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Tijdens de recente herfstexcursie
van De Kringloop is een bezoek ge
bracht aan een van de natuurgebie
den in het Echterland, namelijk het
Marissen met het Kranenbroeker
ven. Dit gebied is een van de vele
natuur- en bosgebieden in de lande
lijke omgeving van de gemeente

Echt-Susteren.
Op vrijdagavond  23 november zal
Harry van Buggenum vanaf 20.00
uur tijdens een lezing in woord,
beeld en geluid ingaan op enkele in
teressante ontwikkelingen die zich
hier in de afgelopen tien tot twintig
jaar hebben voorgedaan. Zoals ge

bruikelijk vindt de lezing plaats in
de centrale ruimte van Basisschool
Triangel, Linnerhof 36 te Linne.
Ook niet-leden zijn deze avond na
tuurlijk van harte welkom.
 
Het Bestuur

De ontwikkelingen op het gebied van natuur en landschap in het
Echterland

Lezing op vrijdag 23 november door Harry van Buggenum

door Harry van Buggenum
 
Geomorfologische verscheidenheid
Het Echterland is gelegen in het
“Smalste stukje Nederland”, waar
de afstand tussen België en Duits
land op het smalste punt nog geen
vijf kilometer bedraagt. Er komt
echter een grote verscheidenheid
aan geomorfologische eenheden
voor, die de basis vormen van een

eveneens grote diversiteit aan na
tuurtypen, planten en diersoorten.
 
Maasdal
De westgrens van het Echterland
wordt grotendeels gevormd door de
Grensmaas, die hier jonge rivierklei
heeft afgezet. Om de invloed van
overstromingen door de Maas op
bebouwing tegen te gaan wordt
hier al geruime tijd het Grensmaas

project uitgevoerd. Rivierverbre
ding en grindwinning zorgen voor
een ander landschap dan we ge
wend waren. Op veel plaatsen mag
de natuur weer zijn gang gaan.
Vooral pionierlevensgemeenschap
pen profiteren van de dynamiek
van de Maas, die als regenrivier een
sterke afwisseling kent van lage en
hoge waterstanden. Het gebied is
rijk aan oever- en watervogels. Het

Beken en broekgebieden, belangrijk voor de natte natuur foto: H van Buggenum
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waterwingebied De Rug bij Roos
teren wordt begraasd door een
grote kudde Konikpaarden.  De
begrazing zorgt voor een afwisse
ling van grazige ruigten en kort be
graasde plekken.
 
Oude rivierkleilandschap
Naast het huidige Maasdal ligt een
gebied waar de Maas in vroegere
tijden heeft gestroomd. Hier vinden
we oude rivierkleigronden, die gro
tendeels in gebruik zijn als graslan
den en akkers waar de biodiversi
teit heden ten dage ver te zoeken is.
Alleen langs het Heerenstraatje bij
Susteren liggen nog twee kleine ak
kerreservaten van Natuurmonu
menten, waar tussen de ingezaaide
granen nog vele tientallen soorten
akkerkruiden voorkomen, zoals het
zeldzame Groot spiegelklokje, Be
haarde boterbloem, Grote leeuwen
klauw en Muizenstaartje. Wel
komen op de oude rivierklei bijzon
der soortenrijke loofbossen voor.
Het gaat daarbij om De Doort, het
Taterbosch, het Körbusch, Het
Hout en het IJzerenbosch.
De voedselrijke en vaak vochtige
bodems bieden prima groeiplaatsen
voor een soortenrijke voorjaarsflo
ra, waarbij grote velden Bosane
moon en Speenkruid meteen opval
len. Ook de Slanke sleutelbloem,
Gevlekte aronskelk, Eenbes en
Muskuskruid ontbreken er niet. De
aanwezige graslanden die in eigen
dom zijn van een terreinbeheerder,
hebben zich dankzij het natuurbe
heer in de afgelopen 30-40 jaar ont
wikkeld tot bloemrijke gras- en
hooilanden, met planten als Kleine
ratelaar, Knoopkruid, Groot
streepzaad, Knolsteenbreek en hier
en daar zelfs een enkele Rietorchis.
De bloemrijkdom en de variatie
aan planten in de bossen en de
graslanden trekt veel soorten insec
ten aan. Van de dagvlinders gaat
het meestal om vrij algemene soor
ten, maar enkele jaren geleden heeft
zich in het IJzerenbosch een popu
latie van de minder algemene Klei
ne ijsvogelvlinder gevestigd. Van de
sprinkhanen kunnen al gauw zo’n
15-20 soorten worden genoteerd,
waaronder de Moerassprinkhaan

en de Gouden sprinkhaan. De uit
gevoerde poelenactieplannen heb
ben in deze gebieden geleid tot een
toename van verschillende soorten
amfibieën, waarvan de Boomkik
ker, Kamsalamander en Alpenwa
tersalamander vermeld kunnen
worden.
In de struik- en boomlaag broeden
veel soorten vogels. Naast allerlei
soorten zangvogels, roofvogels en
uilen komen meerdere spechten
soorten voor. Hun aantallen zijn
gestegen omdat de stam en hoofd
takken van veel loofbomen sterk in
dikte zijn toegenomen en de spech
ten er steeds beter hun holen in
kunnen uithakken.  
Van de aanwezige zoogdieren kun
nen vleermuizen, de Steenmarter,
het Ree, de Vos en het Wilde zwijn
als vaste bewoners worden ge
noemd.
 
