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Colofon
 

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.

Werk ook mee aan Observatie en
stuur uw foto’s, artikelen,
observaties, wetenswaardigheden
of natuurbelevingen op naar:
redactie@dekringlooplinne.nl
Uiterste inleverdatum kopij volgen
de Observatie 1 augustus  2016.
 

Doe mee aan onze
Observatie!

 

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.

Jaarprogramma
2016

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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De zwaluwen

Vogelnamen zullen het eerst gegeven zijn door jagers en vissers. 

In hun spreektaal noemden zij de vogels naar iets typerends in hun gedrag, 

naar hun kleuren of geluiden, naar de richting waaruit zij kwamen 

of naar het weer dat met het verschijnen van de soort samenhing.
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Zonnedauwvedermot 8

Uiterwaarden van de Elbe: 9

land van Raaf, Nachtegaal en Wielewaal

De Elbe is een rivier van formaat, met kolken, 

dode rivierarmen, nevengeulen, natte hooilanden, 

rivierduintjes en oude ooibossen.

Bomen over bomen deel 26: 

Kansenboom 11

Sprinkhanencursus in september 14

Omdat veel sprinkhanen, 

afhankelijk van het seizoen, 

relatief laat volwassen zijn,

start de cursus pas in september.

Feestelijke afsluiting 15

van de 25ste vogelcursus

Ter ere van de 25ste jaargang van de vogelcursus zijn 

de bestuursleden en hun partners in de weer geweest om 

de centale ruimte te transformeren tot een heuse ontbijtzaal.

Observatie van.... 16
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door Jan Hermans

De naam zwaluw is een algemene
benaming voor een aantal zangvo
gels  , waarvan de Boeren- en Huis
zwaluw in Nederland de bekendste
en meest voorkomende soorten
zijn.
Het woord swaluwe, swalewe of
swalwe komt wellicht uit het Ne
derduits Swalwe of Swale. Mogelijk
heeft het verwantschap met het

woord swalwo, dat zoiets betekent
als “gespleten stok” duidend op de
vorkstaart van de Boerenzwaluw.
De Boerenzwaluw (Hirundo rusti
ca) is de bekendste der zwaluwen,
die zijn nest meestal in boerenschu
ren of stallen maakt. Het is een
soort van het boerenland, het plat
teland.
De betekenis van het woord Hirun
do is niet bekend. De wetenschap
pelijke naam rustica (Latijn rusti
cus = boer) betekent dus eigenlijk:
zwaluw van het platteland.
Volgens een legende heeft de duivel

een stuk hout naar de zwaluw ge
gooid, die hierdoor niet alleen aan
de kop werd verwond en daar een
rode plek kreeg, maar ook een deel
van zijn staart moest missen. Als
vertrouwde, in de boerenwoning
broedende soort, kreeg deze vogel
veel benamingen: Zwolm of Zwalie
(Zeeuws- Vlaanderen), Zwale
(Twente), Zwaalve (Drenthe), Zwa

Vogels - Hun namen en volksverhalen - deel 3

De zwaluwen

low (Achterhoek), Zwalg (Mid
den-Limburg), Zjwerbelke (Maas
tricht), Swaalf (Groningen), Swalf
ke of Swel (Friesland), Schwarbel
(Limburg).
De Boerenzwaluw bouwt zijn nest
vaak op een balk in een stal of
onder een brug en soms tegen een
muur. Hierom noemde men hem
Brugzwaluw, Muurzwaluw en Met
selaar. Een nog preciezere aandui
ding van de nestplaats geven de
namen Rookzwaluw en Schoor
steenzwaluw (ook in het Duits en
Frans). Deze namen kunnen behal

ve door het broedgedrag bij een
rookkanaal ook door de “roet
kleur”van de zwaluw zijn bepaald.
Waarschijnlijk hebben deze bena
mingen ook verwantschap met de
Duitse woorden Schwalg = golving,
opening van een oven en met
schwalchen = walmen of zwalken.
Vergelijk hiermee ook het Lim
burgse woord voor de Boerenzwa
luw, namelijk Schwalg.
Voor de mens heeft de komst van
zwaluwen in het voorjaar een posi
tieve betekenis. In Duitsland zetten
boeren vroeger aan het eind van de
winter de schuurdeuren open om
de vogels tot broeden uit te nodi
gen, want volgens het volksgeloof
was de woning waar zwaluwen nes
telen tegen brand beveiligd. Men
noemde de Boerenzwaluw vroeger
ook wel Herrgottsvögelein of Mut
tergottsvogel. Zijn levendigheid en
jaarlijkse trouw hebben zeker bijge
dragen aan dit positieve lente-ima
go. Maar er moet niet te vroeg wor
den gejuicht, want “één zwaluw
maakt nog geen zomer”.
De zwaluw komt ook in de heral
diek voor getuige de gemeentenaam
Hooge en Lage Zwaluwe (Noord-
Brabant) en op het wapen van de
gemeente, zoals op dat van Zaam
slag (Zeeland), waarop zwaluwen
zijn afgebeeld.
De Huiszwaluw (Delichon urbica)
is evenals de Boerenzwaluw een be
kende soort die zijn nest meestal
aan de buitenmuren van huizen en
gebouwen maakt. De wetenschap
pelijke benaming betekent: stads
zwaluw.
Behalve een aantal dialectische
naamvarianten op de officiële be
naming, zoals Huuszwaluw (Texel),
Huusswaalf of Hoeszwaalf (Gro

Huiszwaluw - Delichon urbica (foto: Piëtro Cuypers)
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dere zwaluwen. Dit kenmerk komt
tot uiting in namen als: Melkstaart
je, Molksturt, Witgatje of Wytgats
welje (Friesland), Witpenske (Lim
burg) of Witkonte (Zeeuws-Vlaan
deren).
Zwaluwen zijn insectenjagers die
hun prooi vliegend vangen. Behalve
boven land scheren ze vaak over
water. De Zeeuws-Vlaamse naam
Rivierzwaluw is daarop terug te
voeren. Het gezegde “als de zwalu
wen laag vliegen komt er regen “is
ontstaan uit het feit dat bij laag
hangende bewolking de insecten
lager vliegen dan bij heldere hemel.
In de oudheid bestonden er opmer

kelijke ideeën over de trek van zwa
luwen. Sommigen, waaronder Aris
toteles en Plinius, dachten dat zwa
luwen een winterslaap hielden, an
deren waren van mening dat deze
vogels in een geheel andere dier
soort veranderden. De Franse
zoöloog baron Cuvier stond op het

