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Het doel van de
vereniging
Landschapsvereniging     
"De Kringloop" stelt zich
ten doel tezamen het
landschap te verkennen in
al zijn facetten en
zodoende liefde te kweken
voor natuur en heem.

Jaarprogramma
2016
 
Zondag 29 mei - Middagexcursie in
het gebied van de Swalm.
Zaterdag 25 juni - Uitgebreide flo
ra-excursie met gids Bart Reintjes
naar Kaldenbroek. Alleen voor
leden.
Zondag 17 juli - Ochtendexcursie
naar de Lüsekamp (Meinweg).

Zaterdag 24 september - Bezoek
aan het Natuurhistorisch Museum
Maastricht met bezichtiging van de
heemtuin, de vlindercollectie en de
geologische afdeling. In de namid
dag bezoeken we het Stadspark.
De gidsen voor deze dag zijn de
heren John Jagt, Jan Hermans,
John Hannen en Pierre Theunissen. 
Alleen voor leden.
Zondag 30 oktober - Herfstexcursie
naar Beijlshof.

Vrijdag 25 november - Lezing en
film door Jean Claessens en Jac
ques Kleynen over orchideeën.
Vrijdag 16 december - Lezing door
de heer Jan Hermans over libellen
in India.
Maandag 26 december - Traditione
le Kerstwandeling in een Limburgs
natuurgebied.
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door John Hannen
 
Op zaterdag 29 mei organiseert
Landschapsvereniging De Kringloop
andermaal een excursie in het mooie
bosgebied in Swalmen: het Groene
woud. Afgelopen Kerstmis hebben
we bij zeer hoge temperaturen een
wandeling gemaakt door dit nog
enigszins “kale bos”. We hebben
toen voornamelijk gelopen door
het gebied tussen het Medisch Cen
trum Groenwoud en De Lanck,
terwijl we nu lopen vanaf de De
Lanck richting Duitse grens. We
starten om 14.00 uur vanaf de par
keerplaats bij Herberg de Bos aan
de Bosstraat. Dit is te bereiken
vanaf Roermond door de N271 te
volgen, door Swalmen en rechtsaf
te slaan richting Brüggen. Volg de
weg richting Brüggen tot links deze
witgeverfde herberg verschijnt. Dit
bosgebied aan weerszijden van de
Swalm, die hier als een “blauwe
draad” doorheen stroomt, is inge
richt als een groot wandelgebied. In
dit gebied zijn mooie sculpturen
van de hier voorkomende flora en
fauna te vinden die zijn gemaakt
door de Venlose kettingzaagkun
stenaar Roel van Wijlick.
Door zijn zeer snelle stroming, met
zelfs het karakter van een berg
beek, waar de zeldzame Vlottende
waterranonkel voorkomt, is de
Swalm een zeer aparte beek. De
Swalm ontspringt in Duitsland in
Wegberg, uit diverse bronnen bij
Schloss Tüschenbroich en komt bij
Wieler in de Maas. De Swalm heeft
een verval van 68 meter op een
lengte van 45 kilometer, waarvan
twaalf op Nederlands grondgebied.
De Swalm ontspríngt op 85 m +
NAP en mondt uit in de Maas op
17 m +N.A.P. Enkele belangrijk
zijbeken zijn de Mühlenbach  en de
Elmpterbach. De eerste tien kilo
meter stroomt de Swalm bijna in
een rechte lijn van noord naar zuid.

Vóór de Papelter Mühle bij Lüt
telforst maakt de Swalm een knik
naar het noordwesten, waar ook de
bovenloop eindigt en zij voort
stroomt als de middenloop. Vanaf
Lüttelforst tot aan de Nederlandse
grens is de Swalm in de jaren 20 en
30 van de vorige eeuw grotendeels
gekanaliseerd en gaat weer mean
deren na het passeren van de Ne
derlandse grens. De Swalm heeft
zich ingesneden in een reeks van ri
vierterrassen van Maas en Rijn, die
zijn opgebouwd uit overwegend
voedselarme, grofzandige en grin
dige afzettingen. Het regenwater
dat op de hogere terrassen infil
treert komt deels op de lagere ter
rassen weer als kwel aan de opper
vlakte. Met name daar waar de
Swalm of een van de zijbeken deze
terrassen aansnijdt.
Hier en daar in oude meanders zijn
mooie poelen ontstaan waar onder
andere de Alpenwatersalamander,
Kleine watersalamander, Groene
en Bruine kikker en verschillende
soorten padden te vinden zijn. We
zullen een zeer diverse flora en
fauna aantreffen als soorten die ge
bonden zijn aan de Swalm en haar
oever maar ook soorten van hoger
gelegen gronden en zullen kennis
kunnen maken met twee kenmer
kende natuurtypen. Het Vogelkers-
Essenbos en het Elzenbroekbos.
 De vegetatie in broekbossen staat
onder invloed van grondwater en
een hoge luchtvochtigheid. De
naam 'broek' komt van het vroeg-
middeleeuwse woord 'brok' of 'bro
ke' dat laaggelegen betekent.
Broekbossen kunnen groeien op
dikke veenpakketten en op dunne,
moerige lagen op minerale onder
grond. Vaak kunnen hier grote
fluctuaties in de grondwaterstand
optreden en wordt door zuurstof
gebrek het organisch materiaal niet
geheel afgebroken en hoopt dit zich
op in de bodem. Hierdoor onder

scheiden broekbossen zich van an
dere bostypen. Het zich hier ge
vormde Elzenbroekbos is in Euro
pa vrij zeldzaam in het laag- en
heuvelland. Elzenhout werd ge
bruikt als brandhout, voor het
maken van houtskool, voor hand
vaten van gereedschappen en voor
bezems. Ook werden er hei- en stei
gerpalen van gemaakt; elzenhout is
hier door de rechte stamvorm zeer
geschikt voor. De vegetatie van de
Elzenbroekbossen behoren tot het
verbond Alnion waar de boomlaag,
in het eindstadium van de successie,
wordt bepaald door de Zwarte els.
In de ondergroei staat veel Moeras
zegge. Kenmerkende soorten zijn
hier Grote kattenstaart, Melkeppe,
Moerasviooltje, Pluimzegge,  Hoge
cyperzegge, Blauw glidkruid, Grote
wederik, Moeraswalstro, Kale jon
ker, Holpijp, Pitrus en Puntmos.
Een opvallende soort is de Gele lis
die vanaf eind mei op zeer natte en
voedselrijke plekken met prachtige
gele bloemen bloeit. De meer zeld
zame Bittere veldkers staat hier op
de natste plekken. De struiklaag
bevat Grauwe wilg.  In de Swalm
zelf met haar zandige bodem,
groeien diverse soorten waterplan
ten waaronder Kleine egelskop en
diverse soorten sterrenkroos. Er is
zelfs een klein veengebied dat vol
staat met Wilde gagel; een plant die
vroeger werd gebruikt voor het op
smaak brengen van bier.
 
