via een klaphekje ga ik een
ruig en besneeuwd weiland in en
via een prikkeldraadafrastering
wandel ik verder. Hier ook weer
heel veel kooitjes voor de Hazel
muis.

Iets meer over de Hazelmuis. Dit
diertje staat op de Rode Lijst en
heeft een streng beschermde status
en komt nog maar alleen voor in
het uiterste zuidoosten van onze
provincie Limburg. Het is een klein
knaag- en zoogdiertje met een tota
le lengte van ongeveer 16 cm. Hij is
familie van de slaapmuizen. De bo
venzijde is oranjebruin, de onder
zijde geelwit, keel en borst zijn wit.
De lange en erg behaarde staart is
net zo lang als het diertje zelf. Hij
beschikt over lange en slanke vin
gers en tenen, daarom is het ook
een goede klimmer en het grootste
deel van zijn leven speelt zich af in
bomen en struiken. Hij beschikt
over vrij grote zwarte kraalogen,
kleine oren en korte snuit. Het is
een nachtdier en houdt een winter
slaap (november-april) in een nest
of onder de grond. In het slaapnest
worden veel bladeren verwerkt en
grashalmen, het ziet er vaak uit als
een compacte bal met een doorsnee
van ongeveer 10 cm. Het voort

plantingsnest heeft een doorsnee
van ongeveer 15 cm. De nesten
worden vastgemaakt aan stengels
van struiken of in een vork van
jonge boompjes of in opgehangen
nestkastjes.
Ze werpen 2 keer per jaar, tussen
begin juli en eind augustus, 2-7 jon
gen. Het voedsel bestaat uit noten,
zaden, vruchten, bessen maar ook
insecten, eieren en jonge vogeltjes.
Ze leven min of meer solitair, hun
vijand is onder meer kraai, uil en
vos. Vorig jaar (2012) was een
slecht jaar, 2011 daarentegen een
goed jaar. Door nestbuizenonder
zoek hoopt men nog veel aan de
weet te komen.
Aan draad weer haren van het
zwartwild en in de sneeuw prachti
ge sporen van de Das. Aan de an
dere kant van het prikkeldraad zie
ik zelfs een Dassenburcht. Dit ge
bied heet Ut Jeldloch. Ik wandel
langs een privé terreintje. Boven in
een boom zie ik weer de Middelste
bonte specht, hij/zij maakt ook het
geluid dat de Grote bonte specht zo
vaak maakt. Op de achtergrond
hoor ik paardenhoefgetrappel.
Voor me zie ik al weer de gebou
wen van onder meer het voormali
ge douanekantoor Wolfhaag. Ik
vervolg mijn tocht en kom op het
dalende pad waar ik een paar uur
geleden ook al gelopen heb. Ik volg
het stijgende pad en kom tegenover
het voormalige douanekantoor
weer op de Gemmenicherweg.
Einde rond 13.30 uur. Aan het
begin van de autoweg ligt nog een
dode Kerkuil.
 

Hazelmuis (foto: Axel Hartmann)            Struinen door Zuid-Limburg (foto: Rob Bömer)
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Verslag van de tweeentwintigste Vogelcursus in 2013
door Leo Koster

Op vrijdag 5 april 2013 stroomt
vanaf 19.00 uur de centrale ruimte
van de basisschool Triangel te
Linne langzaam vol met geïnteres
seerden voor de informatieavond
over de “Minicursus vogels herken
nen” door Landschapsvereniging
De Kringloop. Bij binnenkomst
krijgen de cursisten een prachtig
cursusboek zowel voor gevorder
den c.q. beginners en een deelne
merslijst. Een zeer tevreden voor
zitter, de heer Jan Hermans, opent
om 19.30 uur deze 22ste vogelcur
sus (zonder onderbreking). Dit jaar
hebben zich 46 cursisten opgege
ven, dat is al wel eens meer geweest.
Daar het koude weer van de afgelo
pen weken de flora en fauna danig
parten heeft gespeeld en de mens
daardoor wat chagrijniger is ge
worden, wordt de aanvangstijd van
de eerste buitenles verschoven van
07.00 uur naar 08.00 uur. Door Jan
worden de te bezoeken gebieden
even nader toegelicht, daarna volgt
een belangrijk aspect namelijk de
vogeltopografie. Hierna worden
voor de beginners diverse vogels
gepresenteerd in zowel beeld als ge
luid met deskundige uitleg van Jan
Hermans. Voor de gevorderden
worden vogelgroepen van bebou
wing en overige vogelgroepen ge
toond. Jan bedankt Lei Hulsbosch
voor zijn geweldige bijdrage voor
de totstandkoming van het schitte
rende cursusboek gevorderden
2013. De avond wordt, iets later
dan gepland, afgesloten met een
quiz over 15 vogels, soms alleen een
foto, soms met geluid, de juiste ant
woorden; Glanskop, Groenling,
Graspieper, Bosuil (jong), Grote
zilverreiger, Dodaars, Boomklever,
Kraai (jong), Koperwiek, Meer
koet, Veldleeuwerik, Nijlgans,
Bokje, Knobbelzwaan en de Draai
hals.