Boerenzwaluw - Hirundo rustica (foto: Piëtro Cuypers)

ningen) wordt deze soort ook wel
aangeduid met Kerkzwaluw en
Koarkzwaalve (westelijk Twente).
In Vlaanderen spreekt men van
Vensterzwaluw of van Dakwach
tertje en Steinswelf.
Met zijn witte stuit onderscheidt de
Huiszwaluw zich duidelijk van an

standpunt dat Huiszwaluwen onder
water, rustend op de moerasbo
dem, de winter doorbrachten.
Er bestaan vele sagen en legenden
rondom zwaluwen. In een bepaalde
sage, gaat het verhaal, dat de zwa
luw het vuur van de spin stal, die
het aan zijn draad met zich neerla
tend, van de duivel gestolen had. In
zijn woede heeft de duivel het nest
van de zwaluw uit de bomen gesto
ten. De zwaluw gaf de mensen het
vuur en mocht onder de daklijst
van de huizen nestelen. In Silezië
zei het volk: doodt men een zwa
luw, dan begaat men een grote
zonde, want de zwaluw heeft in zijn

bloed een druppel bloed van Chris
tus, nog sinds de tijd van de vlucht
uit Egypte, toen een doorn de klei
ne Christus in de vinger prikte en
de zwaluw de druppel bloed, die
daarbij vloeide opving. Behalve dat
degene, die een zwaluwnest ver
stoort door het geluk wordt verla

ten, zullen zijn koeien geen melk
meer geven, maar bloed en in zijn
huis slaat de bliksem in.

Huiszwaluw - Delichon urbica (foto:
Piëtro Cuypers)
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Op vrijdag 27 februari 2015 is de
jaarvergadering gehouden over het
verenigingsjaar 2014. Er zijn 31
personen aanwezig. Afwezig met
kennisgeving: Anja van Halbeek,
Joost Geraets, Rini Limper, Rob
en Anne-Marie Bömer, Marianne
en Frans Dubois, Mieke Heinen,
fam. Spaanderman en wegens ziek
te Lins Baars.
Het jaarverslag over 2014 door se
cretaris Ans Homburg wordt door
de volledige vergadering goedge
keurd.
Financieel
Het financieel verslag over 2014
van penningmeester Lins Baars
wordt door de kascontrolecommis
sie bestaande uit Cees Homburg en
Marjolein Voerman goed  gekeurd;
penningmeester en bestuur worden
door de volledige vergadering gede
chargeerd.
Marjolein Voerman en Jan Vande
wall vormen de kascontrolecom
missie over 2015.
Bestuur
Binnen het bestuur zijn de heren Jo
van Pol en Lins Baars statutair af
tredend, beiden stellen zich herkies
baar en worden door de vergade
ring herbenoemd voor een nieuwe
bestuursperiode.
Het bestuur vergaderde  in 2015, 10
keer. Ook dit jaar maken wij dank
baar gebruik van onze verenigings
ruimte in Basisschool Triangel.
Cursussen, alle lezingen en de be
stuursvergaderingen worden er ge
houden. Het bestuur van Innovo
zijn wij zeer erkentelijk voor de ons
geboden huisvesting.
Observatie
Rob Bömer, de vormgever van de
vernieuwde Observatie, is op 19
maart 2015 overleden. Rob werd
zeer gewaardeerd om zijn vakman
schap, open karakter en humor,
ook was hij een getalenteerd waar
nemer en schrijver.

Joost Geraets neemt de opmaak
voorlopig  van hem over samen met
Piëtro Cuypers. Mede door de
goede samenwerking en de inzet
van de redactieleden is  Observatie
uitgegroeid tot een professioneel
verenigingsblad. Door enkele leden
is ook in 2015 kopij aangeleverd
waarvoor onze dank.
Het redactieteam bestaat momen
teel uit: John Hannen, Jan Her
mans, Ans Homburg, Joost Ge
raets, Marianne Vos en Piëtro Cuy
pers; Piëtro verzorgt samen met Lei
Poelmans de opmaak.
De ledenadministratie wordt ver
zorgd door Lins Baars en Lei Huls
bosch.
In 2015 zijn er 12 afmeldingen,
waarvan één geroyeerd en 5 nieuwe
aanmeldingen.
De Kringloop telt op 1 januari
2015, 308 leden en per 31 december
2015, 301 leden.
Eind 2015 is er een start gemaakt
om de website te vernieuwen; de
vernieuwde website is nu officieel in
de lucht, waarvoor onze dank aan
Lei Hulsbosch. Op deze site is in
formatie te vinden over de vereni
ging in het algemeen, ons contact
orgaan Observatie, het jaarpro
gramma, de geplande cursussen en
het excursieprogramma. Ook kun
nen leden foto’s sturen om op de
site te plaatsen.
Lezingen en excursies in 2015
Donderdag 9 januari was de lezing
door dhr. Jan Roymans met als on
derwerp archeologisch onderzoek
in beekdalen en Maasdal. Hij ver
zorgde een boeiende avond; 36 per
sonen zijn aanwezig. 
Vrijdag 27 februari  na de jaarver
gadering was de lezing door dhr.
John Jagt over o.a. fossiele ammo
nieten; er waren 58 personen aan
wezig bij deze mooie en geslaagde
lezing van een goed en humoris
tisch verteller.