De hoge zandgronden
Het centrale deel van het Echter
land bevat de hoger gelegen zand
gronden, die in het verleden voor
een deel zijn verstoven tot para
boolvormige stuifduinen. Mooie
voorbeelden zijn te vinden in het
Marissen en de omgeving van
Schrevenhof. De voormalige, voed
selarme heidevelden zijn in de eer
ste helft van de vorige eeuw aange
plant met naaldhout voor de Zuid-
Limburgse steenkoolmijnen. Deze
donkere soortenarme “dennenak
kers” zijn de laatste decennia actief
omgevormd tot gemengd bos of
loofbos, met inheemse loofbomen
als Zomereik en Ruwe berk. In de
struiklaag ontwikkelen zich Lijster
bes en Vuilboom. Ook komt er
Wilde kamperfoelie voor. Slechts
hier en daar herinnert een enkele
Brem of Struikheide aan het oude
heidelandschap.
De aanwezige variatie aan oud
naaldhout, vrij jong gemengd- en
loofbos en een zich ontwikkelende
struiklaag blijkt in toenemende
mate geschikt te zijn voor een geva
rieerde fauna. Een verkennend on
derzoek aan wantsen leverde al vele
tientallen soorten op, waaronder de
Roodpootschildwants oftewel Bos
wants. Ook werd een voor Mid

den-Limburg nieuwe soort gevon
den, namelijk de Kleine kielwants.
Deze soort is in Nederland pas in
2003 voor het eerst in Zuid-Lim
burg gevonden en blijkt dus zijn
weg in noordelijke richting te heb
ben ingezet.  
Omdat de grondwaterstanden niet
dicht aan de oppervlakte komen
zijn de bossen op de hoge zand
gronden erg geschikt als leefgebied
voor bosmieren. Op meerdere
plaatsen vinden we dan ook hun
koepelvormige nesten aan de voet
van een boom of oude boom
stronk.
De eeuwenoude houtwallen en vee
dreven voor de schapen waren
lange tijd verwaarloosd. Op het
einde van de jaren negentig is deze
regio door de rijksoverheid aange
merkt als waardevol cultuurland
schap, waarbij geld vrijkwam om
allerlei landschappelijke elementen
te herstellen. Van vele honderden
meters houtwal is inmiddels het
wallichaam en de greppel hersteld,
waarbij er ook aandacht is voor het
onderhoud van de struik- en boom
laag. Van de reptielen komt hier al
leen de Levendbarende hagedis
voor.
Nabij Schrevenhof heeft de Stich
ting het Limburgs Landschap
meerdere akkers in gebruik als ak
kerreservaat, met een zee aan klap
rozen en Korenbloemen. Voor de
zeldzaamheden moet men echter
door de knieën. Uit de oude zaad
bank, maar ook door herintroduc
tie vanuit andere kruidenrijke ak
kers kan men hier soorten vinden
als Bolderik, Valse kamille en
Handjesereprijs.
 
Het hoogterras van de Rijn
Langs de landsgrens met Duitsland
vinden we bij Koningsbosch het
hoogterras van de Rijn, dat enkele
tientallen meters hoger ligt dan de
rest van het Echterland. Het gebied
is vooral in gebruik als akkerland,
maar bevat ook enkel grote bos
complexen, namelijk De Hazelaar,
het Annendaalsbosch en het Nieuw
Annendaalsbosch. Ook hier wor
den de oude naaldboomplantages
omgevormd tot inheems bos, waar
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bij plaatselijk ook vrij veel Beuk en
Haagbeuk wordt aangeplant. Het
open kappen van percelen is gun
stig voor zon- en warmteminnende
dieren, waaronder bosmieren. De
Boskrekel komt hier vrijwel overal
voor. Het Rijnterras is een van de
gebieden waar er kans is op het
aantreffen van een Hazelworm. 
 
Beekdalen en broekgebieden
De grootste natuurontwikkelings
projecten zijn uitgevoerd in de
beekdalen die het Echterland door
kruisen en in enkele broekgebieden
die verspreid aanwezig zijn. Al in
het begin van de jaren negentig is
de Vloedgraaf tussen Nieuwstadt
en Susteren op een natuurvriende
lijke manier door het Waterschap
Limburg heringericht. De voorheen
rechte, betegelde beek loopt tegen
woordig slingerend door het land

schap en wordt begeleid door een
afwisseling van graslanden, bos
schages en bomen. De IJsvogels
graven er hun nest in de afkalvende
steile oevers. De steeds beter wor
dende waterkwaliteit heeft gezorgd
voor een sterke verbetering van de
aanwezige macrofauna (kleine wa
terdiertjes zoals vlokreeften, koker
juffers, libellen en slakjes) en vis
sen. Daarna heeft het Waterschap
de andere beken heringericht, na
melijk de Pepinusbeek, Putbeek,
Vulensbeek en als meest recente
project de Middelsgraaf.  Ook hier
zijn de natuurontwikkelingen over
het algemeen positief. De Bever be
hoort inmiddels tot een van de
vaste bewoners. Hij zorgt echter
voor tegenstrijdige belangen met de
landbouwfunctie van het buitenge
bied.
In het Haeselaarsbroek is op enkele

plekken het oorspronkelijke land
schap door de gemeente Echt-Sus
teren en de paters van Abdij Lil
bosch hersteld, door middel van
het omvormen van bospercelen
naar een gevarieerde afwisseling
van droge- en natte heide, vochtig
tot droog grasland en spontane
ontwikkeling van houtige begroei
ing. Samen met de aanwezigheid
van poelen en beekjes zorgen deze
biotopen voor soortenrijke levens
gemeenschappen van libellen,
sprinkhanen, vlinders en andere in
secten. Uiteraard hebben hier ande
re dieren en planten eveneens van
geprofiteerd.
Tot slot moet worden vermeld dat
ook enkele particuliere initiatieven
hebben gezorgd voor een verbete
ring van de biodiversiteit in het
Echterland.
 

Verslag insectencursus Zandbewoners op de Hei

Pluimvoetbij Dasypoda plumipes (foto: Marianne Vos)

door Leo Koster
 
Na vorig jaar een mierencursus
wordt die nu gevolgd door een ba

siscursus over zandbewoners op de
hei. Eenentwintig personen hebben
wel interesse in een dergelijke cur
sus en bezoeken de informatie

avond. Hierna staan drie buitenles
sen op het programma. Onze leer
meester is Jan Hermans, die voor
ons een fraai, handzaam en leer
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zaam boekje heeft samengesteld
met schitterende foto’s van Mari
anne Vos-Jaspers en Jan Hermans
over bijen, wespen en tweevleugeli
ge insecten. Het voorblad wordt ge
sierd door een afbeelding van een
urntjeswesp. Aan de hand van 69
beelden via een powerpoint-presen
tatie die ook in het boekje is opge
nomen, vertelt Jan over de diverse
zandbewoners. De larve van de
Mierenleeuw heeft een rupsachtig
lijfje en grote kaken, als volwassen
netvleugelig insect (een libelachtig
wezen) neemt ze geen voedsel meer
tot zich. Verder aandacht voor de
Grijze zandbij, Pluimvoetbij, Hei
dezijdebij en de Heideviltbij, Grote
en Kleine rupsendoder, Vliegendo
der, Gewone vlinderdoder en de
Bijenwolf. De Grote wolzwever pa
rasiteert op bijen. Nog enkele zand
bewoners: Blauwvleugelsprink
haan, Knopsprietje en Heivlinder.
Een schitterende opname van een
door de Heivlinder afgezet eitje, de
Kleine vuurvlinder, Gewone roof
vlieg, Zandhagedis en Gladde
slang. 
 