Blankwater, zondag 7 april 2013
om 08.00 uur bij de Theresiakerk te
Boukoul. Vannacht heeft het licht
gevroren, maar de opkomende rode

ploert laat zien dat het een prachti
ge morgen zou kunnen worden. Lei
Hulsbosch deelt aan iedereen een
streeplijst uit. Ik besluit maar direct
te beginnen met een (toepasselijk)
gedicht in het dialect van de hand
van Ton Valkenburg. Gelieke. We
genieten al van Huis- en Heggen
mussen en een “blèrende” Groen
ling. Als we de bebouwde kom ver
laten ziet iemand in een dode boom
de Grote bonte specht, op het veld
enkele Zanglijsters. Dan gaan we
links het bos in. Onder een eik di
verse sparappels, het zijn exempla
ren die duidelijk bewerkt zijn. We
zien een zogenaamde spechtens
midse. In de buurt van een naald
bosje hoort menigeen ons kleinste
vogeltje, het Goudhaantje. Met
veel moeite krijg ik hem ook te
horen. We horen de Groene specht,
of is het de “lach” van de Zwarte
specht? Even wachten dus, weer die
schitterende “lach”, het kruu-
kruu-kruu-kruu. Deze “lach” komt
wat langzamer op gang en is ook
qua geluid wat lager dan de “lach”
van de Groene specht. We horen
dus de grootste Europese specht, de
zwarte. Rechts een vrij nieuwe bos
bessenaanplant, van de rand van
deze aanplant horen en zien we de
Geelgors. In een Amerikaanse eik
zitten enkele Kramsvogels. Via een
stuwtje komen we aan de andere
kant van de beek. Tussen diverse
rijen Bosbessen scharrelen vrij veel
Koperwieken hun kostje bij elkaar.
Grauwe ganzen doen zich tegoed
aan gras, een wei verder graast een
Reebok. Omdat ik bij sommigen
door de kou het begin zie van een
neusdruppeltje, besluit ik nog maar
eens mijn gedichtenbundel te raad
plegen. Mien naas. Een Sperwer
wordt gesignaleerd. We horen van
drie verschillende kanten de “lach”
van de Zwarte specht, we zien hem/
haar vliegen en zittend tegen de
stam van een Zomereik. Ik ga met
de cursisten even naar een goed be
lopen Dassenburcht, niet in een
golvend terrein, neen, het is bijna

geheel vlak. We bezoeken even
Duitsland. Op een open plek waar
het pad de tankgracht kruist, wor
den we heerlijk verwarmd door de
zon. “Hier moeten we even pauze
ren en genieten van de zonnestra
len”, “Leo, heb je nog een gedichtje
in de aanbieding”? Op zo’n plek
met de zon in het gezicht, gaan
mijn gedachten naar een heerlijk
pilsje bij een dorpscafé.
Mijn bekende gedichtenbundel
tover ik maar weer uit mijn schou
dertas. Dörpskèrk en dörpscafé. Ik
had hier nog wat bosvogels ver
wacht, maar dat valt tegen. We
wandelen weer naar beneden en op
de grensweg gaan we naar links.
Vanuit het open veld horen we de
Veldleeuwerik. Ter hoogte van
grenspaal 411 gaan we rechts.
Twee Boomleeuweriken verplaat
sen zich. Bij de plassen van Blank
water zien we de groep van Jan
Hermans die ons wijst op de aan
wezigheid van de Witgesterde
blauwborst en Slobeenden. Een
paartje Roodborsttapuiten wordt
gesignaleerd. We wandelen tussen
twee plassen door, hier zijn enorm
veel struiken en boompjes gerooid,
een optimale plas-dras situatie.
Knobbelzwanen, soepeenden, Nijl
ganzen, Rietgors, Kieviten, Grau
we ganzen en steeds maar weer de
Geelgors. We moeten even wach
ten, maar daar is die dan; de Witge
sterde blauwborst. Prachtig is de
witte plek te zien in het blauw en
ook de witte wenkbrauwstreep, als
de vogel ergens anders gaat zitten
valt de gespreide, roestrode staart
basis op voorzien van een zwarte
rand. Aan de andere kant ligt ook
nog een paartje Wintertalingen. In
het naaldbos horen we de Kuifmees
en zien we een krabplaats van een
Ree. Op de streeplijst staan 50
kruisjes.