De lezing op 27 maart door Boena
van Noorden was zeer interessant,
hij vertelde heel duidelijk aan de
hand van schema’s en statistieken
hoe het akkerreservaat te Sibbe tot
stand is gekomen en beheerd
wordt; 61 personen waren aanwe
zig.
Op zondag 26 april was de ochten
dexcursie  naar het IJzerenbos te
Susteren. Er waren 22 deelnemers
verdeeld in twee groepen met als
gidsen Jo van Pol en John Hannen.
De weersomstandigheden tijdens
deze excursie waren uitstekend met
veel bloeiende voorjaarsflora.
Zondag 31 mei een excursie naar de
Tuspeel, waar 12 personen aan
deelnamen op deze ietwat miezerige
dag; een mooie en interessante ex
cursie in dit hoogveengebied met
bijzondere flora. Gidsen waren
deze middag John Hannen en Jan
Hermans.
Zaterdag 13 juni was de busexcur
sie naar de Eifel.Met 48 personen
vertrokken we in de vroege ochtend
naar de Eifel, we bezochten het
Genfbachtal nabij Nettersheim en
de Alendorfer Kalktriften nabij
Ripsdorf. In de ochtend  regende
het een uurtje, waarna het opklaar
de en daarna   droog en heerlijk
weer bleef. Beide bezochte gebieden
waren fantastisch in bloei met o.a.
vele soorten prachtige orchideeën.
De koffie met Apfelstrudel en het
diner bij “Urfter Hof “ waren,
zoals we gewend zijn, uitstekend.
Ook het namiddagadres voor kof
fie en gebak bij  “Restaurant Breu
er” in Ripsdorf was goed. Kortom
een prachtige excursiedag  met
dank aan de organisatoren  en de
gidsen Jan Hermans  en John Han
nen, die de deelnemers steeds wis
ten te boeien met hun deskundige
uitleg.
Op zondag 12 juli de excursie naar
het Meerlebroek; 17 personen ble

Jaarverslag over het
verenigingsjaar
2015

6



ken aanwezig op deze regenachtige
ochtend. Het gebied had zich goed
ontwikkeld met interessante plan
ten, zoals Ronde zonnedauw, Pil
varen en wolfsklauw. Voor hilari
teit in de groep zorgde een zwem
mende Dwergmuis. Gidsen Jan
Hermans en John Hannen.
Zondag 27 september was de excur
sie naar de Busschop bij Heythuy
sen.  Er waren 26 personen aanwe
zig op deze zonnige middag. Mede
door het mooie weer een geslaagde
excursie, waarbij o.a. de zeldzame
Truffelknotszwam werd gevonden.
Gidsen Jan Hermans en Jo van Pol.
De herfstexcursie was op  zondag
18 oktober  naar het Munnichsbos.
Op deze zonnige middag stonden
28 personen, waaronder 4 jeugdige
deelnemers klaar op de parkeer
plaats om te vertrekken. De gidsen
Jan Hermans, John Hannen en Jo
van Pol zorgden voor een geslaagde
excursie. Zo werden diverse bijzon
dere paddenstoelen gespot waaron
der de vrij zeldzame Violette gor
dijnzwam. 
Op vrijdag 20 november vond de
tweejaarlijks terugkerende Varia-
avond plaats. Deze avond voor en
door leden zorgt toch wel steeds
voor een goede band onder de
leden. Er waren 61 personen aan
wezig die luisterden en keken naar
wat onze leden presenteerden. Met
dank aan Lei Hulsbosch voor de
organisatie en de leden voor hun
bijdrage aan deze geslaagde avond.
Op vrijdag 11 december  hield Jan
Hermans een lezing over La Bren
ne, een natuurparadijs in Midden-
Frankrijk. Een gebied dat hij vele
malen bezocht en waarvan we deze
avond prachtige beelden te zien
kregen van de karakteristieke flora
en fauna,  met een duidelijk verhaal
over het bijzondere gebied. Er
waren 60 personen aanwezig die ge
noten van deze avond.  
Zaterdag 26 december ging de tra
ditionele winterwandeling dit jaar
naar het mooie gebied Groene
woud  in Swalmen. Er waren 48
personen present die genoten op
deze zonnige dag van een mooie
tocht langs de Swalm. Gidsen voor

deze tocht waren Jan Hermans en
John Hannen.
Cursussen 2015
De vogelcursus  is dit jaar voor de
24e keer gehouden, er waren 40
deelnemers waarvan 19 beginners
en 21 gevorderden. Gidsen voor
deze cursus: Jan Hermans, Leo
Koster, Geert Peeters, Jo van Pol
en Tom Storcken.
De plantencursus “Planten leren
doe je bij De Kringloop” kreeg dit
jaar een vervolg met dezelfde opzet
als vorig jaar. In deze cursus kwa
men enkele plantenfamilies expli

 (foto: Ans Homburg)

ciet aan de orde. 31 deelnemers
deden mee aan de buitenlessen en
gingen samen ‘s avonds determine
ren. De gidsen Jan Hermans, John
Hannen en Jo van Pol  zorgden
voor een geslaagde cursus.
De paddenstoelencursus  telde dit
jaar 24 deelnemers. De gidsen Jan
Hermans, John Hannen en Jo van
Pol zorgden voor een leerzame cur
sus met vele bijzondere waarnemin
gen.
Met dank aan de gidsen die veel
tijd en kennis steken in de voorbe
reidingen, het samenstellen van het
cursusmateriaal en het geven van
de cursussen.
In totaal hebben dit jaar 572 perso

nen deelgenomen aan één of meer
dere  activiteiten van “De Kring
loop”, waarvan 276 bij de lezingen,
201 bij de excursies en 88 bij de cur
sussen. De grote opkomst mag toch
wel bijzonder worden genoemd.
Betreft Groenvisie Maasgouw
2030, Landschapsvereniging De
Kringloop heeft haar visie gegeven
aan de Gemeente Maasgouw be
treft de conceptvisie Groenvisie
Maasgouw 2030.
Mede namens het bestuur bedank
ik alle leden die zich in 2015 op
welke manier dan ook voor de ver

eniging verdienstelijk hebben ge
maakt. Onze dank aan de leden die
enthousiast aan de cursussen en ex
cursies in het veld meedoen en tij
dens de lezingen aanwezig zijn. Zij
maken tenslotte De Kringloop tot
een boeiende vereniging.
Wij stellen het enthousiasme en de
inbreng van uw ideeën zeer op prijs
en hopen ook in 2016 op u allen te
mogen rekenen.