Langs het water vinden we libellen
als Weidebeekjuffer, Vuurjuffer,
Grote roodoogjuffer en Bruine ko
renbout. In het voorjaar vliegen
Oranjetipjes en Citroenvlinders
door de open bossen. Van de vogels
kunnen we hier de volgende soor
ten zien of horen; Tjiftjaf, Vink,
Merel, Grote bonte specht, Boom
klever, Winterkoning en Buizerd.
 Afhankelijk van de tijd die ons rest
gaan we mogelijk ook naar de
overkant van de weg waar enkele
grafheuvels liggen. Deze vormen
een deel van een veel groter bestand
grafheuvels die zich ook uitbreiden
op Duits grondgebied. Terwijl de
grafheuvels vrij algemeen zijn in

Zaterdagmiddag 29 mei
Op herhaling in het Groenewoud, Swalmen

Zaterdagmiddag 29 mei
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Meanderende Swalm (foto: John Hannen)

afval. In Swalmen is middels infor
matieborden aangeven dat een aan
tal van de grafheuvels in verband
kan worden gebracht met de zoge
naamde “Hilversum”-cultuur, een
cultuur die zich in de bronstijd on
derscheidde door een karakteristie
ke aardewerksoort: de Hilversum-
urn. In de uit plaggen opgebouwde
grafheuvels komt zowel crematie
als lijkbegraving voor. Als grafgift
kreeg de dode een mogelijk met
voedsel gevulde urn of schaal mee.

Nederland vormt Limburg hier
juist een uitzondering op en zijn
hier zeldzaam. Er zijn delen van
Limburg met een dichte bewoning
in de Steentijd en de Bronstijd,
maar grafheuvels komen er niet
veel voor. Echter Swalmen vormt
hier de uitzondering op met graf
heuvels uit het eind van de Steen
tijd (2450-2000 v. Chr.) en uit de
Bronstijd (2000-1500 v. Chr.).
Onder de heuvels werden de doden
begraven met hun bijgiften. In de
Steentijd was het steeds één per
soon, maar in de Bronstijd waren
er ook latere bijzettingen. Aan de
rand van het heuvellichaam werden
kuilen gegraven, waarin de doden
werden bijgezet. Soms is het aantal
zo groot dat het lijkt alsof een hele
familie in een grafheuvel werd be
graven. Toch is het niet zo dat ie
dereen in een grafheuvel werd be
graven. Berekeningen wijzen uit dat
niet meer dan een kwart een forme
le begrafenis kreeg. De rest, waar
onder veel kinderen, werden op een
andere wijze ter aarde besteld.
Blijkbaar niet heel formeel, want in
veel nederzettingen liggen de men
senbeenderen gewoon tussen het

Soms ook een bronzen bijl. Op een
van de grafheuvels stond vroeger
de galg van Swalmen. Dit alles is
gebleken bij opgravingen in 1970
toen ook skeletten werden gevon
den. De cultuurhistorie, maar zeer
zeker ook de ontluikende natuur,
zullen uw twee gidsen, Jo van Pol
en John Hannen, in deze ruim twee
uur durende excursie toelichten.
Denk aan verrekijker, loupe en fo
totoestel.

Schorpioenvlieg (foto: John Hannen)
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door Jan Hermans

In Nederland en België kennen we
twee in het veld goed te onderschei
den soorten, een tijdlang bij ons be
schouwd als twee ondersoorten van
de kraai. De Zwarte kraai (Corvus
corone) broedt hier, terwijl de
Bonte kraai (Corvus cornix) een
zeldzame wintergast is.
Na de Raaf is de Zwarte kraai de
grootste onder de zangvogels, al zal
de naamgever niet aan een zangvo
gel gedacht hebben. De naam is na
melijk verwant aan het werkwoord
“kraaien”, waarbij hier niet wordt
gedacht aan een zangerig geluid.
Het Latijnse Corvus betekent raaf;
corone werd destijds bij de Grieken
alleen gebruikt als aanduiding voor
de Bonte kraai. Gewoonlijk noe
men we de vogels Kraai of Kraoje
(Zeeuws-Vlaanderen), ook wel
Kreei (Twente), Kreej (Midden-
Limburg), Krie (Friesland) of Kreij
(Weert). Deze namen verwoorden
het krassende geluid. Door de toe
voeging “Zwarte”wordt hij onder
scheiden van de Bonte kraai. Ande
re volksnamen spreken van Roek
(Friesland), Ruuk (Schiermonnik
oog) en Zwartrok. De laatste naam
heeft een denigrerende betekenis in
het gezegde “De kraai schold de
roek voor een zwartrok”. De
namen Roofkraai, Roofkrao (Lim
burg), Kukekraoj en Kukeraof
(Maastricht) hebben betrekking op
de vogel in de broedtijd, wanneer
de Zwarte kraai berucht is als rover
van eieren en jonge vogels.
In het gemeentewapen van Blokker
(Noord-Holland) zijn drie Zwarte
kraaien afgebeeld, zittende in een
boom. Vermoedelijk symboliseren
zij de drie plaatsen die bij het vor
men van de gemeente werden sa
mengevoegd. Oude jagersnamen
zijn Swarte Galgh en Scherp-Kray.

