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Landschapsvereniging
"De Kringloop" stelt zich
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landschap te verkennen in
al zijn facetten en
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penningmeester wordt opgezegd vóór 1 december.
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Excursie naar landgoed Hoosden op zondag 27 mei

Bruin zandoogje - Maniola jurtina (foto: Marianne Vos)
Landgoed Hoosden is als natuurge
bied bij veel Kringlopers welbe
kend. Meerdere malen bezochten
we dit fraaie moerasgebied, vaak
ook als excursiegebied ten behoeve
van een van onze vele cursussen.
Op zondag 27 mei komen we om
14.00 uur bij elkaar op het kerkplein
te St. Odiliënberg.
Deze middag bezoeken we het ge
bied nabij het Varkensdijkje, waar
in de afgelopen jaar door Staats
bosbeheer diverse beheer- en res
tauratiewerkzaamheden hebben
plaatsgevonden. Allereerst heeft
men het pad over het Varkensdijkje
“dicht” gemaakt zodat het water in
het centrale elzenbroek niet meer
zou weglekken naar de omgeving.
Tegelijkertijd is de omgeving van

het Varkensdijkje meer open ge
kapt; een groot aantal wilgen en
Sleedoorns werd verwijderd, zodat
meer zonlicht in het gebied kan
doordringen, waardoor bloemplan
ten weer meer kansen hebben kre
gen. Tijdens een bezoek in 2017
bleken in de zomer veel bloemen in
bloei te staan, waaronder tientallen
Kale jonkers, Koninginnekruid en
Moerasspirea. Een feest voor dag
vlinders, die hier niet alleen profi
teerden van de diverse nectarbron
nen, maar ook genoten van het
aangename microklimaat.
Het weilandje, dat in het voorjaar
lila kleurt van de Pinksterbloemen
en een geschikte ontmoetingsplaats
is voor Oranjetipjes, is ook in de
zomer interessant voor vele andere
insecten: diverse libellen, sprinkha

nen, zweefvliegen en bladkevers.
Op deze zondagmiddag willen we
U van de planten- en insectenrijk
dom laten genieten. Neem fototoe
stel, planten- en insectengids mee;
afhankelijk van de weersomstan
digheden zijn laarzen of water/
modder bestendige schoenen aan te
bevelen.
De excursie duurt tot 16.30 uur;
John Hannen en Jan Hermans zijn
jullie gastheren. Ook niet-kringlo
pers zijn van harte welkom.
Het Bestuur
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rond Melickerven

Excursie insecten op Brem op zondag 10 juni
Op zondag 10 juni gaan we onder
leiding van Ernest van Asseldonk
speuren naar insecten, die groten
deels gebonden zijn aan Brem.
Vorig jaar heeft Ernest daarover
een interessante lezing verzorgd; in
middels heeft hij een zoekkaart
ontworpen, waarmee de insecten
op Brem gedetermineerd kunnen
worden. Deze zoekkaart gaan we
op 10 juni uittesten; het wordt dus

een actieve zoekexcursie. Daarvoor
is het gebied onder de hoogspan
ning bij het Melickerven uitgeko
zen.
We starten om 9.30 uur vanaf het
fittness parcours gelegen aan de
Verlengde Wijngaardstraat/Venweg
te Herkenbosch. Deze verzamelloca
tie is gemakkelijk te bereiken want
het is een zijstraat van de Stations
weg. De excursie duurt tot 12.00 uur

en is alleen toegankelijk voor leden
van de Kringloop.
In het hierna volgende artikeltje
licht Ernest zijn activiteit nader toe.
Het belooft een bijzondere activi
teit te worden. Zorg dat U het niet
mist.
Het Bestuur

Speuren naar sporen op Brem
Stichting Koekeloere / Ernest van
Asseldonk
Begin 2018 is van de hand van de
auteur een Bremzoekkaart versche
nen met diverse groepen insecten
die op Brem kunnen worden aange
troffen. Sommige soorten zijn monofaag, dus echt van Brem afhan
kelijk, om zich voort te planten.
Andere soorten zijn polyfaag, deze
soorten kunnen op meerdere plan
ten overleven, waaronder Brem. De
Bremzoekkaart kan helpen bij het
zoeken van deze soorten op Brem
aan de hand van wraatsporen, eie
ren, rupsen, mijnen en volwassen
beesten.
De Bremzoekkaart is samengesteld
op basis van onderzoeksmateriaal
uit Nationaal Park de Meinweg in
de periode 2014-2017. Brem (Cyti
sus scoparius) is een lage, donker
groene, bezemvormig vertakte
struik. De bloei begint meestal in
het derde jaar, de stamvorming, de
verhouting vindt meestal in het
vierde jaar plaats. De struik wordt
zelden ouder dan een jaar of twaalf.
Hommels spelen een belangrijke rol
bij de bevruchting van de bloemen.
Onder de druk van een hommel
splijt de buiknaad van de kiel van
deze vlinderbloemige van onder
naar boven open, waardoor de
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(foto: Ernest van Asseldonk)
meeldraden tevoorschijn springen
en de rug en buik van de hommel
bepoederen. Als de kiel helemaal
open is gescheurd, komen ook de
kelken tevoorschijn die op hun
beurt de rug afpoetsen, waardoor
de bevruchting plaatsvindt. Be
vruchte bloemen zijn in het veld
dus herkenbaar aan de gespleten
kiel. Kleine bijen, zweefvliegen en
kevers worden aangetroffen op het
stuifmeel dat in de kiel is achterge
bleven. Bremstruwelen kunnen in
Nederland onder uiteenlopende
omstandigheden worden aangetrof
fen. In Nederland komen Brem
struwelen verreweg het meest voor
op door mensen beïnvloede plaat
sen als spoordijken en snelwegen.
Een natuurlijker type Bremstruweel
treffen we hier en daar aan op de