Marisssen/Kranenbroek. In de par
keervakken op de parkeerplaats
van camping Marisheem vinden op
zondag 14 april 2013 diverse auto’s
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een parkeerplek. Het is bewolkt,
13°C, droog, het belooft vandaag
een hele mooie dag te worden.
Onze groep bestaat uit 7 personen.
We horen de Huismus, Groene
specht, Tjiftjaf en Turkse tortel,
maar ook Kraanvogels en andere
vogelgeluiden die we niet thuis
kunnen brengen. Vlak in de buurt
houdt iemand exotische vogels, ik
zie eendachtigen, roofvogels, Ooie
vaars, diverse soorten kraanvogels.
We wandelen achter het Kusters
ven langs, in het topje van een dode
boom zit een Boomklever, als hij
zijn typische geluid laat horen,
strekt hij zijn lijfje. Aan de rand
van een weiland zien we bovenin in
een boom de Grote bonte specht,
doch iets verder ontdekken we de
Havik. Als Houtduiven ook in die
top willen gaan zitten, vliegen ze
verschrikt verder, de Havik rea
geert niet eens, het blijkt de Sper
wer te zijn, het vrouwtje. In enkele
platanen zien we ovale gaten, dit
zijn de typische gaten van de Zwar
te specht. Even later horen we ook
zijn “klagende”geluid klie-eh-klie-
eh-klie-eh. Dit geluid maakt hij
nooit vliegend. Wat verder weg
horen we de verdragende zang van
de Grote lijster. We komen bij het
Kranenbroek waar heel veel pad
den de schoolslag aan het oefenen
zijn. We zien een Gaai die een takje
in de snavel heeft. Diverse hopen
paardenstront hebben we al zien
liggen, maar daarbij geen kever.
Nu raap ik een zwartkleurige kever
van de grond, het blijkt de Drie
hoornmestkever te zijn. Mijn ge
dichtenbundel even raadplagen en
jawel ‘t Keverke. Op een forse paal
zien we het mannetje van de Rood
borsttapuit, rechts ervan is een ooi
evaarsnest opgesteld. Hier horen
we ook de zang van de Veldleeuwe
rik. Via een smal pad door het bos
lopen we verder. Een Staartmees
pikt van een takje wat mos, zal
zeker bezig zijn met nestbouw. We
komen bij een afgerasterde poel
waarin niet alleen grote Goudkar
pers zwemmen maar ook diverse
padden. We luisteren even naar het
zachte geluid van een pad. De zang
van de Zwartkop hebben we even
gehoord en dat geldt ook voor de

Fitis, de Siamese tweeling van de
Tjiftjaf. Sijsjes laten een heerlijk
ochtendconcert horen. We wande
len richting parkeerplaats, vlak
voor de parkeerplaats merk je dat 7
paar ogen meer zien dan één paar.
Iemand krijgt een “kraaiachtige” in
beeld met een witte vlek op de
borst. “Leo, welke vogel zou dit
kunnen zijn”? Alleen het noemen
van die witte vlek zegt mij al ge
noeg. Dit moet de Beflijster zijn.
Onze aandacht gaat naar een hoek
van een volkstuintje waar een klim
op staat met rijpe bessen. Eerst
laten enkele Merels zich zien en
dan is hij daar. Het zwartkleurig
mannetje van de Beflijster met zijn
goed zichtbare witkleurige en hal
vemaanvormige borstband. Voor
mij was dit de topper van de mor
gen. Op de streeplijst van de Kring
loop ontbreekt deze lijsterachtige.
Op de streeplijst staan 49 kruisjes.