Secretaris Ans Homburg
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door Marianne Vos

Het vliegbeeld van vedermotten is
niet te vergelijken met dat van an
dere vlinders. Ze fladderen niet,
maar lijken te dwarrelen. De oor
zaak is te vinden in de vorm van de
vleugels, die rafelig en diep ingesne
den zijn. De poten zijn lang en zeer
dun en voorzien van uitsteeksels.
Deze groep dagactieve nachtvlin
ders is onopvallend van kleur. Het
kleurenscala varieert van sneeuw
wit tot bruinbeige, soms met wat
spaarzame accenten. Een uitzonde
ring vormt de Rozenvedermot, een
soort van kalkrijke graslanden, die
helderrood van kleur is. Ondanks
hun ietwat onbeholpen vliegwijze
zijn ze in staat om met de grootste
precisie een landing uit te voeren;
een eigenschap die vooral voor de

Zonnedauwvedermot van levensbe
lang is. Een verkeerde beweging en
de vlinder zit onherroepelijk vast
aan de kleverige druppels. Zonne
dauw groeit op voedselarme en mi
neraalarme bodem. Om te voorzien
in de behoefte aan mineralen en an
dere voedingsstoffen zijn de blade
ren van de plant uitgerust met fijne
haartjes, die elk een druppeltje kle
verig sap uitscheiden. Als een insect
ermee in aanraking komt en begint
te spartelen, is het verloren. Het
blad sluit zich langzaam en de en
zymen in de druppels zorgen voor
de vertering van het insect. Alleen
het huidje blijft over.
Na de behoedzame landing op haar
waardplant zet een vrouwtje Zon
nedauwvedermot een aantal eitjes
af op de onderkant van het blad of
op de stengel. Als na enkele dagen

de rupsen uitsluipen weten ze wat
ze als eerste moeten doen; de wa
pens van de plant uitschakelen. Dat
doen ze door een hele rij haartjes
inclusief druppels op te eten, waar
na ze zonder risico aan het blad
kunnen beginnen. Tussendoor rus
ten ze op de onderkant van de
overgebleven bladeren waarbij hun
rode kleur een uitstekende camou
flage biedt. Als ze na enkele vervel
lingen van rood naar groenig ver
kleuren, kiezen ze de groene sten
geldelen als rustplaats.
Het grootste risico voor rupsen van
Zonnedauwvedermotten wordt niet
gevormd door hun wel zeer bijzon
dere waardplant, maar door parasi
toide schildwespen uit de orde Co
tesa. Er is een belangrijk verschil
tussen een parasiet en een parasi
toide. Een parasiet profiteert van

Zonnedauwvedermot - Buckleria paludum

Zonnedauwvedermot-Buckleria paludum (foto: Marianne Vos)
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de voedingsstoffen van de gastheer,
die daardoor weliswaar verzwakt
maar niet sterft. Een parasitoide
leeft geheel ten koste van de gast
heer die uiteindelijk altijd het lood
je legt. Schildwespen behoren tot de
primaire parasitoiden, die op hun
beurt een prooi vormen voor se
cundaire parasitoiden; de brons
wespen. Deze kleine wespen dan
ken hun verzamelnaam aan de
prachtige metaal kleuren.
Hoewel een vrouwtje schildwesp
over een lange, dunne legboor be
schikt, lukt het haar niet om de ste
vige huid van een rups te doorbo
ren. Daarom wacht ze het moment
af dat een rups vervelt en de nieuwe
huid nog zacht en gevoelig is. Dan
pas steekt ze toe en deponeert één
eitje in een rups. De schildwesplar

ve komt al na enkele dagen uit en
doet zich tegoed aan het inwendige
van de rups. Die lijkt daar geen last
van te hebben en gaat gewoon door
met eten en vervellen. In die situa
tie komt pas verandering op het
moment dat de rups voor de laatste
keer gaat vervellen; de larve in de
rups is volgroeid en baant zich een
weg naar buiten. Wat overblijft is
een dode rups met een gapende
wond.
Eenmaal buiten maakt de schild
wesplarve zo snel mogelijk een vei
lige, beschermende cocon. Niet
zonder reden, want nu komen de
vrouwtjes bronswespen, als secun
daire parasitoiden, in actie. Ook zij
beschikken over een lange legboor,
waarmee ze een eitje in de larve af
zetten. Het lot van de schildwesp-

larve is bezegeld; de bronswesplar
ve die uit het eitje komt zal de gast
heer van binnenuit opeten. Rupsen
van Zonnedauwvedermotten die
ontkomen zijn aan de schildwes
pen, verpoppen op de waardplant
of op de lage begroeiing in de direc
te omgeving. De poppen zijn even
als de rupsen uitstekend gecamou
fleerd door hun aangepaste kleur.
Als u in de maanden juli en augus
tus een gebied met veel zonnedauw
bezoekt, let dan eens extra goed op
pluisjes, die vlak boven de planten
dwarrelen; misschien zijn het geen
pluisjes maar Zonnedauwveder
motten, die een geschikt plaatsje
zoeken om hun eitjes af te zetten. 

 

 Elbe-uiterwaarden: land van Raaf, Nachtegaal en Wielewaal

door Tom Storcken

Wielewaal - Oriolus oriolus (foto:m-idre31 cc by-SA 2.0)

Jarenlang heeft een deel van de
Elbe als grensrivier gefungeerd tus
sen de voormalige DDR en West

Duitsland. In die periode is de om
geving met rust gelaten, waardoor
deze regio kon uitgroeien tot een
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fantastisch natuurparadijs. De Elbe
is een rivier van formaat, met kol
ken, dode rivierarmen, nevengeu
len, natte hooilanden, rivierduintjes
en oude ooibossen. Sedert de jaren
70 van de vorige eeuw heeft de Na
turschutzbund (NABU) diverse ge
bieden in eigendom en beheer,
waarvan verscheidene langs de
westoever van de Elbe. Na de
Wende zijn daar voormalige Oost-
Duitse gebieden bijgekomen, met
name die, waar de laatste Kraanvo
gelbroedparen dreigden te verdwij
nen. Wel is het zo dat oude cultuur
landschappen verloren gaan omdat
er steeds meer dijken langs de Elbe
worden aangelegd om ernstige
overstromingen, zoals die zich  al
jarenlang voordoen, in de toekomst
te voorkomen. Daardoor dreigen
de oude natte bossen af te sterven.
  