leemhoudende gronden in het rivie
rengebied. Tenslotte kan Brem ge
mengde struwelen vormen met
Struikheide(Weeda e.a 1987). Het
zijn deze Bremheiden die karakte
ristiek zijn voor Nationaal Park de
Meinweg.
Het onderzoek naar Bremafhanke
lijke soorten is nog in volle gang en
spitst zich voornamelijk toe op de
Grijsgroene zomervlinder. Er
wordt steeds meer bekend over de
leefwijze van deze soort, waar de
soort haar eitjes af zet, waar de
rupsen zich in de plant bevinden en
hoe ze zich verpoppen. Alle stadia
zijn inmiddels bekend geworden.
Wist u bijvoorbeeld dat we in elke
week van het jaar rupsen van deze
soort op de Meinweg aan kunnen
treffen? Het vrouwtje zet haar ei
tjes solitair of in kleine groepjes af
op de stengel of blaadjes van Brem.
Dat de soort in Zuid-Europa bloe
men bezoekt als voedselbron, maar
dit op de Meinweg nog nooit is
vastgesteld. Dat er een relatie is
tussen heide en Brem wat betreft
het voorkomen van deze vlinder/
rups, wordt ook bevestigd door het
Nederlandse verspreidingsbeeld.
De Grijsgroene zomervlinder wordt
in Nederland voornamelijk gemeld
van heidegebieden. Nader onder
zoek is hier echter gewenst.

Terug naar de Bremzoekkaart. De
kaart geeft al een aardig overzicht,
maar is zeker nog niet volledig. Er
ontbreken nog een aantal soorten
op de lijst, waarvan we weten dat
ze monofaag zijn op Brem. Soor
ten die we in juni, tijdens de excur
sie, wellicht aantreffen. Denk bij
voorbeeld aan de Bremstengel
vouwmot en de Bruine witkoppalp
mot, beide micronachtvlinders die
vliegen in juni. Het Bremkwastje,
ook een micro, zal wat lastiger
worden, maar hiervan zouden we
nog sporen van de rupsen kunnen
aantreffen op nog bloeiende Brem
struiken. Ook de Blauwgroene
bremsteilneus, een wants, ont
breekt nog op de lijst.
Tijdens de excursie in juni gaan we
de Bremzoekkaart in de praktijk
testen. Kunnen we de soorten vin
den en determineren? Staat er vol
doende info op de kaart of zijn
extra tips nodig? We gaan ons on
derzoek toespitsen op de Bremstru
welen onder de hoogspanningslij
nen in de omgeving van het golfter
rein. Veel van de soorten die op de
Bremzoekkaart voorkomen zijn
hier gevonden en gefotografeerd.
Een ding is zeker. We vinden altijd

Rups Grijsgroene zomervlinder (foto: Ernest van Asseldonk)
iets……. Tijdens de excursie wor
den er vier of vijf kleinere groepen
geformeerd. Per groep wordt een
kort traject afgelopen, maximaal
anderhalf uur, waar Brem staat in
verschillende levensstadia en dicht
heden. Aan de hand van de Brem
zoekkaart worden ter plekke soor
ten op naam gebracht. Door de
groep worden niet te determineren
soorten verzameld en later geza
menlijk besproken. Niet ieder in
sect dat we in Brem aantreffen zal

immers Bremafhankelijk zijn. Ook
deze soorten worden gedocumen
teerd, maar dan ten behoeve van
het onderzoek naar de biodiversi
teit in Nationaal Park de Mein
weg.
Literatuur
Weeda, E.J., R. Westra, Ch. West
ra & T. Westra, 1987. Nederlandse
oecologische flora. Wilde planten
en hun relaties 2. KNNV Uitgeve
rij/IVN, Zeist.

Bremhaantje op Brem (foto:Ernest van Asseldonk)
Bremhaantje op brem (foto: Ernest van Asseldonk)
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Jaarverslag over het verenigingsjaar 2017
Op vrijdag 24 februari 2017 is de
jaarvergadering gehouden over het
verenigingsjaar 2016. Er waren 38
personen aanwezig. Afwezig met
kennisgeving: Piëtro Cuypers, Ma
rianne Vos en Antoinette van Oos
ten.
Het jaarverslag over 2016 door se
cretaris Ans Homburg wordt door
de volledige vergadering goedge
keurd.
Het financieel verslag over 2016
van penningmeester Lins Baars
wordt door de kascontrolecommis
sie bestaande uit Jan Vandewall en
Marian Op de Kamp goedgekeurd;
penningmeester en bestuur worden
door de volledige vergadering gede
chargeerd.
Marian op de Kamp en Ad van
Dam vormen samen de kascontro
lecommissie over 2017.
In 2017 zijn binnen het bestuur de
heren John Hannen, Jan Hermans
en Lei Hulsbosch statutair aftre
dend, zij worden door de vergade
ring herbenoemd voor een nieuwe
bestuursperiode van drie jaar.
Ook Jan Hermans wordt herbe
noemd als voorzitter van de vereni
ging voor een nieuwe bestuursperi
ode.
Op de bestuursvergadering van 14
februari 2017 heeft Lins Baars te
kennen gegeven dat hij om gezond
heidsredenen moet stoppen als pen
ningmeester van de vereniging. Het
bestuur heeft begrip voor zijn be
sluit en gaat zich beraden hoe we
deze belangrijke functie gaan invul
len.
Lei Hulsbosch neemt voorlopig de
taak waar van waarnemend pen
ningmeester.
De samenstelling van het bestuur is
momenteel als volgt: Jan Hermans
voorzitter, Ans Homburg secreta
ris, Lei Hulsbosch waarnemend
penningmeester, en de leden
Lins Baars, John Hannen, Toos
Bakker en Jo van Pol.
Het bestuur vergaderde in 2017 10
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keer.
Ook dit jaar maakten wij dankbaar
gebruik van onze verenigingsruimte
in Basisschool Triangel.
De cursussen, alle lezingen en de
bestuursvergaderingen worden er
gehouden. Het bestuur van Innovo
zijn wij zeer erkentelijk voor de ons
geboden huisvesting.
Observatie
Mede door de inzet van de redac
tieleden is Observatie een professio
neel verenigingsblad. Door enkele
leden is ook in 2017 kopij aangele
verd waarvoor onze dank. John
Hannen heeft te kennen gegeven
dat hij eind 2017 stopt als redactie
lid; hij blijft wel schrijven voor Ob
servatie. Het redactieteam bestaat
momenteel uit: Jan Hermans, Ans
Homburg en Marianne Vos. De
vormgeving en opmaak wordt ge
maakt door Piëtro Cuypers en Lei
Poelmans.
De ledenadministratie wordt in
2017 verzorgd door Lei Hulsbosch
en Lins Baars.
In 2017 hebben zich 9 nieuwe leden
aangemeld, er zijn 16 afmeldingen;
6 leden zijn overleden en een lid
moest worden geroyeerd.
De Kringloop telt per 31-12-2017,
295 leden.
De website wordt maandelijks ver
nieuwd en bijgewerkt door Lei
Hulsbosch.
Op deze site is informatie te vinden
over de vereniging in het algemeen,
ons contactorgaan Observatie, het
jaarprogramma, de geplande cur
sussen en het excursieprogramma.
Ook kunt u er verslagen lezen over
gehouden cursussen en u kunt fo
to’s op de site plaatsen.
Lezingen en cursussen
Vrijdag 27 januari was de lezing
door Ad Havermans over stuif
zand. Er werd ingegaan op het ont
staan van stuifzanden van de Weer
ter en Budeler Bergen en hun bij