Venhof, 19 augustus, de eerste bui
tenles. We wandelen richting
Waalsberg. In de schoudertas van
Jan zit onder meer een plastic doos
je gevuld met doorzichtige buisjes
en plukjes watten. In één beweging
pakt hij het insect, in dit geval een
veldsprinkhaan, schuift voorzichtig
het insect naar binnen en sluit het
buisje af met een propje watten. Ie
dereen kan dan, eventueel met loep,
het insect op een eenvoudige wijze
bekijken. Boerenzwaluwen vliegen
laag over de deels verdorde Struik
hei. Jan vangt een Blauwvleugel
sprinkhaan, hij strijkt met zijn vin
gers over de vleugel waardoor wij
heel goed het blauw kunnen waar
nemen. Ans Homburg vindt cocons
van de Mierenleeuw. Jan Vande
wall heeft een Zuringspanner ge
vangen, de waardplant is Schapen
zuring. Dan vangt Jan een Heide
viltbij, deze soort parasiteert op
Heidezijdebijen. Een Basterdzand
loopkever wordt gevangen zodat
iedereen van zijn mooie kleuren

kan genieten. Witte, enigszins inge
deukte eitjes van de Zandhagedis
worden aangereikt. Iemand ziet een
gravend vrouwtje Pluimvoetbij, de
haren op de poten zijn niet alleen
voor het vergaren en vervoeren van
stuifmeel maar ook een hulpmiddel
bij het graven van de broedgang.
Tijdens de mierencursus vorig jaar
ving Jan hier een éénjarige Gladde
slang, nu een jonge Zandhagedis.
Een dode spinnendoder, opvallend
de hele lange poten, wordt door
Jan meegenomen. Via de Oude
Herkenbosscherbaan wandelen we
terug; langs dit grindpad veel trech
ters van de larve van de Mieren
leeuw. We zijn getuige van het ge
vecht van een mier met de larve van
de Mierenleeuw. Een mevrouw
probeert met een plastic bakje een
rupsendoder te vangen, als ze het
dekseltje er onder wil schuiven her
neemt de rupsendoder zijn vrijheid.
De Bosbeek staat er droogjes bij.
Bij Venhof, waar we de eerste bui
tenles afsluiten, vliegen Boerenzwa
luwen en Huismussen.
 
Beegderhei. 2 september, de tweede
buitenles. Het is een beetje bewolkt
en 15°C, de maan toont haar laat
ste kwartier. Schapen hebben angst
voor ons. Rechts zicht op het Fran
kenven.  Overal waar we een stap
zetten vliegen wel Blauwvleugel
sprinkhanen, we zien ook een
roestkleurige soortgenoot. Deze
kleurnuance komt alleen bij vrou
welijke Blauwvleugelsprinkhanen
voor. We zien ook een Knopspriet
je, een Bloedrode roofmier en een
roofvlieg; ze verdwijnen even in een
doorzichtig buisje. Geweldig hoe
Jan een mier of een ander klein in
sect tussen zijn vingers vasthoudt
en ons dan kan laten zien waarop
we moeten letten: het insect lijdt er
niet onder. Op Struikheide zit een
urnvormig nestje van een urntjes
wesp, een ander nestje is gepre
deerd. Het nestje wordt gemaakt
van klei of leem met eventueel
plantaardig materiaal. Een urntjes
wesp of leemwesp legt een eitje in
de urn, ze gaat daarna op zoek
naar rupsen, de verlamde rups

wordt in het urntje gepropt en dient
als voedsel voor de larve als die uit
het eitje komt. Een gaasvlieg wordt
nader bekeken, met een loep zijn de
bolle ogen met metaalachtige glans
prachtig te zien. Een Bloedrode
heidelibel is behalve aan de kleur,
ook herkenbaar aan de zwarte
poten. Er wordt een larve van een
Mierenleeuw gevangen en tegen de
stam van een eik vinden we een
cocon van een Mierenleeuw. We
moeten een “autoweg” van de
Zwartrugbosmier oversteken, heel
veel mieren lopen van links naar
rechts en andersom en diverse mie
ren zeulen een witte cocon mee.
Het nest, een vlakke bult, ligt tus
sen de Struikheide. Onze onderzoe
ker Jan Hermans, wil wel eens
weten waar de cocons vandaan
komen. We komen bij een rond,
wat laag gelegen nest waar een ge
nummerd plastic pijpje bij is gezet.
Jan denkt dat dit nest niet meer aan
de eisen voldoet en dat de cocons
overgebracht worden naar het an
dere nest dat misschien dienst gaat
doen als winterverblijf. We komen
bij het Fengersven, het ligt er bijna
geheel uitgedroogd bij, hier en daar
nog een bloeiende Waterlelie. De
niet meer angstige schapen liggen
in de schaduw van een naaldboom.
Aan de rand van het ven groeit wa
ternavel, Pitrus, Kleine zonnedauw
en Moerashertshooi met zijn licht
gele bloemen en de grijsviltig be
haarde stengels en de naar maggi
ruikende bloempjes. We wandelen
weer terug, de temperatuur is geste
gen tot 22°C. Zondag a.s. de laatste
buitenles op het Rozendaal te
Montfort. 
 