Venhof. Op zondag 5 mei 2013, Be
vrijdingsdag, staan om 06.00 uur de
diverse groepen te popelen om te
kunnen vertrekken. Het is onbe
wolkt en 3ºC. Jan is naar India,
John neemt zijn plaats in. Mijn
groep bestaat uit 5 personen. Op de
streeplijst heb ik al de Houtduif,
Huismus, Boomkruiper en Vink
aangekruist. Ik hoor een zang
waarvan ik in eerste instantie zeg
dat het de zang is van de Gekraag
de roodstaart. Maar het blijkt de
Bonte vliegenvanger te zijn. Deze
vogel zouden we deze morgen op
diverse plaatsen nog meer te zien en
te horen krijgen.
We steken de IJzeren Rijn over, een
andere groep heeft een Vos gespot
met een Konijn in de bek. Heel
even de zang van de Geelgors. Als
we over een wildrooster zijn, gaan
we links. Boskrieken staan volop in
bloei. Via grenspaal 407 verlaten
we Nederland, vlakbij deze paal
een kleiner paaltje voor de zoge
naamde Rijksdriehoeksmeting.
Drieënzeventig jaar geleden zouden
we niet zo gemakkelijk de grens
hier overgestoken zijn. Lelietje van
dalen en het Dalkruid verfraaien
hier de bosbodem. De Fitis, het
evenbeeld van de Tjiftjaf, wordt
aangekruist. We wandelen langs de

grenspalen 406 en 405 L. Rechts
van ons de meanderende Bosbeek.
We horen de Koekoek, als de koe
koek roept, heb je altijd met het
mannetje te maken. In de zon ge
nieten we van de Bonte vliegenvan
ger, vaker doet hij een aanval op
een vliegend insect. Heel even
horen we het vlotte geklop van de
Kleine bonte specht. De Fluiter
horen we. Een Boompieper laat
even zijn parachuteachtige daal
vlucht zien. Een Appelvink vliegt
over. Als we even stil blijven staan,
gaat een Reegeit er in volle vaart
vandoor. Ik hoor het geluid van de
Canadese gans, in beeld krijgen we
hem/haar niet. Een Glanskop en
een eenzame Staartmees zoeken in
een Eik naar wat eetbaars. Ik krijg
de Tuinfluiter in het vizier, de zang
van deze vogel lijkt veel op dat van
de Zwartkop. Het vrouwtje van de
Grote bonte specht krijgen we
mooi in beeld. We zien de geel
bloeiende Stekelbrem en verder
door een paartje Roodborsttapui
ten. Via een houten brug gaan we
de Bosbeek over, we verlaten zo de
Bondsrepubliek Duitsland en zijn
weer in Nederland. Via het Com
miezenpad wandelen we richting
Rolvennen. Een Bont zandoogje
laat ons even genieten. Dat brengt
me op het idee om een gedicht voor
te dragen; De Vlinder. Als ik dit ge
dicht voorgedragen heb, vraagt Lei
of ik er geen heb in het dialect. Hij
vindt mijn Limburgs dialect waar
schijnlijk mooi en dat uit de mond
van een echte Tukker. De sjoänste
oet ’t landj. Bovenin een boom zien
we een “koekoek” roepende Koe
koek met afhangende vleugels. In
een ven behorend bij de Rolvennen
zien we een Dodaars. Bij een naald
boom krijgen we het bruinkleurige
vrouwtje van de Koekoek in beeld,
een klein vogeltje vliegt er in de
buurt. Het vrouwtje van de Koe
koek heb ik eerder nooit zo fraai
gezien. Bij de Koekoek komen de
vrouwtjes in twee kleurvormen
voor; een grijze en de zeldzamer
roodbruine vorm. Dit vrouwtje
heeft kastanjebruine en zwart ge
streepte bovendelen, ook de staart
is donkerbruin met brede kastanje
bruine strepen en de staartveren be