zonder ecosysteem. Ook vertelde
hij over de bedreiging, het behoud
en het herstel. 34 personen waren
aanwezig bij deze boeiende lezing.
Vrijdag 24 februari; na de jaarver
gadering was Ernest van Asseldonk
te gast, hij vertelde over zijn onder
zoek “Alles wat leeft op de brem”.
Met dit project wordt geprobeerd
om alle aan brem gebonden insec
ten van Nationaal Park de Mein
weg in kaart te brengen. 46 aanwe
zigen luisterden aandachtig naar
zijn verhaal.
Vrijdag 31 maart; lezing door Otto
Plantema over bijzondere vogel
waarnemingen, vooral de diverse
soorten Albatrossen kwamen aan
bod. 76 personen waren aanwezig
bij deze lezing met prachtige foto’s.
Zondag 30 april; deze excursie, al
leen voor leden, ging naar de blau
we bloemen van Baal. De vele dui
zenden Wilde boshyacinten toveren
het “Wald der blauen Blumen”
eind april begin mei de om tot een
fantastisch blauw schouwspel. 28
deelnemers waren aanwezig bij
deze prachtige excursie. Gidsen
John Hannen en Jo van Pol .
Zondag 28 mei; 8 personen waren
aanwezig bij de excursie naar de
Vuilbemden; deze excursie stond in
het teken van “de flora en fauna
van een oude steilrand aan de
Maas”. Dit gebied is op de schop
gegaan met als hoofddoel het natte
brongebied te herstellen.
Gidsen John Hannen en Jo van
Pol.
Zaterdag 24 juni; 38 leden verza
melden zich al in de vroege och
tendzon op de Markt in Linne voor
de busexcursie richting Ripsdorf in
de Eifel. In de ochtend bezochten
we het Schafbachtal, een prachtig
beekdal met schrale graslanden,
vochtige tot natte weiden met een
grote diversiteit aan flora en fauna.
In de middag wandelden we de
Kalvarieberg bij Alendorf omhoog,
een kalkheuvel met talrijke Jene
verbesstruiken, rijk aan orchideeën
en gentianen. Ondanks de droogte

zijn er toch veel mooie waarnemin
gen gedaan, ook de Rode wouw
heeft zich goed laten zien.De ont
vangst bij Hotel Breuer te Ripsdorf
was erg goed. Het diner was goed
verzorgd en smaakte voortreffelijk.
De deelnemers waren zeer tevreden
over deze mooie dag in de Eifel.
Dank aan de gidsen Jan Hermans
en John Hannen en de overige be
stuursleden voor de organisatie.
Zondag 27 augustus; de excursie
naar de Weerter en Budeler Bergen
was gepland in navolging van de le
zing in januari door Ad Havermans
over stuifzand. 10 personen waren
aanwezig bij een leuke en verras
sende excursie die je op een andere
manier doet kijken naar het land
schap. Ook werden er door gids Ad
Havermans en de deelnemers veld
experimenten uitgevoerd, een bij
zondere excursie.
Zondag 24 september; een mooie
excursie naar het Heijkersbroek bij
Ell. We bezochten voornamelijk de
“Weerenbroekpoel” en omgeving
waar kleinschalig ecologisch beheer
wordt toegepast, 13 personen geno
ten van deze fijne ochtend waarbij
gids Jan Hermans uitleg gaf over de
natuurontwikkeling in dit gebied.
Zondag 29 oktober; we bezochten
de ons zo vertrouwde Meinweg, 30
deelnemers stonden met de paraplu
in aanslag klaar op de parkeer
plaats bij Venhof voor de herfstex
cursie in het teken van paddenstoe
len. Gidsen Jo van Pol en John
Hannen.
Vrijdag 24 november; de Varia-
avond voor en door leden stond in
2017 ook weer op het programma,
8 leden hadden zich opgegeven om