Thea en ik hebben rond half mei
een aantal dagen doorgebracht in
de deelstaten Sachsen-Anhalt en
Brandenburg. Als uitvalsbasis dien
de het dorpje Pevestorf bij Gartow,
dat sinds de hereniging tot de deel
staat Niedersachsen behoort. Hier
liggen een paar mooie natuurgebie
den, waaronder Elbholz; een bos
met monumentale eiken, essen en
iepen: de Pevestorfer Wiesen met
veel water en rietkragen: een na
tuurgebied rondom het Laascher
meer en aan de overkant van de ri
vier het Ranbower Moor. Daar
naast zijn er nog meer natuurgebie
den in de buurt die de moeite van
het bezoeken waard zijn. Wat ons
meteen al de eerste middag opviel
was de zang van de Nachtegaal.
Uiteindelijk zou blijken dat we met
de zang van deze vogel naar bed
zouden gaan, wakker zouden wor
den en ook in de loop van de mees
te dagen zouden kunnen genieten
van zijn geluid. Langs paden, gras
landen en bosranden zijn bijna
overal struwelen en rietkragen te
vinden; voor een schuwe vogel de
ideale biotopen om je te verbergen.
Ook de Wielewaal kun je hier regel
matig horen en zelfs zien. De com
binatie van Nachtegaal en Wiele
waal was fantastisch; in het stru

weel de ene vogel en hoog in de
bomen de andere met zijn geweldig
geluid. Vlakbij het hotel zat iedere
morgen op bijna dezelfde plek een
Spotvogel. En wat te denken van
een Raaf! Je hoort er eentje en dan
zie je hem ook nog! Een poosje
later zagen we er bij een boerderij
nog veel meer. In de bomen zaten
er een stuk of vijf terwijl er op het
veld zes zaten. Een betere manier
om van dichtbij deze geweldige
vogel te bekijken is er eigenlijk niet.
   
Deze gebieden zijn rijk aan oude,
solitaire bomen. Dode bomen wor
den niet opgeruimd. Ze blijven
staan, vallen uiteindelijk om en bie
den levenskansen aan zwammen,
kevers en andere insecten. Veel vo
gels en vleermuizen zijn aangewe
zen op boomholten.
Natuurlijk mogen we de Veldleeu
werik niet vergeten; hoog boven de
velden zingt dit vogeltje zijn zomer
se lied. Van massaliteit van deze
vogel kun je natuurlijk niet spre
ken, maar eigenlijk hoor en zie je
hem bijna de hele dag wel ergens.
In het Pevestorfer Moor kwamen
we voor nog een verrassing te
staan. We hadden al gehoord dat er
Bevers zouden voorkomen, maar
dat we er op een plaats drie tegelijk
zouden zien was boven onze ver
wachting. Met de telescoop lieten
ze zich uitgebreid bewonderen bij
hun dagelijkse bezigheden, zoals
hun jasje poetsen en eten. Twee
keer zagen we een Vos. We stonden
aan de goede kant van de wind,
want hij zag ons wel, maar stoorde
zich niet aan ons.
In de orchideegraslanden zagen we
ook diverse zeggen, libellen, Echte
koekoeksbloemen, Dotterbloemen,
veel boterbloemen, maar er zaten
ook veel muggen en andere steek
diertjes. Het zijn ware juweeltjes
waar we doorheen struinden en
waar we weer voor een volgende
verrassing kwamen te staan. Op
weg naar de grote rietkragen- en
moerasgebieden stonden we oog in
oog met een Paapje en we hoorden
het luide, verdragende lied van de
Grote karekiet. Het Paapje is een

prachtige vogel, met witte strepen
vanaf de snavel, doorlopend boven
het oog tot bijna achteraan in de
nek en zijn oranjebeige voorkant.
Roofvogels die hier veel voorko
men zijn Rode en Zwarte wouw,
waarbij de Rode wouw het duide
lijk in aantal won. Op een open
plaats langs een bosrand zagen we
op een gegeven moment drie Rode
wouwen op de grond, terwijl er nog
eentje rondcirkelde.  Ook een To
renvalk liet zich regelmatig zien. In
totaal waren er toch wel zo’n 15
paartjes Kraanvogels te zien en her
en der ook Kraanvogels zonder
partner. De Grauwe klauwier heeft
zich ook een aantal keren van zijn
beste kant laten zien, waarvan een
keer met zijn vrouwtje. Ook zagen
en hoorden we heel veel Rietzan
gers en ook een aantal keren een
Rietgors. Naast de Zwarte kraai
komt hier ook de Bonte kraai voor;
dit zal zo ongeveer het grensgebied
zijn voor deze soort. Ondanks de
vele meertjes en waterige gebieden
hebben we weinig watervogels ge
zien. Bij navraag bleek dat deze wel
veel voorkomen in het voor- en na
jaar tijdens de trek. Boerenzwalu
wen waren in grote aantallen aan
wezig, maar we zagen ook Huis
zwaluwen en Gierzwaluwen. In de
bossen kwamen Goudhaan, Vuur
goudhaan,  Zwarte mees en Boom
klever veelvuldig voor. Naast Be
vers, Vossen, veel Reeën en wroet
sporen van Wilde zwijnen, zagen
we in totaal bijna zeventig soorten
vogels. De natte graslanden en
moerasgebieden zullen voor plan
tenkenners ware juweeltjes zijn,
maar ook wij hebben er volop van
genoten. Slechts enkele planten
konden we op naam brengen, even
als een libel. Volgens onze insecten
gids, die we net als onze vogelgids
altijd meenemen, was het een
vrouwtje Platbuik. Het is ondoen
lijk om de vele natuurgebieden in
deze omgeving in een paar dagen
tijd te bezoeken. Dat is een reden
temeer om nog eens terug te gaan,
maar dan tijdens de vogeltrek.   
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door John Hannen

Geschiedenis
De Zweedse plantkundige Carl Per
Thunberg (Jönköping, 11 novem
ber 1743 - Thunaberg (bij Uppsa
la), 8 augustus 1828) was een leer
ling van Carolus Linnaeus. Hij ont
moette na zijn studie de Nederland
se botanicus en arts Johannes Bur
man. Via deze arts krijgt hij toe
gang tot de Verenigde Oost-Indi
sche Compagnie (VOC) om hier
mee overzeese koloniën en het Ne
derlandse handelspunt in Japan te
bezoeken. Tijdens zijn verblijf hier
vindt hij de Clerodendrum en  be
schrijft deze plant van Japan in
1780 vandaar ook de afkorting
'Thunb.' achter de wetenschappelij
ke naam. Hierna wordt door de bo
tanicus Phillipp Franz von Siebold
in 1843 tijdens een van zijn botani
sche ontdekkingsreizen deze soort
meegebracht uit Japan en met suc
ces hier ingevoerd. Behalve in
Japan is deze boom ook inheems in
China waar deze groeit in wegber
men en als ondergroei in bossen tot
op een hoogte van 2.300 meter.
Ook in Korea en op de Filippijnen
is de Kansenboom van nature aan
te treffen.
 