Rozendaal. 9 september, de derde
en laatste buitenles. De parkeer
plaats van het Limburgs Land
schap staat al goed vol met auto’s.
Het is bewolkt en 15°C. De heer
Hodzelmans heeft een Agaatvlin
der gevangen, iedereen kan deze
vlinder rustig bekijken. We verken
nen de Bremberg die veel te veel is
dichtgegroeid. Jan vertelt in het
kort de geschiedenis van dit kleine
glooiende gebiedje. In 1976 werden
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we geconfronteerd met een langdu
rige warmteperiode met tropische
temperaturen. Diverse bosbranden
had dit ten gevolg, zo ook het hier
liggende dennenbos en heide en
Brem kwamen tevoorschijn. Op dit
warmte-eiland heerste een microkli
maat, waar Jan Hermans in 1976
de eerste Sikkelsprinkhaan van ons
land vond. Zelfs de Grote brem
raap kon men hier aantreffen, een
parasitaire plant van Brem. Helaas
groeit dit gebiedje nu dicht, er moet
radicaal ingegrepen en heel veel op
slag verwijderd worden. Jan vangt
een mannetje Sikkelsprinkhaan, de
voorvleugels zijn korter dan de
achtervleugels, ze kunnen goed
vliegen en laten dan een vlinderach
tige aanblik zien. Een Levendba
rende hagedis kruipt door de ruige
vegetatie. Op het zandpad bergjes
zand met een opening. “Het is nu
nog te bewolkt maar als de zon
doorbreekt dan weten we wie hier

woont”, aldus Jan. De zon breekt
inderdaad door en dat is voor de
Pluimvoetbij een teken om met
haar graafwerkzaamheden verder
te gaan. Onder grote belangstelling
graaft ze verder, verschillende kleu
ren zand worden naar boven ge
werkt. Dan wordt een familielid
van de Wolzwever gevangen, het is
een Duinvilla, daarna een Grote
rupsendoder en een Vliegendoder.
De koningin van de Franse veld
wesp komt even in een buisje te zit
ten. Een zweefvlieg is de klos, het is
de Blinde bij, deze algemene vlieg
heeft over de ogen twee haarkran
sen. Het is dus geen bij maar een
zweefvlieg. Blind heeft hier de bete
kenis van ongewapend. Er wordt
ook nog een vrouwtje Sikkelsprink
haan gevangen met haar sikkelvor
mige legbuis. Van alle kanten
wordt wat aangereikt, nu een sluip
vlieg, een Tachina fera, ofwel
Woeste sluipvlieg, het lichaam is

bezet met een zwarte borstelige be
haring, de pootuiteinden zijn geel
en ze parasiteert op dag- en nacht
vlinders. We wandelen weer rich
ting parkeerplaats. Nog even een
Pendelzweefvlieg bekijken en een
oorworm: dat is een insect en geen
worm, kent broedzorg want het
moederinstinct zorgt ervoor dat de
eitjes en jongen worden beschermd.
Dan zien we nog een jonge Gewone
pad die pas over 4-5 jaar volwassen
is.
 
Tijdens de drie buitenexcursies heb
ben we onder zonnige weersom
standigheden veel zandbewoners
op de hei mogen bewonderen. Aan
een schitterende kennismakingscur
sus is een einde gekomen. Jan Her
mans heeft ons in zijn eentje op een
geduldige, informatieve, leerzame
en boeiende wijze veel basiskennis
bijgebracht over zandbewoners op
de hei. 

Zwartrugbosmier met restant sabelsprinkhaan (foto: Marianne Vos)
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Wollemia nobilis: dé botanische ontdekking van de 20-ste eeuw

door Maria Buurman
 
Na hem ooit gezien te hebben in
een botanische tuin, leek hij van de
aardbodem verdwenen. Tot ons be
zoek aan tuinen in Zuid-Engeland.
Daar staat hij, die majestueuze
boom van enkele jaren geleden,
nog jong maar meteen herkenbaar,
pronkend met zijn glanzende naal
den in de zon. Een hekwerk er om
heen, niet als bescherming voor de
mensen maar voor de boom!
De ontdekker, parkwachter David
Noble, maakte in 1994 met twee
vrienden een trektocht in het on
herbergzame gebied van de Blue
Mountains in Australië. In een vrij
ontoegankelijke diepe en vochtige
kloof ontdekte hij enkele opvallen
de bomen die hij niet kon thuis
brengen. Hij nam een afgevallen
tak mee waar een team van ervaren
botanici zich over boog en nader
hand verklaarden dat het vreemde
exemplaar een nieuw geslacht met
een oude afstamming was. Er
waren tot dan alleen fossielen van
bekend, de oudste van wel negen

miljoen jaar! De Wollemia nobilis.
 
Dit was dé botanische vondst van
de eeuw, een levend fossiel! De pri
mitieve naaldbomenfamilie, de
Araucariaceae, waar toe ze beho
ren, zijn circa 200 miljoen jaar oud,
dat is dus uit de periode dat de di
nosauriërs heer en meester waren
op aarde. Carrick Chambers, direc
teur van de botanische tuinen in
Sydney stelde dan ook ‘Het is net
zo uniek als het vinden van een le
vende dinosaurus op aarde’. Men
dacht immers dat de boom twee
miljoen jaar geleden uitgestorven
was. Als dat geen mirakel is! De
oorspronkelijke bewoners van Au
stralië, de Aboriginals, noemden
hem ‘Wollemi’ wat betekent, ‘kijk
om, houd je ogen open, pas op’. De
toevoeging ‘nobilis’ is opgedragen
aan de parkwachter. Dat zal een
grote eer voor hem zijn geweest.
David Noble schrijft later dat de
vondst zo bijzonder was alsof  ‘an
alien has landed from the sky’.
 
Tot de familie van naaldbomen

Araucariaceae behoren behalve de
Wollemia ook de Araucaria (apen
boom) en de Agathis. Wollemia
nobilis vertoont kenmerken van
deze beide geslachten, maar heeft
daarnaast ook kenmerken die
uniek zijn voor de soort. De Aga
this hebben Bert en ik al mogen be
wonderen in Nieuw-Zeeland. Daar
gaven de Maori’s (de oorspronke
lijke bewoners) hem de naam
Kauri. Het is een groenblijvende
oerboom waarvan vele fossielen
werden opgegraven voor de handel
vanwege de half gefossiliseerde
hars, kopaal genoemd. Ze worden
als fossiel steen verkocht of er wor
den allerlei sieraden van gemaakt.
De steen bevat vaak zichtbaar inge
sloten ongewervelde diertjes die
ooit in de kleverige hars zijn blijven
hangen hetgeen ze hun bijzondere
uiterlijk geeft.
 