iets te laten zien en of te vertellen
over een zelf gekozen onderwerp.
Voor 65 toehoorders verzorgden zij
een prachtige avond. Met dank aan
de deelnemers en speciaal aan Lei
Hulsbosch voor de organisatie.
Vrijdag 15 december; 38 personen
waren aanwezig bij de lezing over
paddenstoelen, Henk Henczyk ver
telde een goed opgebouwd en dui
delijk verhaal over paddenstoelen
in Limburg, ook kwamen enkele
bijzondere vondsten aan bod.
Dinsdag 26 december; aan de jaar
lijkse Kerstwandeling in het land
goed Rozendaal deden 30 personen
mee, mede door het goede weer was
het een fijne wandeling. Gidsen Jan
Hermans en John Hannen.
Cursussen
Aan de 26e vogelcursus deden 14
beginners en 19 gevorderden mee.
De cursus had als thema watervo
gels, de gidsen voor deze cursus
waren Jan Hermans, Leo Koster,
Geert Peeters, Jo van Pol en Tom
Storcken. Lei Hulsbosch heeft het
cursusboekje “Vogels herkennen”
gemaakt dat bij deze cursus ge
bruikt wordt.

zich 20 personen aangemeld. Er
werden determinatietabellen ge
bruikt om mieren op naam te kun
nen brengen. Mede door het mooie
weer tijdens de buitenlessen en de
veelzijdigheid van waarnemingen 
kunnen we spreken van een zeer ge
slaagde cursus. De gidsen voor
deze cursus waren Jan Hermans en
John Hannen.

In 2017 is ook weer een bomencur
sus met als thema “Zomerkenmer
ken” gegeven.
19 personen deden aan deze cursus
mee. Er werd gebruik gemaakt van
het cursusboek “Bomen herkennen
in de zomer” samengesteld door de
gidsen Pierre Theunissen en John
Hannen.

In 2017 hebben in totaliteit 470
personen deelgenomen aan een of
meerdere activiteiten van “De
Kringloop” waarvan 259 bij de le
zingen, 127 bij de excursies en 84
bij de cursussen.

Voor het eerst werd er in 2017 bij
de Kringloop een Mierencursus ge
geven; voor deze cursus hadden

Alendorf Eifel (foto: Ans Homburg)

Ook de paddenstoelencursus ging
weer in 2017 van start met 22 deel
nemers. Het is steeds weer verras
send dat veel bijzondere soorten ge
vonden worden, zoals de Koperro
de spijkerzwam en de Gele knots
zwam. Voor deze cursus wordt het
cursusboek “Paddenstoelen her
kennen in het veld” gebruikt. De
gidsen John Hannen, Jan Hermans
en Jo van Pol zorgden voor een
boeiende cursus.
Onze gidsen steken veel tijd en
werk in de voorbereiding van de
cursussen, het maken van de cur
susboeken en het geven van de cur
sus in het veld. Hiervoor onze har
telijke dank.

Mede namens het bestuur bedank
ik alle leden die zich in 2017 op
welke manier dan ook voor de ver
eniging verdienstelijk hebben ge
maakt. Ook onze dank aan de
leden die enthousiast aan de cur
sussen en excursies in het veld mee
doen of tijdens de lezingen aanwe
zig zijn. Zij maken tenslotte de
Kringloop tot een boeiende vereni
ging.
Wij stellen het enthousiasme en de
inbreng van uw ideeën zeer op prijs
en hopen ook in 2018 op u allen te
mogen rekenen.
Landschapsvereniging
“De Kringloop”Linne
Secretaris Mw. Ans Homburg
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Het geheim van de Ammophila's

Rupsendoder - Ammophila (foto: Marianne Vos)

door Jan Hermans
Graafwespen!! Wie ooit een rustig
uurtje doorbracht bij een duin, een
zandverstuiving of een zandige plek
op de heide, móet ze kennen! Het is
onmogelijk om in een dergelijk
landschap niet kennis te maken met
de onafscheidelijke garnituur van
graafwespen, grote en kleine soor
ten, in een bonte variatie van vor
men en levenswijze. Sommige van
dergelijke soorten vertonen zich
ook wel eens in tuinen of stadspar
ken, waar ze bloemen bezoeken,
maar de wereld van stuivend en
open zand, dát is hun wereld waar
ze jagen en nestelen en waar hun
bijzondere gedragingen worden
waargenomen. Te oordelen naar
hun Nederlandse verzamelnaam
zou het graven een grote rol spelen
in hun bestaan. Bij een aantal
soortgroepen en soorten is dit in
derdaad zo, maar een grote meer
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derheid graaft echter helemaal niet!
Half juni of later gaan we op pad,
liefst bij zonnig en warm weer, naar
de heide of de duinen; liggen derge
lijke landschappen niet in de buurt
dan zijn ook zandige binnenwegen
of onbebouwde zandige plekken
geschikt om kennis te maken met
een sierlijke lange wesp, die af en
toe behoedzaam gaat zitten. Haar
slanke vorm heeft iets van een libel,
al is haar vlucht anders. Het lijf is
ijl en slank gebouwd, rood en
zwart. Het rode achterlijf begint als
een dunne draad om langzaam iets
breder toe te lopen, de top is weer
zwart met een blauwachtige schijn:
de rupsendoders of Ammophila’s,
thans ook aangeduid als langsteel
graafwespen.
De rupsendoders behoren tot de
klassieke graafwespen. Bij het
waarnemen van deze insecten zul
len we al spoedig ontdekken, dat de
zoekende bewegingen van de rup

sendoders gericht zijn op een be
paald punt op het zand, op één van
die kleine gaatjes op het harde deel
van het zandpad. Is de wesp voor
zo’n opening geland, dan dribbelt
ze er even omheen, buigt haar lijf
halfweg in de opening, weer terug
om daarna met zo’n tweede bewe
ging in de bodem te verdwijnen.
We zijn zo getuige van de nestgang
van een rupsendoder. Dat vraagt
om verdere observatie.
Na enkele minuten komt de rup
sendoder weer tevoorschijn, eerst
het achterlijf, dus achteruitlopend
komt ze omhoog. Bijna meteen ver
heft ze zich enkele centimeters in de
lucht, vliegt weer achteruit en weer
terug het nest in. Na enkele ogen
blikken herhaalt zich dit gedrag.
Bij nauwlettend toezien zal men be
merken, dat de wesp telkens een
hoopje zand tussen de kaken heeft
en het zand op deze manier een
eindje van het nest wegdraagt. Die