Het woord “Scherp” is bekend in
de naam “Scherpvleugels”, een an
dere naam voor roofvogels, waar
toe men vroeger ook de kraaien re
kende. Een tamme kraai wordt
vaak Gerrit genoemd, een uit de
klanknabootsing gevormde bij
naam.
In de benaming Pastoorsdoevn
(Enschede) zien we een vergelijking
met de kleding van de pastoor en
met de veelvuldig aanwezige dui
ven. De naam Weesjongen (Noord-
Holland) doelt ook op de donkere

Vogels - Hun namen en volksverhalen - deel 2

De kraaiachtigen

Zwarte kraai juveniel Corvus corone (foto: Marianne Vos)

kleur van de veren. Uit Grown-
neuger (Rijssen; West-Twente)
ofwel “begrafenis-uitnodiger”
spreekt een wrange humor. Wie
door een kraai was aangekeken
kon een sterfgeval verwachten. In
het gezegde “de kraaienmars bla
zen” staan afscheid en rouw cen
traal. Op sommige begraafplaatsen
noemde men de dragers van de kist

“kraaien”. Het woord Hannik
(Zaanstreek) is ook een scheldnaam
en bedoeld als lummel, onnozele
Hannes of hork.
In de Middeleeuwen schrok men bij
het zien van een groepje rondcirke
lende kraaien. Het werd beschouwd
als een slecht voorteken, dat ruzie
of oorlog op komst was. Die kras
sende en zwarte vogels moesten wel
een zwarte ziel hebben. Andere uit
drukkingen zijn: “een vliegende
kraai vangt altijd wat” en “hij bezit
kind noch kraai”. Bij de laatste

ging het oorspronkelijk om het
kraaien van de haan. Moest name
lijk iemand voor de rechter ver
schijnen en bezat hij geen familie
die zijn onschuld kon bewijzen, dan
mocht hij een haan meenemen, een
dier dat om zijn waakzaamheid
werd gewaardeerd. Indien de haan
zweeg, volgde vrijspraak. Kraaide
de haan dan werd ervan uitgegaan
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Zwarte kraai juveniel (foto: Marianne Vos)

dat de aangeklaagde schuldig was.
Kraaien behoren niet direct tot de
geliefde vogels. Veel legenden dich
ten kraaien kwade eigenschappen
toe. In vele vormen van volksgeloof
worden kraaien beschouwd als hek
sen- en duivelskinderen. De hoog
ste graad van hekserij was een mens
te laten sterven zonder hem enig
letsel toe te brengen of hem te ver
giftigen. In Mecklenburg kleedde
men een dode kraai aan als een
menselijk lijk. Men legde hem ver
volgens in een kistje met een soort
doopformulier met daarop de vol
ledige doopnaam van degene die
men dood wenste. Dan werd de
borst van de vogel met naalden
doorstoken en werd de vogel begra
ven op een plaats waar zon noch
maan konden schijnen. Naarmate
de vogel langzaam verging, stierf
ook de persoon langzaam, wiens

naam op het doopformulier stond.
 
De Roek (Corvus frugilegus) is een
kraaiachtige die vaak wordt ver
ward met de Zwarte kraai. De we
tenschappelijke naam “frugilegus”
betekent: de veldvruchten verzame
lende raaf. Het Duitse woord Saat
krähe verwijst daar ook naar.
Volksnamen voor Roek zijn Rouk
(Groningen), Ruuk (Schiermonnik
oog) of Swarte Roek en Ald Roek
(Friesland).
In Limburg wordt de Roek ook wel
Maaskrao of Zaadkraai genoemd,
respectievelijk duidend op zijn foe
rageergebied en voedselbron. Soms
wordt de Roek ook Zwarte Kwaa
(Zeeuws-Vlaanderen) en Swarte Ka
(Friesland) genoemd door zijn ge
lijkenis met een Zwarte kraai. Hij
heet Kleine Kraeje (Achterhoek)
omdat hij iets kleiner en slanker is

dan de Zwarte kraai.
Er zijn ook opvallende verschillen
met de Zwarte kraai. Roeken zijn
typische kolonievogels; ze vertonen
in tegenstelling tot Zwarte kraaien
duidelijk sociaal gedrag. Ze neste
len in toppen van bomen met dik
wijls tientallen tot honderden nes
ten in één broedkolonie. Deze leef
wijze komt tot uitdrukking in de
namen Gezelschapskraai en Boom
krije (Groningen).
Een ander kenmerk is de kale licht
grijze plek bij de snavelbasis en de
grijze snavel van de volwassen
Roek, die de achtergrond vormen
voor namen als Witbekte Roek
(Friesland), Hoorn-kraai, Schurft
kop, Schurftkraai (Terschelling) en
Schimmelbek (Haarlem).
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door Marianne Vos

Zandbijen (Andrenidae) vormen
een grote groep binnen de in Ne
derland voorkomende wilde bijen.
Het zijn solitair levende insecten
die nestgangen in zand– of leem
grond graven. Omdat de verschei
dene soorten een voorkeur verto
nen voor een specifieke samenstel
ling van zand of leem, vormen ze in
de regel kolonies. De gangen kun
nen tot dertig centimeter diep zijn
met tot zes broedcellen aan het
einde van de gang. Enkele soorten
zandbijen maken vanaf de hoofd
pijp op verschillende hoogtes zij
gangen, die eindigen in een broed
cel. Ze vullen iedere cel afzonderlijk
met klompjes stuifmeel, deponeren
er een eitje bij, sluiten de ruimte af
met het substraat en richten hun

werkzaamheden op de volgende
cel. Het verzamelde stuifmeel dient
als voedselvoorraad voor de larven
die, na ondergronds getransfor
meerd te zijn tot imago, het vol
gend jaar zullen uitvliegen.
De meeste zandbijen dekken de
nestingangen zorgvuldig af voordat
ze weer op de vleugels gaan om
voedsel te vergaren en het is won
derlijk dat ze zelfs in een grote ko
lonie hun eigen nestingang terug
vinden. Op de achterzijde van deze
Observatie leest u hierover meer.
Gemiddeld duurt een verzamel
vlucht drie kwartier, inclusief het
dichten en heropenen van de nest
gangen en het zorgvuldig plaatsen
van het stuifmeel. Een vrouwelijke
zandbij leeft ongeveer drie weken.
In die periode heeft ze meerdere
keren gepaard, twee of meer nest

Knautiabijen en Beemdkroon - van algemeen naar zeldzaam

Knautiabij - Andrena hattorfiana (foto: Marianne Vos)

gangen met de bijbehorende broed
cellen uitgegraven en het overtolli
ge zand naar buiten getranspor
teerd, onophoudelijk stuifmeel ver
zameld en in iedere broedcel een
eitje geplaatst. Mannetjes hoeven
alleen maar zoveel mogelijk vrouw
tjes te bevruchten en leven slechts
enkele dagen. 

Zandbijen worden vergezeld door
een of meer soorten parasitaire
wespbijen (Nomadinae) en bloed
bijen (Sphecodes), die ook wel koe
koeksbijen worden genoemd. Ze
vliegen met nerveuze bewegingen
vlak boven de nestingangen of
wachten in de directe omgeving een
kans af om hun eitjes in de nesten
te deponeren. Waarom zandbijen
niet op hun aanwezigheid reageren,
is nog onbekend.