Hoe ziet de Wollemia nobilis er uit?
Het is een groenblijvende boom
met bladeren of naalden die plat
zijn, 3-8 cm lang en 2-5 mm breed,
die in twee sierlijk opgerichte rijen

Wollemia nobilis - de stam (foto: Maria Buurman)
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staan te pronken op hun takken.
Eenmaal gezien vergeet je het nooit
meer. Bij oudere bomen wordt de
schors steeds meer donkerbruin en
knobbelig. Ik las ergens de vergelij
king met chocopops, daar kan ik
me in vinden! De horizontale tak
ken groeien ongeveer acht jaar en
dan vormt zich een vrouwelijke of
mannelijke kegel (eenhuizig) aan
het einde van de tak van een en de
zelfde boom. De vrouwelijke kegels
zijn bolvormig, worden ongeveer
12 cm lang en 10 cm breed. De
mannelijke kegels zijn langgerekt
en worden ongeveer 10 cm lang en
2 cm breed, dit is de geslachtelijke
voortplanting Als de kegel eenmaal
volgroeid is of de kegel al van de
boom gevallen is, sterft de tak en
valt dan af. Deze wordt vervangen
door een nieuwe tak die vanaf de
stam gewoon weer opnieuw groeit.
Dit is een vorm van vegetatieve
voortplanting. Voor alle duidelijk
heid: hij heeft dus twee vormen van
voortplanting, geslachtelijk en on
geslachtelijk.
Er werden in totaal bijna 100 exem
plaren van de soort gevonden, het
aantal is niet exact te tellen omdat
er meerdere stammen op hetzelfde
wortelstelsel zijn. In theorie zouden
deze zelfs ook uit de tijd van de Ro
meinen kunnen stammen!
De oudste boom die bekend is
wordt King Billy genoemd, is 40
meter hoog en is zeker 1000 jaar

oud. Die zou ik wel eens willen ont
moeten. De exacte locatie van de
Wollemia is gelukkig een goed be
waard gebleven geheim vanwege de
ongerepte en kwetsbare habitat.
Mensen gaan nu eenmaal niet alle
maal met respect voor de natuur
om.
De Wollemia wordt dan ook zoveel
mogelijk beschermd tegen infecties
en ziektes. Daarom moeten onder
zoekers hun schoenzolen desinfec
teren voor ze het gebied in gaan om
niet via deze weg ziektekiemen en
schimmels over de brengen naar de
wortels, wat rampzalige gevolgen

Wollemia nobilis - vrouwelijke kegel (Foto: Maria Buurman)

Wollemia nobilis - mannelijke kegel (foto: Maria Buurman)

kan hebben.
In Nieuw-Zeeland hebben ze dat
helaas ervaren in bossen waar oer
oude Kauri bomen staan. Op de
oppervlakkig liggende wortels kan
bijvoorbeeld via schoenzolen een
pseudoschimmel worden overge
bracht en zodoende de boom lang
zaam maar zeker vernietigen. Het
gaat hier om de Phytophthora
taxon Agathis, als nieuwe soort,
pas geïdentificeerd in 2008.
Vanwege de kwetsbaarheid is ‘Wol
lemi Australia’ opgericht die via
een kweekprogramma door zaaien
en stekken veel nakomelingen heb
ben gekweekt en verspreid over tui
nen in de hele wereld. Daardoor is
het risico op uitsterven aanzienlijk
afgenomen. Het is heden ten dage
zelfs mogelijk om als natuurliefheb
ber een exemplaar te kopen. Een
deel van de opbrengst gaat naar het
Wollemi National Park voor de be
scherming van de soort. Bij de aan
koop ontvang je een echtheidscerti
ficaat, een informatiepakket en een
dvd met een documentaire over de
Wollemia. Mijn grote wens is er
ooit een zelf in de tuin te hebben.
De Wollemia nobilis, een come
back in de natuurgeschiedenis.
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trouwens iets geks aan de rand van
een maisveld dat er toch al niet zo
florissant opstaat door de droogte:
aan de rand van het veld zijn bijna
alle maiskolven ontdaan van hun
schutbladen en de maiskorrels zijn
verdwenen. Je ziet werkelijk geen
enkele korrel meer zitten. Wat kan
hier de oorzaak van zijn? Maar met
alleen kijken kan ik de oplossing
niet vinden, dus maar verder naar
de grindplassen. Door de droogte
zijn er enkele kleinere plassen ont
staan, geïsoleerd van de rest. Hier
zitten enkele Grote zilverreigers,
Aalscholvers, Grauwe ganzen en
Kokmeeuwen. In een van die plas
sen zijn goed de zilverachtige sil
houetten van visjes te zien die hier
zitten opgesloten, vandaar dus de
Zilverreigers en Aalscholvers: een
luilekkerland. In een grote boom
roept de Havik. Op de grote grind
plas zitten onder andere een paar
Futen, overvliegende Zilvermeeu
wen en vier Scholeksters die veel
kabaal maken. In een paar bomen
aan de rand van het water huist een
kolonie Aalscholvers, waarvan een
groot deel aan de randen van het
water zit te rusten. Ook hier weer
veel Grauwe ganzen en een paar
Canadese ganzen. Op het water zit
ten diverse Nijlganzen, op de oever
enkele volwassen en een paar juve
nielen.
Bij het voetveer van Grevenbicht
ga ik weer naar de dijk en daar