15



schikken over witte punten. Een
schitterende waarneming. Hier
houdt zich in een hoekje van de
Rolvennen één exemplaar van de
Canadese gans op. Gelukkig krij
gen we ook nog de “daalvlucht”
van de Boompieper goed in beeld.
Op de Struikheide zien we niet al
leen Roodborsttapuiten maar ook
Kneutjes en Grasmussen. In een
dode Berk zit het mannetje van de
Torenvalk. We horen een lang aan
gehouden geratel; het is de zang
van de schuwe Sprinkhaanzanger.
De tweede poging van mij om een
larve van de Mierenleeuw uit een
kegelvormig trechtertje te vangen is
succesvol. Bij het bruggetje over de
Bosbeek draag ik nog mijn eigen
geschreven gedicht voor over de
Meinweg. We naderen het start
punt. Bij rijstal Venhof noteren we
Boerenzwaluwen en Huismussen en
op het gras nog de Zwarte rood
staart. Op de streeplijst staan 45
kruisjes.

Linnerweerd. De laatste afsluitende
excursie is een avondexcursie met
als startplaats de basisschool Trian
gel. Op vrijdag 17 mei om 19.00
uur hergroepeert Jan groep 1 van
de beginners met groep 1 van de ge
vorderden omdat Geert door om
standigheden niet aanwezig kan
zijn. Het is droog, bewolkt en onge
veer 11°C. Mijn groep, groep 2 met
6 personen, mag als één van de eer
sten vertrekken. Rond 21.00 uur
worden we terugverwacht. Op di
verse daken zitten Turkse tortels,
maar Houtduiven koeren er ook
lustig op los. Minstens 5 Gierzwa
luwen decimeren het aantal mug

gen of vliegen. Kauwtjes en kraaien
laten zich gemakkelijk zien. Een
Heggenmus zit in een topje van een
boom. Huismussen sjilpen vanuit
een dakgoot, een Eekhoorn steekt
een rustige straat over. Een Gras
mus toont op een weidepaaltje haar
witte keeltje. Dan roept iemand
“een Bever”. Op een stobbe zit in
derdaad een beest die zich bijna
niet verroert. Maar de staart is
zeker niet van een Bever. Af en toe
wordt de kop iets gedraaid, het
blijkt een Aalscholver te zijn.
Maar ik hoor een andere vogel zin
gen, niet een lang repertoire, maar
korte strofen, het is de Bosrietzan
ger. In de Oude Maas broedt nog
steeds de Knobbelzwaan, Eén van
de twee dode Canadese populieren
ligt op de grond, zouden er al jonge
Spreeuwen of Holenduiven in geze
ten hebben? We wandelen de
Vlootbeek over en gaan dan naar
links. Opeens is er grote paniek bij
de vogels; een Sperwer wordt niet
alleen door ons maar ook door een
groepje Spreeuwen gezien. De
Tuinfluiter, een moeilijke vogel qua
vogelgeluid, Grauwe ganzen en Zil
vermeeuwen worden aangekruist.
We ontmoeten de groep van Jan.
Jan denkt met weemoed terug aan
de jaren dat hij vanuit zijn slaapka
merraam een handvol Nachtegalen
hoorde zingen en dat hij hier Grijze
gorzen zag. Diverse Konijnen zoe
ken langs de rand van de akker de
ruige vegetatie op. We gaan het
bruggetje van de Vlootbeek over en

via het bos van Villa Betula wande
len we verder. We horen de Zang
lijster, Boomkruiper, Grote bonte
specht, Winterkoning en de Tjiftjaf
en horen het verhaal aan van Lei
dat hij, bij de ruïne van de Villa,
voor “boom” moest spelen. We
wandelen weer de Vlootbeekbrug
over en wandelen richting Heyste
rum. De Boomklever wordt geno
teerd net als de Pimpelmees en de
Merel. Bij Ravenburg horen we de
Groenling. Achter de laagstam
fruitbomen gaat een Buizerd in een
topje van een grote boom zitten.
Dan valt het oog van Marij op een
fraai geel bloempje dat naast het
pad staat te pronken. Het plantje
dat er in de buurt staat herkent ze
wel als Zilverschoon. Ik besluit het
gedicht ’t Bleumke voor te dragen.
Op een maïsakker heeft een Kievit
haar nest. Vlak voordat we weer op
de school zijn noteren we nog de
Ekster.