8



Wespbij - sp. Nomada sp.(foto: Marianne Vos)

Knautiabij, die afhankelijk is van
Beemdkroon (Knautia arvensis).
Tot de jaren zeventig van de vorige
eeuw was Beemdkroon een alge
meen voorkomende plant. Door de
natuurlijke habitat grotendeels om
te vormen tot landbouwgrond,
vinexwijk of industrieterrein, kwam
Beemdkroon evenals de Knautiabij
in de categorie ‘bedreigd’ op de
Rode Lijst terecht. Hun versprei
dingsgebied is thans hoofdzakelijk
beperkt tot de kalkgraslanden van
Zuid-Limburg, alsmede enkele klei
ne locaties langs de rivieren in Mid
den-Limburg en zuidelijk Gelder
land.
Afhankelijk van de soort verzame
len zandbijen het benodigde stuif
meel in een straal van 300 tot 400
meter rond hun broedplaatsen. De
actieradius van Knautiabijen is ex
treem klein en bedraagt slechts 45
meter. Bovendien mijden ze land
schapsstroken waar geen Beemd
kroon voorkomt; zelfs een smalle
onderbreking kan een onoverko
melijke barrière vormen. Een ver
keerd maaibeleid in de hoofdvlieg
tijd juli en augustus heeft desa

Zodra de parasitaire larven uitslui
pen doden ze de zandbijlarven en
profiteren van de voorraad voedsel.
Sommige wespbijen en bloedbijen
zijn gespecialiseerd in een bepaalde
zandbij; andere zijn minder kies
keurig. Wespbijen zijn te herken
nen aan het rood met geel gestreep
te achterlijf, de oranjerode poten en
het donkerrode tot bruine borst
stuk met opvallend gekleurde ac
centen. De 49 Nomada’s die in ons
land voorkomen variëren in grootte
tussen vier en veertien millimeter.
Bloedbijen, waarvan er twintig be
kend zijn in ons land, zijn gitzwart
met een bloedrood achterlijf. Hun
grootte varieert van vijf tot achttien
millimeter.
Van de 74 soorten zandbijen die bij
ons voorkomen, staan er 38 op de
Rode Lijst, waaronder de Knautia
bij (Andrena hattorfiana). Zandbij
en zijn onder te verdelen in twee ca
tegorieën; dieren die met alle soor
ten stuifmeel genoegen nemen en
specialisten, die zich beperken tot
een bepaalde plantengroep of zelfs
tot één specifieke plantensoort. Tot
die laatste categorie behoort de

streuze gevolgen. Het betekent im
mers het abrupte einde van het
stuifmeelaanbod en daardoor voor
de kolonie Knautiabijen en hun
larven die te weinig voedselvoor
raad hebben. Het plaatsen van bij
enkorven in het veld is niet altijd
zonder meer positief te noemen.
Het kan leiden tot voedselconcur
rentie voor alle insecten die afhan
kelijk zijn van nectar als energie
bron.
In tegenstelling tot het merendeel
van hun soortgenoten zijn Knauti
abijen gemakkelijk te herkennen.
Het forse formaat van circa acht
tien millimeter en het glanzende,
roodbruine achterlijf met twee
zwarte banden, kenmerken de
soort. Er komen ook individuen
voor met een vrijwel geheel zwart
achterlijf; een kleurvariatie die bij
ons echter weinig gezien wordt.
Eveneens typerend zijn de door
stuifmeel roze gekleurde verzamel
haren aan de achterpoten. Beemd
kroon en Knautiabij; eens een vaak
waargenomen combinatie, nu een
zeldzaamheid.     
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door Jan Hermans

Het Kaldenbroek is een natuurge
bied gelegen in een oude Maasme
ander ten noorden van Grubben
vorst. Centraal ligt de monumenta
le kasteelboerderij “Huize Kalden
broek”, die eigendom is van de
Stichting het Limburgs Landschap.
In één van de bijgebouwen van de
kasteelboerderij is een uitspanning
gevestigd, waar koffie, thee of fris
kan worden genuttigd. We komen
bij elkaar op de parkeerplaats voor
de kasteelboerderij, gelegen op het
adres Kaldenbroek 1 te Lottum.
Hier wacht ook onze gids voor deze
excursie, de heer Bart Reintjes. De
excursie start om 9.30 uur en duurt
tot ongeveer 15.00 uur. Tussentijds
pauzeren we in het veld of bij min
der gunstige weersomstandigheden
in de uitspanning bij de nog be
woonde kasteelboerderij. Neem dus
lunchpakket en drank mee; verder
zijn waterdichte schoenen of laar
zen aan te bevelen en vergeet beslist
niet Uw verrekijker, fototoestel,
planten- en vogelgids. In de hierna
volgende informatie kunt U lezen
dat U op die dag een aantal bijzon
dere plantensoorten zult ontmoeten
alsmede kans maakt op niet alle
daagse vogels, vlinders en libellen.
 
Geschiedenis
In 1394 wordt het Huys tot Calden
boick al in officiële stukken ge
noemd. Toen bevond er zich waar
schijnlijk een kasteel op deze
plaats, dat rond 1550 door de
Spanjaarden is ingenomen en ge
plunderd. Restanten van zo’n kas
teel zijn nog in het terrein herken
baar: de fundamenten van een
groot gebouw en de overblijfselen
van een dubbele gracht. De huidige
kasteelboerderij stamt waarschijn
lijk deels uit de 16e eeuw en staat
op de Monumentenlijst. In Kalden

broek ligt ook een zogenaamde
schans. Hier konden in tijden van
strijd de dorpsbewoners zich veilig
terugtrekken. Zo’n schans bevond
zich vaak in een relatief ontoegan
kelijk gebied. Ze hadden er een vei
lige wijkplaats, maar waren wel van
huis en haard verdreven.
 