krijg ik antwoord op mijn eerdere
vraag bij het maisveld. Links van
de dijk is weer een maisveld, rechts
loopt de transportband waar kiezel
en zand mee wordt vervoerd.
Onder de transportband zitten tien
tallen Kauwtjes aangevuld met wat
Roeken en Zwarte kraaien. Links,
aan de rand van het maisveld is het
een kabaal van jewelste: ook hier
tientallen Kauwtjes, Roeken en
Zwarte kraaien, gebroederlijk naast
elkaar, die bezig zijn de vroegrijpe
maiskorrels van de kolven te peute
ren. Een groot deel van de rand van
het maisveld is al ontdaan van de
maiskorrels. Arme boer, is zijn veld
al gortdroog, komen de vogels hem
ook nog eens helpen met oogsten.
Het is wel een fascinerend gezicht:
als de ene helft zijn buikje vol heeft
en naar de rechterkant van de dijk
vliegt voor wat schaduw, gaat de
eerst rustende andere helft aan het
werk op het maisveld om verder te
oogsten en te eten: over teamwerk
gesproken.
Verder fietsend over de dijk stort
een Torenvalk zich op prooi, stoeit
er wat mee om er dan mee weg te
vliegen. Zou ik nou de enige zijn
die last heeft van de warmte en ver
langt naar een lekker koel Belgisch
bier? De dieren hebben blijkbaar
geen last van de hitte, want die zijn
toch nog behoorlijk actief. Oh ja,
de Wulpen waarnaar ik eigenlijk op
zoek was heb ik niet gevonden,
maar het was toch een heel mooie,
zondoorstoofde middag.  

door Tom Storcken
 
Begin augustus, tropisch warm,
toch maar erop uit, want Thea had
ruim een week geleden vier Wulpen
gezien bij de grindgaten langs de
Maas tegenover Grevenbicht. Dus
voldoende drinkwater en de verre
kijker in de fietsentas en via Roos
teren naar Maaseik en dan via de
Belgische kant van de Maas rich
ting Grevenbicht. Als ik de brug bij
Roosteren overga zie ik ongeveer
65 Konikpaarden in het water
staan om verkoeling te zoeken.
Ook zwemmen er een paar Canade
se ganzen terwijl enkele Blauwe rei
gers langs de waterkant staan. Boe
ren- en Huiszwaluwen vliegen hoog
over en weer op zoek naar insecten.
In plaats van verder over de winter
dijk te fietsen ga ik naar links over
een veldpad dat slingerend door
mais- en grasvelden gaat. Hier is
het smoorheet: de mais staat hier
echt te verdorren, terwijl de weilan
den er ook dor bijliggen. Na een
tijdje kom ik langs een boerderij die
in de winterbedding van de Maas
ligt. Ter bescherming hebben ze
rondom een wal opgetrokken met
twee in- en uitgangen die bij hoog
water gesloten kunnen worden.
Af en toe kom ik vlak langs de
Maas en hoor ik hier de Kievit en
na enig zoeken kunnen er ook een
paar gespot worden. Twee Toren
valken vliegen boven de zondoor
stoofde velden, op zoek naar iets
eetbaars, neem ik aan. Hier zie ik

Op zoek naar Wulpen

Wulp (foto: Corine Bliek CC BY-NC 2.0)
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26 december Tweede Kerstdag wandeling naar de Beegderhei

ten van militairen werden de dui
nen steeds meer vastgelegd door
mossen, grassen, kruidachtigen en
bomen en verdwenen de duinen
meer en meer. Voor het behoud
van deze levende stuifduinen begon
het er steeds slechter uit te zien en
aan het eind van de vorige eeuw
was het zelfs “vijf voor twaalf” om
dit fenomeen te redden. Een echte
boost voor behoud hiervan kreeg
dit gebied door het “Herstelplan en
Beheerplan Beegderheide” dat door
het Natuurhistorisch Genootschap
werd opgesteld nadat ze eerst het
gehele gebied zeer uitgebreid had
den geïnventariseerd. Het NGL
concludeert dat de Beegderheide
van groot belang is voor een aantal
kritisch en zeldzame planten en die
ren. Het beheersplan wordt vastge
steld met drie speerpunten: bijstu
ring bosbeheer, natuurontwikke
ling en recreatie. Hierin is ook aan
gegeven hoe het bosbeheer, het hei
debeheer en het vennenbeheer dient
te worden uitgevoerd waarbij de re
sultaten steeds worden gemonitord
en afhankelijk hiervan worden bij
gestuurd. Hierdoor is in de Beeg
derheide een uniek stuk natuur her
schapen met gevarieerd loof- en
naaldbos, zandduinen, een aantal
heideveldjes en diverse vennen.
Delen van het terrein worden be
graasd en zijn daarom afgerasterd.
Hierdoor is er 19 ha bos verwij
derd, 4 ha is herplant elders in de
gemeente, voor 15 ha is ontheffing
van de herplantplicht verleend door
de provincie. Om het gebied open
en gevarieerd te houden wordt ge
bruik gemaakt van Kempische hei
deschapen waar vooral de Struik
heide veel profijt van heeft. Een
ander aspect voor het succes van
dit gebied vormt de werkgroep:
“De vrienden van de Beegderhei
de”. Deze werkgroep bestaat uit
een vaste kern van ongeveer 30 vrij
willigers uit de omliggende dorpen.

door John Hannen
 
Op  Tweede Kerstdag 26 december
bieden we, als "Landschapsvereni
ging de Kringloop", traditiege
trouw weer een excursie/wandeling
aan. De Beegderheide heeft elk
jaargetijde iets moois te bieden
vandaar deze keuze. De excursie
staat onder leiding van Jan Her
mans en John Hannen, gezien de
terreinomstandigheden zijn stevige
schoenen aan te bevelen.
We verzamelen ons om 14.00 uur op
de parkeerplaats bij sportvereniging
 Hebes, Baexemerweg 1a, schuin te
genover de molen van Beegden.
Deze excursie duurt tot 16.00 uur.
 