Rupsendoder - Ammophila (foto: Marianne Vos)
achteruit-lopende-vliegende bewe
gingen gebeuren welhaast ritmisch.
De rupsendoder graaft een schacht
vormige nestgang van ongeveer 7-8
cm. Het nest wordt afgedekt met
een of meerdere kleine steentjes.
De rupsendoder dankt zijn naam
aan het kiezen van rupsen als pro
viand. Ze kiezen grotere rupsen als
prooi dan de urntjeswespen; de
rups moet een hele cel vullen, zodat
er voldoende proviand is voor de
larve. Geschikte rupsen zijn vrijwel
onbehaarde rupsen van verschillen
de dag- en nachtvlinders zoals
uilen, spanners of dikkopjes. Ook
worden wel larven van bladwespen,
zogenaamde bastaardrupsen, ge
bruikt.

Een gevonden rups wordt verlamd
door enkele steken onder de buik
zijde van de rups in het zenuwstel
sel te plaatsen. Dan begint het
transport; voor Ammophila is het
een behoorlijke prestatie om een
tienmaal zwaardere prooi over een
relatief grote afstand te vervoeren.
De wesp plaatst zich daarbij schrij
lings over de rups, die nu op de rug
wordt gedraaid; met de kaken en
met de middelste poten wordt de
rups zo vast gegrepen dat deze naar
het nest kan worden gesleept. Won
derbaarlijk is hoe elke rupsendoder
haar eigen onzichtbaar toegedekte
nest weet terug te vinden. Op enke
le centimeters van het nest wordt
het proviand neergelegd. Daarna

wordt het nest eerst geïnspecteerd;
is alles in orde dan wordt de ver
lamde rups achteruit lopend het
nest ingetrokken. Op de rups wordt
een wit en langwerpig eitje gelegd.
Na enkele dagen komt de larve van
de rupsendoder uit waarna deze di
rect een gaatje bijt tussen de seg
menten van de verlamde rups om
zich met het lymfevocht te voeden.
De larve groeit snel, doorloopt vijf
stadia en is meestal binnen 14
dagen volgroeid om vervolgens te
verpoppen in een cocon, die vaak
uit enkele lagen is opgebouwd.
Rupsendoders zijn flexibel wat be
treft de bevoorrading van hun nes
ten: is er een grote prooi beschik
baar, dan wordt slechts één prooi
per nest gebruikt. Bij kleinere
prooien kunnen wel vier of vijf
prooien in het nest worden ge
bracht. Sommige soorten brengen
met tussenpozen van enige dagen
verschillende prooien naar een nest
en voeren de larve dus telkens bij.
Dergelijke soorten onderhouden
enkele nesten tegelijkertijd en hou
den in de gaten wanneer een larve
aan een nieuwe prooi toe is. De
moederwesp onderhoudt dus con
tact met haar nakomelingen gedu
rende hun ontwikkeling en “weet”
wanneer een larve volgroeid is. Als
het zover is wordt het nest perma
nent afgesloten en gecamoufleerd.
Dit is dus het geheim van de
Ammophila’s.

mei/juni - Rabobank Clubkas Campagne
Donatie- actie voor verenigingen en stichtingen.
Door het uitbrengen van uw stem op Landschapsvereniging “De Kringloop” Linne,
kan de vereniging een financiële bijdrage tegemoet zien van de Rabobank Roermond.
Voor het uitbrengen van een of twee stemmen ontvangt U als lid van de Rabobank
een stemkaart.
De stemperiode duurt van 8 tot 23 mei 2018.
Zijn er familieleden of vrienden die niet weten op wie ze stemmen, dan hopen we dat u
“De Kringloop “bij hen aanbeveelt.
Het Bestuur
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Battenoord - Plompe Toren - Schelphoek en Prunje in de winter
door Tom Storcken
Zeeland in de winter, dat hadden
we nog niet gedaan. Om daar de
natuurgebieden met overwinteren
de vogels eens in dit seizoen te be
zoeken, leek ons wel wat. Het was
wel behoorlijk koud; harde wind
liet de gevoelstemperatuur, on
danks dat het vier tot vijf graden
boven nul was, toch dalen tot
onder het vriespunt. Maar de zon
scheen, dus heel warm aankleden
en kijken maar.
Omdat Battenoord op GoereeOverflakkee eigenlijk een beetje
buiten onze route valt, gaan we hier
als eerste naar toe. Bij het haventje
aangekomen gaan we eerst even de
uitkijktoren op en jawel hoor, een
kleine kilometer verderop zien we
een groep Flamingo’s, die de oor
zaak ervan zijn dat dit gehucht zo
geliefd is bij vogelaars. Dus tele
scoop, verrekijker mee en een stuk
je lopen. De Flamingo’s stonden
ongeveer 150 meter vanaf de dijk in
het ondiepe water van het Greve
lingenmeer. Ze stonden zichzelf een
beetje te poetsen of hielden de kop
in de veren. Hun etenstijd was
blijkbaar al voorbij. In totaal heb
ben we 55 vogels geteld, waarvan
negen juveniele. Het is een prachtig
gezicht om deze mooi gekleurde vo
gels te zien. Ze laten zich goed be
wonderen, zeker wanneer af en toe
wat zonnestralen op hun verenpak
ket schijnen. Als we ons na zo’n
drie kwartier afvragen of we zullen
teruglopen naar de auto of nog
even zullen blijven, wordt ons die
keuze gemakkelijk gemaakt; het
wordt nu toch wel erg druk met vo
gelaars, dus wegwezen. Op de te
rugweg zien we op het water onder
andere Grote zaagbekken, Rotgan
zen, Brandganzen en Smienten en
een overvliegende Torenvalk.
Op naar de Plompe Toren, een res
tant van het vroegere verdronken
land, om er een kijkje te nemen bij
de Koudekerkse inlaag, een klein
gebied met deels onder water gezet
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te weilanden. Er grazen honderden
Brandganzen en er lopen tientallen
Wulpen, twee Lepelaars, Tureluurs
en Zwarte ruiters in winterkleed.
Ook zien we de Grote mantelmeeu
wen en heel veel Scholeksters. Het
is inmiddels namiddag, dus tijd om
ons hotel in Burgh-Haamstede op
Schouwen-Duiveland op te zoeken.
Daags erna gaan we naar het na
tuurgebied Schelphoek, gelegen bij
Serooskerke. Dit is werkelijk een
schitterend gebied met heel veel vo
gelsoorten. Regelmatig zien we
Kleine zilverreigers en Middelste
zaagbek, Brilduikers en ook Kuif
duikers. We zien ook Eiders, zowel
mannetjes als vrouwtjes, heel veel
Bergeenden en Steenlopers in win
terkleed, maar ook Krakeenden,
Grauwe ganzen en Rotganzen. Op
de oever een kleine overwinteraar,
een Waterpieper. Het is een korte
afstandstrekker die hier aan de kust
bij het water overwintert. Broeden
gebeurt op alpiene hoogvlakten en
hellingen. Zijn winterkleed is grijzer
dan het zomerkleed. Aan de onder
zijde heeft de vogel een witte
grondkleur met opvallende strepen
en ook de wenkbrauwstreep is dui
delijk te onderscheiden. De staart is
donker met witte buitenste pennen
en de poten zijn donker, maar lij
ken soms ook vleeskleurig. Zijn
roep klinkt zoiets als ‘vuuist’. Na
tuurlijk zien we ook andere eenden
zoals Smienten, maar ook Futen in
winterkleed. Dit is zo’n gebied
waar je toch wel een hele dag kunt
blijven, er is genoeg te zien en dat
allemaal in de zon.
Op onze derde, tevens laatste dag