Natuurwaarden
Bijzonder voor het Kaldenbroek
zijn de natte elzen- en berkenbroek
bossen, die zich in de laagst gelegen
delen van het gebied bevinden. De
boomlaag bestaat in deze bossen
uit Zwarte els en Zachte berk. El
zenbroekbossen staan doorgaans
op iets voedselrijkere plekken dan
de berkenbroekbossen. In het voor
jaar zien we in elzenbroekbossen
kenmerkende planten als Dotter
bloem, Holpijp, Elzenzegge en Gele
lis.
Door de oude Maasmeander stro
men twee beken: de Lottumer Mo
lenbeek en de Broekloop. Deze
voeren water van de hoge gronden
af in de richting van de Maas. Ze
worden onder andere door ijzerrij
ke kwel gevoed. Sommige planten
zoals Waterviolier, Duizend
knoopfonteinkruid en Klimopwa
terranonkel zijn kenmerkend voor
waterlopen met kwelwater.
De belangrijkste natuurwaarden
van het Kaldenbroek liggen in de
goed ontwikkelde schrale graslan
den zoals het Veldrusschraalland
en de Veldrus-Dotterbloemhooi

landen. Deze typische graslanden
kenmerken zich door een keur aan
inmiddels in Nederland zeldzaam
geworden plantensoorten zoals
Moeraskartelblad, Klein glidkruid,
Blauwe knoop, Klokjesgentiaan en
diverse zeggen en orchideeën. Ook
vindt men er goed ontwikkelde be
groeiingen die behoren tot het Dot
terbloem-verbond, de Klasse van
de kleine zeggen en matig voedsel
rijke vegetaties met overgangen tus
sen vennen en vochtige heide. Hier
vinden we soorten als Moerasherts
hooi en Vlottende bies.
Onze gids Bart Reintjes kent het
gebied op zijn duimpje. Vele jaren
deed hij onderzoek in dit gebied en
heeft hij met vrijwilligers in het ge
bied gehooid, geplagd en gemaaid;
ook experimenteerde hij op bepaal
de proefvlakken met bekalking.
Over deze vegetatie- en beheer-ont
wikkelingen schreef hij een boeiend
rapport dat de werkzaamheden in
dit gebied tussen 1978 en 2010 be
schrijft. Op de site van het “IVN -
Maasdorpen” is een managements
amenvatting van dit rapport te vin
den (https://www.ivn.nl/afdeling/
de-maasdorpen/publicaties/onder
zoek-natuurgebieden).
Bart is bij uitstek de deskundige om
ons op deze dag te laten genieten
van al dat moois in een voor velen
ongetwijfeld onbekend gebied: Kal
denbroek.
Zorg dat U erbij bent; het wordt
een onvergetelijke dag..

Excursie naar het
Kaldenbroek op    
zaterdag 25 juni

(foto: Jan Hermans)
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voor en doet het hier boven ver
wachting goed, alleen gedijt de zij
derups hier niet.
 
Naamgeving
Een aantal Nederlandse namen
zijn: Witte moerbei, Russisch moer
beiboom en Zijderups-moerbei
boom. De Witte moerbei behoort
tot de klasse van Zaadplanten
(Spermatopsida) en hierin tot de
orde der Rosales waarbinnen hij
behoort tot de Moerbeifamilie
(Moraceae) en het geslacht Moer
bei (Morus).
Wereldwijd zijn 24 soorten Morus
bekend met één ondersoort.
De Witte moerbei (Morus alba)
was vroeger bekend onder de
namen (synoniemen): Morus bom
bycis, Morus australis, Morus ka
gayamae. De geslachtsnaam Morus
is Latijn voor "vertraging", verwij
zend naar de trage vorming van de
winterknoppen later in het seizoen
als het kouder is, maar mogelijk
ook naar het late uitlopen van de
bladeren in het voorjaar. Een alter
natieve verklaring is dat het ver
wijst naar het Keltische woord
'mor' (zwart), verwijzend naar de
kleur van de vrucht. De soortnaam
alba betekent wit, verwijzend naar
de wittige kleur van de knoppen of
de witroze vruchten.
Duitsers noemen deze moerbei
Weisser Maulbeerbaum, Dufbere,
Morber. Engelsen hebben het over
White mulberry, Indian mulberry
en Russian mulberry en Fransen
spreken over Murier Blanc gelij
kend op het Italiaanse Morera
blanco. De wetenschappelijke
naam is gegeven door Linnaeus in
1753, tezamen met vijf andere
moerbeien, waaronder Morus
rubra (de rode) en Morus nigra (de
zwarte).
 
Beschrijving
De Witte moerbei is een kleine tot
middelgrote (10 tot 15 m hoge)

door John Hannen

Geschiedenis
De Witte moerbei komt oorspron
kelijk uit Centraal Azië en werd
4000 v. Chr. al gebruikt om zijde
van te maken waarbij het procedé
een groot geheim was. De zijde
zou, volgens Confucius, ontdekt
zijn door de keizerin Hsi- Li-Shi die
op een dag onder een moerbei
boom een grijs bolletje (vlinderpop)
opraapte en het door haar vingers
liet rollen zodat de eerste draad
ontstond. De Moerbeien hebben
een grote rol gespeeld in het leven
van de oorspronkelijke bewoners
van de bergen in Centraal Azië,
vooral  bij de oude Tadzjieks waar
ze dienden als voedsel met een hoge
calorische waarde en als zoetmid
del.
Omstreeks 500 v. Chr. is deze
moerbei via Iran (toen Perzië) in
Griekenland ingevoerd.  Het oude
Peloponesus wordt soms Morea ge
noemd omdat de omtrek van dit
Griekse schiereiland lijkt op de
bladranden van de moerbei en
omdat deze bomen hier ook veel
gevonden worden. Er wordt aange
geven dat de Romeinen deze
bomen in onze streek in cultuur
hebben gebracht maar gegevens
over jaartallen en precieze plaatsen
ontbreken. Wel is bekend dat in
1268 de eerste moerbeiboom in
Frankrijk kwam waarna er in 1345
zijdeweverijen in Marseille en
Montpellier door Lodewijk XI wer
den opgezet. In 1605 introduceerde
James I de moerbeiboom in Enge
land om  ‘zijdewormen’ te kweken
en hiervoor een nieuwe industrie op
te zetten. Hij nam echter de Zwarte
moerbei mee waarop geen zijderup
sen leven. Zodoende komt de
Moerbei al eeuwenlang in Europa