Naamgeving
De Kansenboom behoort tot de IJ
zerdhardfamilie (Verbenaceae) en is
nauw verwant aan de Lipbloemfa
milie, waardoor in de literatuur
 hier vaak verkeerd naar wordt ver
wezen. Clerodendrum is een groot
geslacht van struiken en houtachti
ge klimmers, die zo’n 300 verschil
lende soorten bevat.  De Cleroden
drum trichotomum Thunb. is ook

Bomen over bomen deel 26

Kansenboom of Clerodendrum trichotomum

lange tijd bekend geweest als
Siphonanthus trichotomus waar
door dit zijn zogenaamde synoniem
is. Synoniemen zijn twee of meer
wetenschappelijke namen voor één
en dezelfde plant. Maar bij het op
stellen van de regels over planten
namen heeft men het beginsel van
de prioriteit (voorrang geven) ge
volgd, d.w.z. de eerste wettige
naam na 1753 (in 1753 verscheen
de eerste druk van Linnaeus boek
"Species Plantarum").  Thunbergs
beschrijving was pas in 1780 en
gaat dus vóór de oudere naam. De
geslachtsnaam "kleros" duidt op lot
of toeval. Het verwijst naar de on
voorspelbare geneeskrachtige ei
genschappen en de kans op gene
zing door de geneeskrachtige eigen
schappen. Hierdoor wordt hij bij
ons Kansenboom genoemd.  “Den
dron" betekent boom. De soort
naam trichotomum verwijst naar
de vertakking van de bladeren in
drie lobben. Omdat de bladeren na
kneuzing naar pindakaas ruiken
noemt men hem ook Pindakaas
boom of Peanut butter shrub in het
Engels. Een andere Engelse naam is
Harlequin Glory Bower vanwege
de opvallende kleuren, Boom-of-
Bad-Fortune of Chance tree. De
Duitsers hebben het over Chinesi
scher Losbaum of juist Japanische
Los Baum. In Frankrijk gewoon
Clérodendron of L 'arbre du Clerge
en in de landen van herkomst spre
ken ze van; Kusagi (Japan), Nu-ri-
jang-na-mu (Korea) en Chou Wu
Tong (China).
 
Beschrijving
De Kansenboom is een klein, vaak
meerstammig, boompje met een

ronde kroon die na enkele jaren 3-4
m hoog en ook breed wordt. Ty
pisch zijn eigenlijk de jonge scheu
ten, die rondom uit de grond schie
ten als kinderen om hun moeder.
Deze scheuten zijn geschikt om te
vermeerderen. Pas zeer laat in het
voorjaar verschijnen grote blade
ren; 8-14 cm lang en 5-9 cm breed
die bij het uitlopen donkerpaars
zijn en verkleuren naar donker
groen, waarbij op de onderkant
zich zwarte klieren bevinden. Ze lij
ken op kleine Trompetboomblade
ren; eivormig met stompe of spitse
top, handvormig geaderd en een
bladsteel van 2-9cm lang. De dunne
bladeren zijn zacht behaard en
vooral langs de nerven spaarzaam
beklierd. De schors is grijs en glad
met veel lenticellen. De takken zijn
lichtgrijs en vooral aan de top dicht
behaard (zie foto). Ze groeien af
hangend en naar alle kanten ge
keerd. De Kansenboom heeft vlees
achtige wortels en kan makkelijk
via wortelstek vermeerderd wor
den. In de nazomer augustus/sep
tember verschijnen er 1,5 cm grote,
aangenaam geurende (vanille-ach
tig) witte bloemen met lange buisjes
op  vijf opvallend felrode kelkbla
den (zie foto). Deze bloemen staan
in losse bloemtuilen in de bovenste
bladoksels met een doorsnede van
circa 20 cm. Deze geurende bloe
men trekken veel insecten, die door
hun bestuiving hierna zorgen voor
wonderlijk mooie paarsblauwe
steenvruchtjes van 6-8 mm in de
late zomer.
 
Toepassing
Veel bomen bloeien in het voorjaar
of zomer terwijl dan ook de vaste
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planten over hun hoogtepunt zijn
tegen het einde van augustus. Als je
in september nog wat kleur in de
border wil dan is de Clerodendrum
een geschikte keuze. De bomen wil
len wel graag een beschut en zon
nig, humusrijk, liefst kalkrijk en
vochtig plekje hebben. Zij houden
niet van andere planten te dichtbij,
waardoor het vaak  meestal ook te
donker is. Veel last van vorstschade
heeft deze boom niet; hij verdraagt

temperaturen goed tot -15 gr. C; in
het voorjaar zullen hooguit enkele
afgestorven, dunne takken moeten
worden verwijderd. Op nog koude
re plaatsen is de variatie Cleroden
drum trichotomum ‘Fargesii’ aan
te bevelen; deze groeit, van nature,
op grotere hoogte en is beter be
stand tegen vorst. Deze bloeit bo
vendien met iets grotere bloemen.
Voor de liefhebbers van bont blad
is er ook de Clerodendrum tricho

tomum ‘Carnival’ met een groenwit
gevlekt blad en witroze bloemen.
Wil men zuiver witte bloemen (ook
de kelk) dan kan men kiezen voor
de variant Clerodendrum trichoto
mum ‘White Calyx’.
 
Bevruchting
Laat in de zomer verschijnen tere
en witte bloemen aan twijgen die
hetzelfde jaar zijn gevormd. Ze ver
spreiden een krachtige, bijna be

3 4

21

Clerodendrum trichotomum: 1- Kleurrijke brede boompjes; 2- Zachtbehaarde bladeren;
3- Prachtige bloemen; 4- Vruchten in waanzinnige kleuren.(foto's: Pierre Theunissen)
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In Japan wordt ze als een medicijn
plant gebruikt die bloeddrukverla
gend werkt.  Van de bladeren is be
kend dat medici in Bangladesh ze
gebruiken voor de behandeling van
reumatoïde artritis. De gedroogde
bladeren en stengels werken ook
rustgevend. Het hout wordt ge
bruikt om klompen van te maken
en de bessen voor kleurstoffen.
 