in Zeeland gaan we na het ontbijt
naar de Prunje, gelegen aan de an
dere kant van Serooskerke. De
Prunjepolder maakt deel uit van
een natuurontwikkelingsplan, ‘Plan
Tureluur’ genaamd. We lopen naar
de molen bij Moriaanshoofd en
zien links en rechts onder andere
een jagende Torenvalk, weer hon
derden Brandganzen en tientallen
Rotganzen. Ook veel Tureluurs,
een enkele Zwarte ruiter in winter
kleed en een paar Lepelaars die hun
kostje bijeen scharrelen in het on
diepe water. Regelmatig stilstaan
en het gebied afturen levert mooie
waarnemingen op: een mannetje
Pijlstaart, slanker en sierlijker dan
de Wilde eend, mooi met zijn ver
lengde staartpennen en de doorlo
pende smalle witte streep over de
zijhals tot achter de oorstreek.
Daar zien we ook een Nonnetje. Bij
de Molen aangekomen gaan we
langs de uitkijktoren richting de
dijk, om zo terug naar de auto te
lopen. Ook hier weer regelmatig
Tureluurs, een enkele Bontbekple
vier langs de dijk, weer Lepelaars,
Aalscholvers, Bonte standlopers
maar ook tientallen Kieviten. Na
tuurlijk zwemmen hier ook enkele
Knobbelzwanen en Grauwe gan
zen. Het laatste stuk langs de dijk
hebben we de wind in de rug, waar
door het een stuk aangenamer
wordt. We mogen toch wel zeggen
dat Zeeland ook in de winter zeer
de moeite waard is om vogels te
spotten, mits je een beetje geluk
hebt met het weer en dat hadden
we.

Waterpieper - Anthus spinoletta (foto: Hiyashi Haka cc by NC SA 2.o)

Staafwants of Ranatra linearis; de Wandelende Tak van de
onderwaterwereld

Staafwantsen, nimfen en eitjes (foto: Marianne Vos)

door Marianne Vos
Ofschoon Wandelende takken en
Staafwantsen niet tot dezelfde orde
behoren, vertoont hun lichaams
bouw en gedrag veel overeenkom
sten: beide soorten zijn niet te on
derscheiden van de begroeiing van
hun omgeving, bewegen zeer traag
en uitsluitend als dat noodzakelijk
is, schommelen zelfs mee op de
wind (Wandelende takken) of dei
nen mee op de waterbeweging
(Staafwantsen). Kortom; ze maken
volop gebruik van mimicry. Wan
delende takken zijn landdieren die
bij voorkeur in struiken en bomen
leven. De habitat van Staafwantsen
bestaat uit ondiepe, stilstaande,
voedselrijke, niet vervuilde, perma

nente wateren.
Ze danken hun naam aan het
dunne, bruinrode, vier centimeter
lange lichaam. Aan het achterlijf
bevinden zich twee adembuizen van
drie centimeter lengte, die gewoon
lijk tegen elkaar gedrukt zitten en
dan de indruk wekken één buis te
zijn. Ze bezitten weliswaar vleugels,
maar de vliegspieren zijn slecht ont
wikkelt. Het deel van het achterlijf
dat zich onder de vleugels en de
dekschilden bevindt, is opvallend
rood gekleurd. De zes poten zijn
verhoudingsgewijs lang, waarbij de
twee voorste poten, die vlak naast
de ogen zijn gesitueerd, samen een
vangapparaat vormen doordat de
uiteinden van scherpe, gebogen
vanghaken zijn voorzien. De kop is