fruitboom met een ronde kroon.
Deze kroon die op een dikke stam
staat heeft een warrige vertakking
en kan vijf meter breed worden.
Deze soort wordt gekenmerkt door
de ondiep gegroefde oranje-bruine
bast met lange, smalle richels en
slanke licht oranje takjes. De twij
gen zijn zeer dun met weinig kort
loten en zijn eerst iets behaard en
worden later kaal en grijs/bruin. Ze
bevatten eivormige 4-6 mm naar
boven afgeronde knoppen waarbij
het opvalt dat de twijgen geen eind
knoppen maken. In de winter zijn
de bladlittekens zichtbaar met tal
rijke in een cirkel staande sporen.
Deze moerbei heeft een ruw be
haard (vooral op de aders) en ge
zaagd blad met een zeer variabele
vorm die meestal eivormig en spits
tot toegespitst is. Maar de bladtop
kan evengoed afgerond zijn waarbij
de bladvoet zowel hartvormig als
afgerond is. Vooral aan jonge
scheuten en langloten kunnen de
bladeren diep ingesneden en gelobd
zijn. Ook de bladgrootte is zeer va
riabel: van 5x8 cm tot 15x20 cm.
Het blad valt in de winter af en de
bladsteel is gevoord en licht be
haard. De boom bloeit in mei-juni
met zowel mannelijke als vrouwelij
ke bloemen op een boom voorko
mend. De mannelijke bloem is een
1,5 - 3 cm lang lichtgroen katje en
de vrouwelijke bloemen zitten op
gesteelde hoofdjes. Door windbe
stuiving ontwikkelen zich in juli -
augustus rode, braamachtige
schijnvruchtjes, die aanvankelijk
wit zijn en verkleuren van  roze tot
lichtpaars. Ze omsluiten een kleine
noot, een steenvrucht ingesloten in
een vlezig bloemdek, waarvan op
een enkele boom tot twintig mil
joen kunnen zitten die later weer
door vogels worden verspreid
(poep).
 
Toepassing
De moerbei groeit het beste op een

Witte moerbei of Morus alba

Bomen over bomen deel 25
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vruchtbare, goed doordringbare,
vochthoudende en lichte zand
grond die kalkhoudend mag zijn.
Zorg voor regelmatige bemesting
met stalmest; die er voor zorgt de
kalk- en organische voorraad op
peil te houden. De moerbei kan
men het best planten in het najaar
op een zonnige, warme en beschut
te standplaats want de bomen ver
dragen heel goed droogteperioden
en hitte, toch is Morus alba ook
winterhard tot -26°C. Ze komen
goed tot hun recht in parken en tui
nen en zijn ook geschikt als los
groeiende haag waarin vogels graag
vertoeven. Van de Witte moerbei
zijn meerdere cultivars te krijgen
zoals Morus alba 'Macrophylla'
met een extra groot blad toegepas
baar als dakboom, leiboom, struik

of solitairboom. Dit is een middel
grote boom van circa 15 meter bij
een breedte van circa 6 - 7 meter.
De vele soorten en cultivars vor
men een probleem vanwege de eet
bare rode vruchten die voor vlek
ken op tegels, of nog erger meege
nomen onder de schoenen in huis
in het tapijt, kunnen zorgen. Wilt u
geen last van deze vruchten krijgen
dan is het misschien beter om een
vruchtloze Morus te kiezen zoals
Morus alba 'Fruitless'. De Morus
alba 'Pendula' is een mooie treur
vorm die niet hoger wordt dan 6 m.
De Morus alba 'Pyramidalis' heeft
juist weer een zuilvormige groeiwij
ze. In India is  Morus alba ‘Multi
caulis’ vanwege zijn snelle groei en
dikke, zachte bladeren voor de zij
derupscultuur de belangrijkste

soort. Behalve deze cultivars is ook
gewoon de soort als de Zwarte
moerbei (Morus nigra) goed als
struik, half- of hoogstam en als lei
boom te gebruiken.
 
Bevruchting (snelheidskampioen)
De Moerbei loopt laat uit en ook
de bloei (mei) is laat. Dat is een
groot voordeel daar de bloemen
niet lijden van een late nachtvorst
en een goede vruchtzetting gewaar
borgd is. Bij de Moerbei zitten de
mannelijke en vrouwelijke bloemen
meestal aan een boom waarbij het
soms kan voorkomen dat ze ge
scheiden zijn en dan spreekt men
van tweehuizig. De mannelijke
bloem (katje) is smal en enigszins
langwerpig en de vrouwelijke
bloem vormt een korfvormig katje.

Morus alba: 1- Vrouwelijk katje; 2- Blad van Morus alba ‘Macrophylla’; 3- Habitus; 4- Vruchten.

(foto's: Pierre Theunissen)
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Het meest bijzondere aan de moer
bei is de bevruchting. Een jachtlui
paard rent de 100 meter in 3,5 se
conde. Dat is snel. Heel snel. Maar
de Witte moerbei is sneller. De
moerbeiboom is een zogenaamde
windbestuiver en wind is bijzonder
effectief om stuifmeel over te dra
gen op de stamper van een andere
moerbeiboom. De katjes van de
bloemen slaan bij het uitdrogen in
de meeldraden veel elastische span
ning op. Zodra de meeldraad
breekt, worden de stuifmeelkorrels
gelanceerd met een snelheid van
560 kilometer per uur. De opgesla
gen elastische energie komt binnen
25 microseconden tot ontploffing.
Hoewel een stuifmeelkorrel vanwe
ge de minuscule grootte de 100
meter niet haalt, zou deze korrel in
theorie iets meer dan een halve se
conde doen over deze afstand. Dat
is dus vijf keer sneller dan het
jachtluipaard en Usain Bolt… die
is niet eens meer in beeld. Na deze
bevruchting groeit het vrouwelijk
katje einde juli uit tot een schijn
vrucht (lijkt op een kleine fram
boos of braam), met in elk compar
timent een vlezig omhulsel. Vruch
ten van de moerbei zijn buitenge
woon smakelijk.
 