Ziekten en plagen
Zet de boom op een standplaats die
niet te nat is in de winter en houd je
aan de eisen die bij de toepassing
zijn genoemd. De Kansenboom is
alleen als jonge boom bij latere
nachtvorst in april-mei gevoelig
voor strenge vorst en dient dan be
schermd te worden. Zet ook geen
andere planten in zijn omgeving die
nemen voedingsstoffen op die de
struik zelf goed kan gebruiken. De
Kansenboom zeker niet te veel
snoeien en hooguit de bevroren
toppen van de takken weghalen.
Overige snoei is alleen nodig om
licht in de struik te brengen en doe
dit dan het beste na de laatste bloei
in oktober. De Clerodendrum tri
chotomum heeft geen bijzondere
zorg nodig; ziekten en insectenpla
gen komen weinig voor. Denk er

dwelmende, zoete geur die vaak al
van ver waarneembaar is, zeker
voor insecten. De bloemen worden
graag bezocht door bijen en vlin
ders vanwege de nectar; het halen
van stuifmeel is niet waargenomen.
Ze hebben vijf opvallend witte
kroonbladen op vijf paarsrode
kelkbladeren. Indien de stijlen, die
korter zijn dan de meeldraden, zijn
bevrucht, ontwikkelen zich mooie
decoratieve grijsblauwe vruchten
die mooi contrasteren met de kar
mijnrode kelkbladen. Deze be
vruchting lijkt meer te gebeuren
door dag- en nachtvlinders dan
door overige insecten. De bloei
spreidt zich over een langere perio
de. Je vindt daarbij al de rijpende
steenvruchten, met de onwaar
schijnlijke kleur van hemelsblauw
turkoois op de rode kelkblaadjes,
tussen soms nog bloeiende  bloe
men.
 
Geneeskracht en gebruik
We kennen de Kansenboom in het
westen alleen als sierplant vanwege
de opvallende kleuren in de late
zomer en de herfst. Toch heeft de
Clerodendrum trichotomum eetba
re bladeren die gekookt moeten
worden om de geur te verwijderen.

wel aan dat ze een groot aantal
worteluitlopers kunnen maken die
in de gemiddelde tuin niet als wen
selijk wordt ervaren. Deze uitlopers
kunnen echter vrij gemakkelijk
worden weggehaald.
 
Afsluiting
Zelfs met een kleinere tuin kun je
de blits maken met zulk een mooie
boom. De Clerodendrum trichoto
mum wordt hooguit 6 tot 7 meter
hoog en is al snel inpasbaar in uw
tuin.  De bladeren met de begin
kleuren en de vorm van het Catal
pa-blad zijn mooi en hebben een
zeer bijzondere geur (pindakaas).
Later in de zomer, als alle andere
planten verreweg zijn uitgebloeid,
komt hij nog tot bloei met geuren
de witte bloemen in een rode kelk
en is zeer opvallend van kleur en
vorm. Hierna komt een nog grotere
verrassing; dan verschijnen de
schitterende heldere hemelsblauwe
turkooise vruchten die contrasteren
met de felrode vlezige kelkblade
ren, waardoor ze ook aantrekkelijk
zijn voor vogels voor zaadversprei
ding. Ondanks dat u natuurlijk wel
enige jaren geduld moet hebben,
verdient deze heester absoluut een
plaatsje in elke tuin.
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geluid. Wanneer je in het veld ’s zo
mers gericht naar sprinkhanen (en
krekels) gaat zoeken zijn ze gemak
kelijk te vinden.
Sprinkhanen en krekels zijn een
aantrekkelijke groep insecten om
mee te beginnen. De dieren zijn op
vallend aanwezig in het veld en
door het beperkte aantal soorten is
de groep overzichtelijk en is het
leren kennen minder ingewikkeld
dan bij andere soorten insecten. De
grote variatie aan vormen en kleu
ren maakt het kijken naar sprink
hanen en het leren kennen van deze
bijzondere insecten tot een genoe
gen. Geluid speelt een belangrijke
rol bij sprinkhanen. De mannetjes
zingen om vrouwtjes te lokken, ook
hier weer de parallel met vogels.

Wij mensen kunnen het geluid ge
bruiken om de soorten te herken
nen. Veel veldsprinkhanen, lijken
bijvoorbeeld op het eerste gezicht
op elkaar, maar als ze in het veld
beginnen te zingen is meteen duide
lijk of we bijvoorbeeld met een
Snortikker of een Ratelaar te
maken hebben.
Omdat veel sprinkhanen, afhanke

sie naar de Beegderheide. Start om
9.30 uur vanaf de parkeerplaats
tussen Horn en Beegden.
Zondagmorgen 11 september. Ex
cursie naar de Meinweg. Start om
9.30 uur vanaf de parkeerplaats bij
manege Venhof te Herkenbosch.
Zondagmorgen 25 september. Ex
cursie naar het Rozendaal bij
Montfort. Start om 9.30 vanaf de

lijk van het seizoen, en relatief laat
volwassen zijn, start de cursus pas
in september.
De cursus wordt gegeven door Jan
Hermans en John Hannen en be
staat uit vier bijeenkomsten, één in
formatie-bijeenkomst en drie excur
sies. Sprinkhanen leren doe je voor
al praktisch in het veld. De cursus
bijeenkomsten zijn als volgt:
Vrijdagavond 2 september. Startbij
eenkomst cursus sprinkhanen; aan
vang 19.30 uur in de centrale ruim
te van Basisschool Triangel te
Linne. De avond duurt tot 22.00
uur. Op deze avond volgt een inlei
ding over het leven van de sprink
hanen, een stukje ecologie en
soortherkenning.
Zondagmorgen 4 september. Excur

kleine parkeerplaats (bij de Heren
hof) van het Limburgs Landschap,
ingang vanaf de Stationsweg bij
Montfort.
Bij de startbijeenkomst ontvangen
de deelnemers het cursusboekje,
terwijl op de informatie-avond nog
algemene tips voor de excursies
worden gegeven.
De cursus kost €12,- voor leden en
€22,- voor niet-leden. Voor zondag
28 augustus dient het cursusgeld te
zijn overgemaakt op  rek.nummer:
IBAN NL70INGB0004709759
onder vermelding van “Sprinkha
nencursus 2016”. Als U tot de defi
nitieve deelnemers behoort, krijgt
U vanzelf een uitnodiging voor de
eerste bijeenkomst.
Het bestuur