De Beegderheide omvat zo’n 300
ha bos, heide en vennen aan de
rand van het Maasdal. Het is een
gebied met een grote afwisseling
aan open heideterreinen en beslo
ten bossen. Hier liggen vele stuif
duinen die zich door dekzanden in
de laatste ijstijden hebben gevormd
met vele grote en kleine vennen die
hier zorgen voor veel reliëf in het
terrein. Op deze dekzanden ont
stond allereerst  bos. Hierna, in het
holoceen, bedreef men hier veel
landbouw waardoor dit bos weer
verdween. Door overbeweiding
ontstond hierop weer heide. Deze
heide werd gestoken in plaggen en
werd uitgespreid in een stal met
verdiepte bodem waarin gedurende
de wintermaanden het vee verbleef.
Deze stal werd in het voorjaar leeg
gehaald, waarna de mest werd ge
bruikt om de esgronden weer
vruchtbaar te maken. Door deze
overexploitatie verdween de heide
en ontstond deels weer een stuif
duinlandschap met landduinen.
Daar dit gebied een tijdlang ook
dienst deed om oefeningen te doen
met tanks e.d. bleven deze zanddui
nen open en kregen de planten niet
veel ruimte om te vergrassen. Doch
door de stikstofverrijking vanuit de
lucht plus de verminderde activitei

Zij maken regelmatig inventarisa
ties van de vegetatie. Ook meten de
vrijwilligers tweemaal per maand
de waterstanden in de vennen om
zo de effecten van de boskap op de
waterhuishouding te beoordelen.
De vrijwilligers lopen samen voor
de Vlinderstichting twee monito
ringsroutes voor de zeldzame Phe
geavlinder. Verder worden er nes
ten van bosmieren en gegevens van
diverse kenmerkende broedvogels
als Dodaars en Nachtzwaluw vast
gelegd. Ze hebben ook een monito
ringsroute voor de Levendbarende
hagedis. Doch ondanks alle voor
zorgsmaatregelen viel me op dat de
vennen deze zomer voor bijna de
helft of nog verder zijn droogval
len. Dit kan voor het gehele gebied
drastische gevolgen hebben. Van
het water uit het ven kan de omge
ving profiteren. Bomen nemen veel
water op en verdampen ook veel.
Het venpeil kan hierdoor zakken.
Doordat bladafval, takken en stuif
meel in het water terecht komen,
hoopt zich organisch materiaal in
het ven op. Er vindt dan langzaam
bodemvorming plaats, zeker in
droge zomers zoals die van dit jaar.
Uiteindelijk is het ven geheel ver
land. Om dit proces tegen te gaan,
zijn er veel bomen langs de oevers
gekapt. Ondanks deze werkzaam
heden vindt men op vele oevers nog
Pijpenstrootje; dat is niet omdat de
plagmachine die is vergeten maar
het bleek dat juist daar de Veldkre
kel voorkwam. Bij een  tweede ven
is ook weer niet de hele oever  op
geschoond zoals afgesproken maar
uitgerekend in dit gebiedje vestigde
zich de Moerassprinkhaan als
nieuwkomer in het gebied. Het
voorgaande maakt duidelijk dat
men hier prima maatwerk kan leve
ren. Op deze kerstdag, midden in
de winter, staat alles er kaal bij,
echter hierdoor zijn juist vele be
heersmaatregelen beter zichtbaar
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waar hier en daar ook extra op
wordt gewezen. Dus mensen noteer

deze middag in uw agenda en zorg
dat u tijdig aanwezig bent, het be

looft een interessante excursie te
worden.

Lezing op vrijdag 14 december door Jan Hermans
 

Jan Hermans zal op vrijdag 14
december een lezing verzorgen.
Deze lezing  zal voor ons allen een
verrassende inhoud hebben, Jan zal
tot het laatst zijn details niet hele
maal prijsgeven,  het zal vast en

zeker een boeiende en verrassende
avond worden.
De lezing begint om 20.00 uur in de
centrale ruimte van Basischool Tri
angel Linnerhof 36 te Linne.
Noteer de datum in uw agenda en

zorg dat u erbij bent. Ook niet
leden zijn van harte welkom op
deze  avond.
 
Het Bestuur

Heksenbezem in Grove den (foto: John Hannen)
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"Laat U Verrassen"

door Jan Hermans
 
Onder dit motto zal ik op vrijdag
14 december een lezing verzorgen.
Veel details kan ik over de lezing
niet prijs geven, want dan is het
geen verrassing meer, maar wel het
navolgende…
Als wij een avond over dieren zou
den praten en U zou mij vragen:
wat is Uw lievelingsdier? Dan zou
ik naar eer en geweten antwoorden:
eigenlijk heb ik minstens honderd
lievelingsdieren, maar we hebben
de hele avond tijd, dus laten we
maar beginnen.
Als iemand mij nu zou vragen om
één lievelingsdier te noemen, zou ik
die vraag onmogelijk kunnen be
antwoorden. Zoekende naar infor
matie over de dieren die op 14 de
cember aan bod zullen komen (de
verrassing is natuurlijk welke…?)
dan merkte ik, iedere keer opnieuw,
dat ik steeds meer opging in het
leven van dat ene dier waar ik op
dat moment mee bezig was. Een
goed boek lezen dat geschreven is
door iemand die echt houdt van het
dier waarover hij schrijft, is een van
mijn favoriete bezigheden. Boeken
over vlinders, roofdieren, kevers, li
bellen, olifanten , mensapen en al
lerlei andere dieren hebben mij
avonden lang uit mijn slaap gehou
den, terwijl ik nadacht over al het
wonderbaarlijke dat zij bevatten.
Bij het voorbereiden van deze le
zing ontdekte ik dat er geen enkel
dier is, of het nu gaat om een mest
kever, een uil of een leeuw, waar je
niet je hele leven lang onderzoek
aan kunt verrichten. Veel mensen
hebben dat ook gedaan en vooral
wanneer ik mij laafde aan de kennis
van iemand die zelf van dat dier
hield, was het bijna onmogelijk om
die liefde niet ook op mij te voelen
overgaan.
Er bestaan geen dieren die intelli
genter, mooier of nuttiger zijn dan

andere; alle dieren zijn precies zo
intelligent als nodig is om te overle
ven in de ecologische niche waarin
zij voorkomen, alle dieren zijn
mooi en geen enkel dier, zou zijn
bestaan moeten hoeven rechtvaar
digen door aan te tonen hoe nuttig
hij is in de ogen van veel mensen!
Tijdens mijn zoektocht naar inte
ressante en relevante informatie
over de door mij geselecteerde die
ren werd ik soms overvallen door
een groot gevoel van nederigheid.
Zo schrijft de auteur Paul Johns
gard over de trek van zwanen,
kraanvogels en ganzen: “…deze vo
gels vlogen al over de grenzen van
Noord-Amerika en Eurazië en
gaven de details van hun trek al
van generatie op generatie door, in
een tijd dat de geografische kennis
van de mens beperkt was tot wat
we zagen vanuit een hoge boom of
vanaf de top van een heuvel en
onze communicatie nog bestond uit
een soort koeterwaals.”
Tijdens de lezing zal ik proberen
om over elk dier de boeiendste en
meest wetenswaardige informatie te
vertellen, maar ik wil vooral aange
ven en benadrukken hoe bijzonder
elk dier is.