Geneeskracht en gebruik
Het blad van de Moerbei werd ge
kweekt voor de zijderups om hier
de zijde van te kunnen maken. Van
de zijderups, Bombyx mori, wordt
de pop, stadium na larf, gebruikt
om zijde van te maken. Deze kweek
werd streng geheim gehouden, er
stond doodstraf op het brengen van
eitjes naar een ander land. Meer
over de zijderups zal ik eens in een
ander artikel vertellen. Verder
schijnt de Witte moerbei in de Chi
nese geneeskunde te helpen tegen
verkoudheid en oogpijn. Ook
wordt de scherpe en bittere wortel
schors gebruikt om lintwormen te
verdrijven en als laxeermiddel. De
Heilige Hildegard gebruikte het
blad tegen schrammen en vergifti
ging. De vruchten zijn zacht en
moeilijk houdbaar maar zijn zeer
geschikt om jam van te maken. Als

ermee wordt gemorst geeft het een
lelijke en moeilijk te verwijderen
vlek die alleen eruit gehaald kan
worden door met een onrijpe
vrucht hier over te wrijven. Deze
onrijpe moerbeivruchten zouden
buikloop en braken kunnen stop
pen. Het sap van de moerbeivruch
ten zou helpen bij de bestrijding
van tumoren, astma, bronchitis,
hoofdpijn, epilepsie, slangenbeten
en brandend maagzuur. Maar werd
ook gebruikt bij klachten aan de
nieren, behandeling van zwakte,
vermoeidheid, bloedarmoede, uri
ne-incontinentie, tinnitus (oorsui
zen), duizeligheid, tandpijnstillend,
slijmoplossend, constipatie bij ou
deren en bloedarmoede en voortij
dige vergrijzing van het haar. De
oude Grieken gebruikten het sap
om wijn te maken en deze te kleu
ren.
Het hout van de moerbeibomen is
te vergelijken met iepenhout, het is
hard, duurzaam en moeilijk splijt
baar. Het hout is zwaar met helgeel
spinthout en een geelbruine kern en
is geschikt voor mozaïek en draai
hout. Van het hout worden hockey
sticks, tennis- en badmintonrackets
en meubels gemaakt. Het is ook ge
schikt om te buigen en er dan vor
ken of onderdelen van schepen en
raderen van wagens van te maken.
In China gebruikt men de bast
voor de papierfabricage. De takken
worden als bindmateriaal of voor
het vlechten van manden gebruikt.
 
Ziekten en plagen
Op een beschutte en kalkhoudende
plaats is de moerbei ongevoelig
voor ziektes.  De Witte moerbei is
goed winterhard en kan tamelijk
oud worden. De wortels van de
boom zijn heel kwetsbaar daarom
hier nooit aan snoeien. Maak bij
het planten een ruim gat en vul dit
op de bodem eerst met verteerd or
ganisch materiaal (bladaarde, oude
verteerde stalmest). Dek de wortels
toe met verteerd, organisch materi
aal.
Als u deze boom wilt snoeien, dan
doet u dat het best vanaf begin win
ter tot midden winter. In die perio

de is hij in rust en zal hij minder
snel bloeden. Regelmatig bemesten
met stalmest zorgt voor voldoende
voeding en kalk. Als u een typische
Moerbei wil met kroon die knoestig
is en breed uitgroeit verwijdert u de
harttak als de boom vier tot vijf
jaar oud is en laat de boom zich
verder zonder te snoeien ontwikke
len. Beperk de vervolgsnoei tot een
minimum; verwijder af en toe de
waterloten maar goed oppassen als
u de boom wilt verjongen door
drastisch terug te snoeien dan rea
geert hij met de vorming van een
grote hoeveelheid twijgen waar
door snoeien hierna moeilijker
wordt. Vermeerderen kun je de
moerbei het gemakkelijkst door te
stekken: je knipt in mei takken in
stukken van 30 cm en zorg ervoor
dat er minstens 3 knoppen aan zit
ten. Die stop je in vochtige aarde
en de takjes zullen gauw wortelen
en zullen in 6 weken een lengte van
75 cm  bereiken. Zaaien in april is
ook mogelijk, waarbij dan ca 60%
van de zaden in mei ontkiemen. De
beste planttijd is het najaar.
 
Afsluiting
De Witte moerbei is een prachtige
boom met een mooie schilderachti
ge knoestige stam en mooi gevorm
de bladeren. Het bladerdek zorgt
voor een mooi schaduwrijk plekje,
maar pas op voor vallende vruch
ten. Vanaf half augustus tot ver in
september worden de vruchten rijp
en zijn zeer smakelijk en gezond.
De moerbei is goed te leiden en is
dan ook populair geworden als
dak- of parasolboom. In de open
bare ruimte is deze boom, vanwege
de eigenschappen van de vruchten,
nauwelijks toepasbaar in verband
met schadeclaims (pleintje in
Maasniel). Maar in tuinen is de
moerbei één van de meest bijzonde
re bomen die we kunnen aantref
fen. Omdat zij zeer oud kunnen
worden (500 jaar of ouder) komen
er op oude boerenerven en in
kloostertuinen nog zeer oude exem
plaren voor. Hoe ouder de boom is,
hoe grilliger en schever de groeiwij
ze wordt.
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door Jan Hermans

Op zondagochtend  17 juli organi
seert Landschapsvereniging De
Kringloop een excursie naar de Lü
sekamp, een grensoverschrijdend
deel van het Meinweggebied. De
heren John Hannen en Jan Her
mans ontvangen U graag om 9.30
uur op de parkeerplaats  bij Land
hotel Fletcher Bosrijk, Maalbroek
102 te Roermond (voormalig hotel
Cox aan de grens). De excursie ein
digt omstreeks 12.00 uur.
Vanaf deze locatie maken we een
boeiende wandeling door een over
wegend Duits gebied dat grenst aan
het bekende Nationaal Park Mein
weg. Het ongeveer 248 ha grote ter
rein Lüsekamp/Boschbeekdal ligt
in het zuidwesten van de Kreis
Viersen. Het gebied maakt deel uit
van het terrassenlandschap van de
Maas. Op de grind- en zandafzet
tingen van de Maas liggen eolische
(door de wind) afgezette dekzanden
die lokaal zorgen voor een aanzien
lijk reliëf. In deze regio komt men
diverse poelen en vennen tegen;
naast op natuurlijke wijze ontstane
heideplassen en vennen, zoals het
Melickerven, liggen er halfnatuur
lijke, of in het verleden door de
mens gecreëerde wateren, zoals
poelen gevoed door kwel, bluswa
ter-poelen, voormalige visvijvers en
sloten.
Rond 1820 bestond het landschap
langs de huidige Boschbeek nog uit
grote aaneengesloten moeras- en
heidegebieden. Na 1820 worden ge
leidelijk gebieden drooggelegd en
omgezet in bos-, weide en akker
land. Tot in de jaren zeventig van
de vorige eeuw werden vanuit de
Lüsekamp Hof nog graslanden en
akkers intensief bewerkt. De visvij
vers werden tot het begin van de
tachtiger jaren benut en gebruikt.
Vanaf 1987 is het gebied als na
tuurbeschermingsgebied aangewe
zen en bestemd door de Kreis Vier
sen. Sindsdien heeft men door na

tuurrestauratie en de aanleg van
grootschalige moeras- en waterge
bieden nieuwe kansen herschapen
voor de aanwezige flora en fauna.
Door de afwisseling van de terras
sen en de overgangen van bos en
heide naar grasland en open water
is de Lüsekamp altijd in trek bij
veel vogelsoorten. Met wat geluk
ziet men er Blauwborst, Rood
borsttapuit, Geelgors, Boomleeu
werik en bij de plassen diverse wa
tervogels zoals Grauwe gans, Kie
vit, Grote zilverreiger en een aantal
soorten eenden.