Op de streeplijst staan 37 kruisjes.
Tijdens de 4 buiten excursies wer
den door onze groep in totaal 80
vogelsoorten gezien dan wel ge
hoord. In de centrale ruimte van de
Triangel wordt nog even nagepraat
onder het genot van koffie, thee of
fris. Onze voorzitter, de heer Jan
Hermans, bedankt iedereen voor de
getoonde interesse en inzet en op
vrijdag 28 juni 2013 zien we waar
schijnlijk nog een vogel die we in
deze cursus nog niet gezien hebben
namelijk de Nachtzwaluw. Uiter
aard tot het volgend jaar, op naar
de 23e vogelcursus.
 
 Meinweg, jonge Bosuil en Linnerweerd
(foto's Marianne Vos)
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Linne in oude ansichten
deel 1

door René Theunissen

Het Limburgs Museum in Venlo
beschikt over een grote collectie
glasnegatieven van foto’s die einde
jaren dertig van de vorige eeuw
werden gemaakt. Fotograaf Jan de
Jong maakte in vrijwel alle Lim
burgse steden en dorpen foto’s van
straatbeelden, bekende gebouwen
of bij belangrijke gebeurtenissen.
Ook Midden Limburg is in deze fo
toreeks vertegenwoordigd. Helaas
is maar een foto in Linne gemaakt.
De fotograaf vermeldt enkel dat
het een foto van de Dorpsstraat be
treft. Voor zover mij bekend kende
Linne destijds en nog steeds geen
Dorpsstraat maar is de foto ge
maakt in de Grotestraat vanaf de
Oude Markt ongeveer voor de hui
dige kiosk richting Molenweg.
Helemaal links zien we nog het re

clamebord van café De Broewer
met voor de gevel een markante no
tenboom; vervolgens café en zaal
Haldermans. De familie Halder
mans exploiteerde tevens een zaal
en tabakswinkel in het pand. Jaren
lang was zaal Haldermans het repe
titielokaal van de Harmonie Lente
krans. Eind jaren dertig van de vo
rige eeuw kwam hieraan een einde.
In de jaren 60, 70 en 80 waren hier
achtereenvolgens De Keizer; Zaal
Hanzo en nog later café en zaal
Rutger Habes gevestigd. Inmiddels
ligt het pand alweer enkele jaren
leeg en is de toekomst ongewis.
Aan de overkant van de straat de
hoge witte gevel van boerderij Sam
pers met daarnaast de laagbouw
die evenals de boerderij is verdwe
nen. Vervolgens het woonhuis van

de familie Schuren dat nog geluk
kig overeind staat. Destijds was er
een kruidenierswinkel in gevestigd.
Ook het lage hoekpand met de
Kerkstraat is verdwenen.
Op deze plek is een winkelpand
verrezen. Aan de overzijde van de
Kerkstraat zien we het café “Het
Witte Paard" van Sjeng Seuren.
Ook dit pand is verdwenen om
plaats te maken voor een parkeer
plaats. De rechtergevel vertoont
veel gelijkenis met het pand van de
vml winkel Crijns. Opvallend is het
ontbreken van auto’s: slechts enke
le karren met paard en voerman be
palen het straatbeeld. Mijn zoek
tocht naar de naam van de voer
man centraal op de foto heeft he
laas nog niets opgeleverd.
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Jaarprogramma
2013

Zondag 25 Augustus
Ochtendexcursie naar de Groote Heide te Venlo; een afwisselend gebied
met specifieke flora en fauna.

Zondag 29 september.
Excursie naar het Reigersbroek bij Montfort; een interessant natuuront
wikkelingsgebied.
Alleen voor leden.

Zaterdag 26 oktober 
Herfstexcursie naar het Annendaal nabij Posterholt.

Vrijdag 22 november
Varia-avond speciaal voor leden van de “Kringloop” die iets willen laten
zien over een zelf te kiezen onderwerp.

Vrijdag 13 december
Lezing door de heer Jan Hermans over blauwe bloemen.

Donderdag 26 december
Traditionele kerstwandeling in een Limburgs natuurgebied.
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soms is het nodig gebaande paden te verlaten
           om blootvoetig grassen te voelen
                 kleuren te ondergaan
                 geuren te verkennen
          herinneringen te verzamelen
 
               tekst: Marianne Vos
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