lang en smal en de ogen staan zeer
dicht bijeen.
Doorgaans hangen de dieren roer
loos ondersteboven tussen de wa
terplanten. Om te ademen bewegen
ze uiterst traag naar het waterop
pervlak en steken hun twee adem
buizen als een periscoop boven
water. Deze vertakte luchtbuizen
lopen door het hele lichaam en
voorzien het bloed, dat vrij tussen
de organen doorstroomt, van zuur
stof. Ze bewegen zo min mogelijk
en komen pas in actie als een prooi
op enkele centimeters van hun
vangpoten verwijderd is. Door hun
uitzonderlijk goede zichtvermogen
zijn ze in staat om met elk oog af
zonderlijk zowel de grootte van de
prooi als de exacte afstand tot de
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eitjes van Staafwantsen (foto: Marianne Vos)

prooi te bepalen. Kleinere prooien
kunnen ze met iedere vangpoot af
zonderlijk bemachtigen. Grotere
prooien zetten ze eerst klemvast
tussen hun beide vangpoten eer ze
het naar hun monddelen brengen.
Ze injecteren de prooi met verte
ringsstoffen en zuigen het leeg.
Hun voedsel bestaat uit kleine vis
jes, kikkervisjes, insecten en larven
van insecten. Zelf dienen ze als
voedsel voor even grote en grotere
rovers dan henzelf. Bij gevaar hou
den ze zich dood.
De vrouwtjes zetten hun eitjes af in
zacht, enigszins rottend plantenma
teriaal dat net onder de waterspie
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gel drijft. Dat kunnen stengels en
bladeren zijn van onder meer egels
kop, fonteinkruid en riet. Met haar
legboor maakt het vrouwtje telkens
een gaatje in het substraat en legt er
één eitje in. Op deze wijze legt ze
tien tot ruim twintig eitjes keurig
op een rij. De witte eitjes zijn voor
zien van twee lange, eveneens witte
adembuisjes waardoor het lijkt
alsof het vrouwtje ze dwars door
heen het substraat heeft vastge
knoopt: aan de ene kant van de
stengel of het blad bevinden zich de
dubbele buisjes die op draadjes lij
ken, aan de andere kant de eitjes.
De twee uiteen staande adembuis

jes verhinderen het wegspoelen van
de eitjes en het dichtgroeien van de
opening. Als de nimfen na twee tot
drie weken uitkomen kunnen ze via
die opening het substraat gemakke
lijk verlaten. In de twee maanden
die volgen ondergaan ze via enkele
vervellingen een onvolledige ge
daantewisseling. Ze zijn donkergrijs
van kleur, hebben tot aan hun laat
ste vervelling geen vleugels en zijn
kannibalistisch. Staafwantsen ken
nen één generatie per jaar en over
winteren als adult tussen de water
planten.

Klaprozen
door Maria Buurman
Als jong meisje met mijn vader
wandelend langs de graanakkers,
staan ze opvallend tussen de tarwe
samen met de blauwe Korenbloem;
de scharlakenrode klaprozen. Mijn
vader wist antwoord op al mijn
nieuwsgierige vragen over alles wat
er te zien was in de natuur. Hij was
landbouwer en daarbij zeer voor
uitstrevend om de gewassen te ver
bouwen op zo natuurlijk mogelijke
wijze. In het voorjaar liep hij altijd
de akkers over om Kievitsnesten te
markeren voordat er met de tractor
op werd gereden, was hij voorstan
der van ruime groenstroken rond
om akkerpercelen voor behoud van
menig dier en flora en…vertelde hij
graag. Over de zwaluw en zijn ge

drag, de Koekoek, de Merel maar
dus ook over de klaproos.
“Als je de akker ploegt dan haal je
aarde die dieper in de grond zit tij
dens dit woelen naar de oppervlak
te. Daar zitten dan ook zaadjes in
die misschien wel 50 jaar in de
grond hebben gezeten maar niet
dood gaan”, zo vertelde hij. Dan
kan het gebeuren dat die zaadjes
dan weer ontkiemen en er weer een
mooie klaproos gaat groeien. Met
een penwortel die zich wel tot een
meter in de grond kan ontwikkelen
en een bladrozet dat dan boven de
grond tevoorschijn komt. Als dan
de stengels groeien en de knoppen
zich ontwikkelen verdwijnt het
rozet weer. Hij liet me ook stil zijn

Grote
Papaver
rhoeas
(foto:
Maria
Buurman)Vos)
Groteklaproos
klaproos
Papaver
rhoeas
(foto:
Marianne