De waterrijke omgeving is bij uit
stek geschikt voor diverse soorten
amfibieën, libellen en waterinsec
ten. De deels bloemrijke graslanden
bieden geschikte overlevingskansen
voor sprinkhanen en dagvlinders.
Overtuig U zelf door met ons mee
te gaan. Een mooier begin van een
dag, door te struinen in en rondom
verrassende natuur, is er eigenlijk
niet. Stevige wandelschoenen, ge
wapend met verrekijker en fototoe
stel, maken Uw voorbereidingen
voor deze excursie compleet.

Sint-jansvlinder Zygaena filipendula (foto: Marianne Vos)

Blauwborst (foto: Eddy Clerx)

Ochtendexcursie naar de Lüsekamp op 17 juli
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met een geweldig groot assorti
ment. Aanvang 9.00 uur vanaf de
parkeerplaats van Fanfarezaal “het
Reutje”.
De excursie duurt tot 12.00 uur.

Zondag10 juli.
Excursie naar de “den Aje Kirkha
of” nabij Kapel in ’t Zand, Roer
mond. Aanvang 9.00 uur vanaf de
parkeerplaats bij Kapel in ’t Zand,
Kapellerlaan. Ook deze excursie
duurt tot 12.00 uur.

Zaterdag16 juli.
We sluiten de cursus af met een
dagexcursie naar het arboretum in
Bokrijk, België. We starten om
10.00 uur in Bokrijk en gaan door
tot ongeveer 16.00 uur, dus denk
aan voldoende brood en drank.
Nadere informatie ontvangt u tij
dens een eerdere bijeenkomst.
               
De kosten voor de cursus bedragen
€ 15.- voor leden en € 25.- voor
niet-leden. De kosten voor het

Bomencursus zomerkenmerken 2016

door het bestuur

Dit jaar organiseert Landschaps
vereniging ‘De Kringloop’ een bo
mencursus met een geheel nieuwe
opzet. Het thema is; bomen herken
nen naar zomerkenmerken. Hierbij
zullen hoofdzakelijk loofbomen
aan bod komen, maar indien nodig
worden ook coniferen behandeld.
Wederom is de heer Pierre Theunis
sen, gewaardeerd lid van onze vere
niging, bereid gevonden om samen
met de heer John Hannen de bo
mencursus te verzorgen. Door ge
noemde heren en Marianne Vos is
hard gewerkt aan de totstandko
ming van het nieuwe cursusboek
‘Bomen herkennen in de zomer’.
In dit ruim 150 pagina’s dikke boek
zijn meer dan 350 foto’s opgeno
men ter ondersteuning van de de
terminatietabellen.
Na de benodigde theorie op de in
troductie-avond volgen maar liefst
vier praktijklessen. Behalve over
het nieuwe boekje, dient iedere
deelnemer te beschikken over een
goede loep en een scherp zakmes
voor het aansnijden van de takken. 
 

Cursusdata:

Vrijdagavond 3 juni. 
Introductie-avond ‘zomerkenmer
ken bomen’. Aanvang 19.30 uur in
de centrale ruimte van Basisschool
Triangel, Linnerhof 36 te Linne.
De avond duurt tot 22.00 uur.
Op deze avond ontvangt U tevens
het cursusboek.  

Zondag 5 juni.
Excursie naar het prachtige stads
park Hattem te Roermond. Aan
vang 9.00 uur vanaf de parkeer
plaats bij kasteeltje Hattem. De ex
cursie duurt tot 12.00 uur.

Zaterdag 18 juni.
Excursie naar kasteelpark Aerwinc
kel in “het Reutje” bij Posterholt,

boekje bedragen € 15.- Leden heb
ben bij aanmelding voorrang boven
niet-leden. Er is plaats voor maxi
maal 40 deelnemers.

Aanmelden kan zowel schriftelijk
als telefonisch bij Lei Hulsbosch
(tel. 0475-463239) of via e-mail:
cursussen@dekringlooplinne.nl.
Uw aanmelding is echter pas defi
nitief, wanneer het verschuldigde
cursusgeld is overgemaakt op
bankrekeningnummer
IBAN NL70INGB0004709759,
onder vermelding van “Bomencur
sus 2016”.
Aanmelden en betalen kan tot zon
dag 29 mei. Indien op deze dag uw
cursusgeld niet binnen is, behoort
U niet tot de deelnemers en ont
vangt U ook geen uitnodiging voor
de introductieavond.

Wij hopen weer veel deelnemers te
mogen begroeten.

Rode kerspruim - Prunus cerasifera 'Nigra' bij kasteel Aerwinkel (foto: John
Hannen)
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Beladen met stuifmeel schoffelt een Grijze zandbij de nestingang vrij met haar poten, om de nieuwe voorraad
naar de ondergrondse broedkamertjes te transporteren. Aangelokt door de zonbeschenen open plek met zand
van de juiste consistentie, heeft zich op een drukbelopen paadje aan de oever van de Swalm een kolonie Grijze
zandbijen gevestigd. Om hun eigen nestingang terug te kunnen vinden, slaan ze tijdens het uitvliegen een visuele
indruk op van alle locatiedetails. Na verstoring correspondeert die opgeslagen informatie niet meer met de wer
kelijkheid; grassprieten en zandhoopjes zijn platgetrapt en kiezelsteentjes van plaats veranderd. Dan zetten
zandbijen een van hun andere specialismen in; ze speuren met de sensoren op de antennen naar het eigen nest
geurspoor. Het kan even duren en vaak zijn enkele proefuitgravingen noodzakelijk, maar uiteindelijk vinden de
meeste individuen de eigen nestingang terug.  
 
Tekst en foto; Marianne Vos

Observatie van...

Grijze zandbij (Andrena vaga)
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De Kringloop Linne

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