Sprinkhanen-cursus in september
 
Voor het eerst bij Landschapsvere
niging De Kringloop bieden we
onze leden een korte cursus aan om
sprinkhanen te leren kennen.
Wat is er mooier dan op een mooie
zomerdag door bloemrijk grasland
te lopen en overal rondom je heen
het geluid van sprinkhanen te
horen. Elke soort heeft, net als bij
vogels, zijn eigen karakteristieke

Moerassprinkhaan - Stethophyma grossum (foto: Marianne Vos)
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Feestelijke afsluiting van de 25ste vogelcursus

Ringmus. Een hartelijk applaus is
zijn beloning. De aanwezigen be
sluiten dat ze toch nog wel wat lus
ten en nemen nog een broodje of
een stuk vlaai, nu het nog kan. On
derwijl komt Jo van Pol in actie,
grijpt zijn gitaar, laat tekstbladen
rondgaan en begint te spelen en te
zingen. Om iedereen in de gelegen

heid te stellen zijn mond leeg te
eten, mag pas vanaf het tweede re
frein meegezongen worden. Zowel
de compositie als de tekst is Jo’s
eigen werk. Of er copyright op
rust? Snel regelen Jo, anders gaat
Rowwen Hèze er mee aan de haal.
De humoristische tekst is geheel
toegespitst op de reden van het
feestelijke ontbijt. Na het applaus
voor Jo neemt Lei het woord en be
dankt de vijf cursusleiders, die er
mede debet aan zijn dat de vogel
cursus al zoveel jaren een succes is.
Zonder cursusleiders is zelfs de
beste natuurvereniging een lamme
eend. Onverwacht stuift Jan Van
dewall naar voren en steekt op zijn
geheel eigen, spontane manier de
loftrompet. Tenslotte wordt Jan

(foto: Marianne Vos)

Hermans bedankt; zonder hem valt
er niets te kringlopen.
Langzaamaan raken tafels en stoe
len leeg. De broodjes zijn vrijwel
op, hier en daar ligt een eenzaam
eitje en een stukje vergeten vlaai, de
meeste cursisten zijn inmiddels
naar huis gegaan. Een enkeling
drinkt nog een glas limonade en ie

door Marianne Vos

Het is zondagmorgen, 22 mei. De
ruim zestig deelnemers aan de mini
cursus ‘Vogels herkennen’ hebben
deze laatste lesmorgen veel geleerd
over de verscheidene soorten die in
de Linnerweerd voorkomen. Ze ar
riveren groep na groep bij het start
punt; de basisschool van Linne, te
vens het kloppend hart van De
Kringloop. Daar wacht hen een
verrassing; de bestuursleden en hun
partners zijn de weer geweest om de
centrale ruimte te transformeren
tot ontbijtzaal! Dat ter ere van de
25ste jaargang van de vogelcursus.
Rijen fleurig opgesmukte tafels
staan klaar, met daarop kannen
koffie en thee, belegde broodjes en
krentenbollen, gekookte eieren, di
verse sappen en versierd met veld
boeketten. Iedereen vindt boven
dien een kleurige placemat onder
zijn bord. Het is het resultaat van
een creatieve eruptie van Lei Huls
bosch, die een toepasselijk onder
werp heeft gekozen; afbeeldingen
van vogels, ingedeeld naar hun na
tuurlijke habitat.  
Dat er veel creatief talent onder ‘de
kringlopers’ aanwezig is, bewijzen
ook Toos Bakker en Marcel Ver
wijlen. Tegen een van de wanden is
een expositie ingericht met een deel
van hun tekeningen en schilderijen
die, hoe kan het voor deze gelegen
heid ook anders, vogels als onder
werp hebben. Hun creaties geven
blijk van zowel een goed waarne
mingsvermogen als over veel fanta
sie.
Het duurt niet lang of iedereen
heeft een plaatsje gevonden en
schmichelt van een broodje, koffie
kannen worden bijgevuld, gekook
te eitjes doorgeven. Als de meeste
cursisten bijna verzadigd zijn en
menigeen nog naar de aangeboden
vlaaipunt reikt, stapt Tom Storc
ken op het podium om een schitte
rende voordracht te geven over een

mand hapt in dat stukje vlaai. Het
wordt tijd om op te ruimen en het
groepje nog aanwezige cursisten
pakt samen met de bestuursleden
mee aan. Kleurgevoelig als ze is,
ontfermt Els Spaanderman zich
over de veldboeketten. Korte tijd
later is de centrale ruimte weer
zoals gewoonlijk; een klaslokaal
waarin de jeugd haar lessen leert.
Bestaat er ergens nog een andere
natuurvereniging waar zo’n gezelli
ge en bovenal hartelijke en harmo
nische sfeer heerst? U zult een
lampje nodig hebben met heel wat
Watt tijdens uw zoektocht en gega
randeerd; u komt met dat lampje
uiteindelijk weer bij De Kringloop
in Linne uit.  
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Jasje nummer vijf past niet meer, dus weg er mee.
Nog maar één vervelling te gaan en deze Struiksprinkhaan staat zijn mannetje. Door middel van ultrahoge
tonen, onhoorbaar voor het menselijk oor, met pieken van 40, 80 en 120 kHz, zal hij in struiken en bomen op
zoek gaan naar vrouwtjes, die zijn korte, felle tikgeluid beantwoorden met een nog kortere tik. Omdat beide ge
slachten geen functionele vleugels bezitten, maar wel beschikken over lange, krachtige achterpoten met een inge
bouwd veringsysteem en schokdempers, hebben ze een eigen methode ontwikkeld om malkander te vinden; tik
ken, luisteren, stuiteren – tikken, luisteren, stuiteren. Je gunt ze een overzichtelijke struik in plaats van een enor
me monumentale eik…..                                                         Foto en tekst: Marianne Vos
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