om samen te luisteren naar de na
tuur.
En ja hoor…zoem...zoem…zoem.
Bijen vinden de klaproos net zo
mooi. Ik leerde dat die komen voor
het vele stuifmeel wat op de meel
draden zit. De natuur zorgt voor el
kaar, dat moeten wij ook doen!
Mijn vader heeft ook altijd de over
tuiging gehouden dat je minder
kunstmest en onkruidbestrijdings
middelen hoeft te gebruiken als je
de natuur zelf de kans geeft. Nog
belangrijker: dan houdt je een gro
tere diversiteit aan soorten planten.
Ik kon er met mijn kinderverstand
moeilijk bij, maar hij heeft het be
wijs geleverd. Zelfs op de akker
grenzend aan onze boerderij ploeg
de hij langs de paden waar dan
schitterende borders ontstonden.
Een buurman vond dat onzin want
hij zag liever kool staan tot aan het
pad. Maar gelukkig trok mijn
vader zich daar niets van aan. Hij
genoot van de kleurenpracht en
bracht dat ook over. Bij het ontwa
ren van de rode klaproos tijdens
reizen door menig landschap komt
deze dierbare jeugdherinnering
steeds boven.
De Grote klaproos
Veel later leerde ik dat het een pio
niersplant genoemd wordt als zaad
zo lang bewaard kan blijven in de
grond. De Grote klaproos is een
eenjarige plant die wel meer dan 60
centimeter hoog kan worden. De
aanvankelijk naar beneden hangen
de bloemknoppen hebben twee
kelkbladeren die afvallen als de
prachtig rode bloem open gaat. In
het hart van de bloem is vaak een
zwarte vlek. Klaprozen hebben
geen nectarklieren, dus geen ho
ning, maar leveren veel stuifmeel
voor de hommels en bijen die er
dan ook graag op af komen met
hun vrolijke zomerse gezoem.
Bloeien doen ze maar even, maar
gelukkig niet allemaal tegelijk. Ze
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zijn, zoals de meeste planten, twee
slachtig (zowel mannelijke als vrou
welijke geslachtsorganen), hebben
dus meeldraden en een stamper. De
bladeren, stengel en doosvrucht be
vatten wit melksap dat giftig is.
Kenmerkend voor klaprozen is de
doosvrucht. Deze is voorzien van
een ‘dakje’ waar stempelstralen er
een prachtig kunstwerk van maken.
Zodra de zaden rijpen komt het
deksel omhoog en worden de kleine
donkere zaadjes door de wind eruit
geschud, waarna dit weer jaren in
de grond kan zitten om dan weer te
kiemen zodra ze weer aan licht
worden blootgesteld!
Klaprozen horen bij de Papaverfa
milie waarvan er wereldwijd ruim
50 soorten bestaan. Bij ons vooral
de Grote klaproos (Papaver rhoe
as) die over de hele wereld voor
komt en de Bleke (Papaver dubi
um). Uit een van de andere papa
versoorten, de Slaapbol (Papaver
somniferum), wordt opium gewon

nen uit het melkachtig sap van de
onrijpe zaaddoos waarin een aantal
alkaloïden zitten zoals codeïne en
morfine. Pijnstillend maar ander
zijds ook dodelijk! Ze werken pri
mair op ons centrale zenuwstelsel.
Via een chemisch proces wordt er
onder andere ook heroïne van ge
maakt. Een klaproosweetje: het
maanzaad (blauwmaanzaad) wat
gebruikt wordt op onze broodjes
komt van de zaden van de Slaap
bol. Bewezen is dat je na het eten
van een overheerlijk maanzaadbol
letje positief bevonden kan worden
bij een drugstest!
Klaprozen als symbool van de eer
ste wereldoorlog.
De slagvelden in Noord-Frankrijk
kleurden na de Eerste Wereldoor
log rood van de vele klaprozen die
ontkiemden op de terreinen waar
granaten ontploften en loopgraven
en massagraven waren. De soldaten
dachten dat de klaprozen die te
voorschijn kwamen rood kleurden

Grote klaproos - Papaver rhoeas (foto: Maria Buurman)
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doordat het rode bloed van de ge
sneuvelde soldaten had gevloeid,
daardoor werden ze het symbool
voor eeuwige slaap. De klaproos
groeide uit tot het wereldwijde
symbool van alle gesneuvelde sol
daten tijdens de eerste en tweede
wereldoorlog.
De Canadese militair arts Mc Crae
(1872-1918), die dienstdeed in een
militair noodhospitaal in West-
Vlaanderen (1914) schreef tijdens
de oorlog een hartroerend gedicht
over de klaproos. Hij stuurde het
naar het Engels maandblad
'Punch'. De klaproos werd mede
door dat gedicht het symbool van
de gesneuvelden. Met het dragen
van een ‘poppy’, ofwel een kunst
stof klaproos, herdenken de Britten
nog altijd de slachtoffers van de
Eerste en Tweede Wereldoorlog.

Jaarprogramma 2018
Vrijdag 26 januari
Lezing door Patrick Palmen over
watervogels en wintergasten.
Vrijdag 23 februari
Jaarvergadering met aansluitend
een lezing door de heer Ad Haver
mans over de evolutie met als bij
zonder thema “Uitsterven”.
Vrijdag 23 maart
Lezing door Pieter van Breugel
over wilde bijen.
Zondag 15 april
Voorjaarsexcursie naar het Bun
derbos.
Zondag 27 mei
Excursie naar Hoosden.

Zondag 10 juni
Excursie met Ernest van
Asseldonk, naar aanleiding van de
lezing
“Alles wat leeft op de brem” in
2017, nu op excursie in het veld.
Alleen voor leden.
Zondag 26 augustus
Lange dagexcursie naar het Swalm
dal in het bijzonder het Elmpter
bruch.
Vrijdag 28 september
Bezoek aan Kasteel De Grauwert
te Montfort.
Een wandeling rond het kasteel met
aansluitend een lezing door Fedor
Coenen.
Alleen voor leden.

Zondag 28 oktober
Herfstexcursie naar het Kranen
broek.
Vrijdag 23 november
Lezing door Harrie van Buggenum
over de ontwikkelingen in het Ech
terland.

Vrijdag 14 december
Lezing door Jan Hermans “Laat u
verrassen”.
Woensdag 26 december
Traditionele Kerstwandeling in een
Limburgs natuurgebied.
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Indien onbestelbaar retour: De Kringloop Linne, Burton Jostweg 7, 6041 PG Roermond

Observatie van...

... een Trekrus - Juncus squarrosus

Grassen, biezen, russen, zeggen; ze worden doorgaans in één adem genoemd, terwijl men toch echt over een heel
lange adem moet beschikken om ze te leren onderscheiden en te benoemen.
Trekrussen groeien in pollen die aan de buitenkant doorgroeien en in het midden afsterven, waardoor ze zoge
naamde heksenkringen kunnen vormen. De zaden van Trekrus zijn langlevend; hun kiemkracht blijft tenminste
vijf jaar behouden. Bekijk de onopvallende, tweeslachtige bloemen eens nader – eventueel met een loep – en u
zult versteld staan van hun schoonheid.
(Tekst en foto; Marianne Vos)
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