Het gaat daarbij niet uitsluitend
om bedreigde dieren, maar het is
hartverscheurend om te bedenken
dat er inmiddels vele duizenden be
dreigde soorten zijn. Tegenwoordig
leven er op de hele wereld nog
maar 1500 tijgers in het wild en de
kans is groot dat Uw kleinkinderen
bepaalde dieren straks alleen nog
maar uit de boeken kennen. Als ik
mij een wereld zonder tijgers pro
beer voor te stellen, word ik onuit
sprekelijk triest. Wat mij enige
moed geeft, is dat er mensen zijn,
die zich ook zorgen maken over het
verdwijnen van al die bijzondere
dieren waarmee we deze planeet be
wonen. Wij kunnen gelijkheid seri
eus nemen en dat begrip ook van
toepassing laten zijn op veel meer
levende wezens die allemaal even
belangrijk, even fascinerend en
even kostbaar zijn als onze eigen
soort. Mijn enige wens is dat de le
zing “Laat U verrassen….” ertoe
bijdraagt om ons iets dichter bij dat
doel te brengen.
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door Jan Hermans
 
Goudgeel, koperrood, bronsgroen,
staalblauw en alle denkbare me
taal- en ertskleuren worden verte
genwoordigd door de leden van de
Goudwespen (Chrysididae). Van
wege deze onwaarschijnlijke kleu
rencombinaties behoren de goud
wespen tot de juweeltjes onder de
insecten. Goudwespen hebben in
tegenstelling tot andere groepen
vliesvleugeligen, weinig achterlijfs
segmenten; slechts drie ervan zijn
zichtbaar (soms vier of vijf), maar
de andere segmenten liggen inwen
dig en zijn bij de vrouwtjes omge
vormd tot een legboor, die als een
telescoop kan worden uitgestulpt
voor het leggen van een ei.

Goudwespen zijn heel de zomer te
vinden tegen muren, op palen of
houten schuttingen, op bloemen of
op open zand. Het zijn net als de
spinnendoders rusteloze insecten;
trillen met de sprieten, zoeken en
snuffelen, geen drie seconden op
eenzelfde plaats.
Goudwespen zijn parasieten, maar
ze volgen een heel andere tactiek
dan bijvoorbeeld andere parasitaire
families. Het vrouwtje dringt tij
dens de proviandering, vóórdat een
cel definitief wordt gesloten binnen
in het nest van een angeldrager en
legt daar heimelijk haar ei. Het
groeitempo van haar larve is aan
merkelijk langzamer dan van de

Vijanden in eigen huis

Goudwesp (foto: Marianne Vos)

waard, zodat deze laatste al een
flink eind volgroeid is, wanneer de
goudwesplarve verschijnt. De
goudwesplarve klemt zich vast op
de larve van de waard en zuigt die
helemaal leeg. Ook kent men situa
ties waarin de goudwesplarve eerst
de waard leegzuigt en daarna het
overige proviand. Goudwespen zijn
helemaal niet kieskeurig; ze kiezen
zowel bijen als graafwespen.
Het gedrag van goudwespen is
sterk gerelateerd aan dat van hun
gastheren. De meest primitieve
goudwespen parasiteren op de lar
ven van bladwespen. Vertegen
woordigers van de grootste groep
parasiteren bij andere angeldragers.
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Vrijdag 25 januari
Lezing door Stef van Rijn over de
Wespendief.     
 
Vrijdag 22 februari
Jaarvergadering met aansluitend
een lezing door Ad Havermans
over biodiversiteit.
 
Vrijdag 29 maart
Lezing door Annemarie van Die
penbeek over “Diersporen”.
 
Zondag 28 april
Voorjaarstocht naar het gebied  I
senbroich en Schalbruch.
 
Zaterdag 25 mei
Bustocht naar Wageningen met be
zoek aan een Arboretum

en het nabij gelegen natuurgebied
de Blauwe Kamer.
alleen voor leden.
 
Zondag 30 juni
Excursie “Diersporen in het veld”
naar de Meinweg met gids  Anne
marie van Diepenbeek.
 
Zondag 25 augustus
Heide-excursie naar het Leudal.
 
Zondag 29 september
Excursie naar “ De Lus van Linne”
met een gids van Stichting het Lim
burgs Landschap.
 
Zondag 27 oktober
Herfstexcursie naar het Munnichs
bosch.

 
Vrijdag 22 november
Varia-avond. 
alleen voor leden.
 
Vrijdag 13 December
Lezing over orchideeën  door Jean
Claessens en Jac Kleijnen.
 
Donderdag 26 december
Kerstwandeling in een Limburgs
natuurgebied.
 

Jaarprogramma 2019

Jaarprogramma 2018

Vrijdag 23 november
Lezing door Harrie van Buggenum
over de ontwikkelingen in het Ech
terland.
 

Woensdag 26 december
Traditionele Kerstwandeling in een
Limburgs natuurgebied.

Vrijdag 14 december
Lezing door Jan Hermans  “Laat u
verrassen”.

Deze soorten hebben meestal drie
goed gepantserde achterlijfsseg
menten met een platte of holle
buik. Ze zijn in staat om zich bij ge
vaar op te rollen als bescherming
tegen aanvallers.
De levenswijze van veel goudwes
pen is nog onbekend. Het zijn dus
echte parasieten die het lichaam
van de waard consumeren; dit in te
genstelling tot andere vliesvleugeli

gen die alleen de voedselvoorraad
van de waard opeten.
Een beroemd schrijver moet eens
gezegd hebben, dat men zijn groot
ste vijanden moet zoeken in zijn
eigen familie. De vliesvleugeligen
waarover ik in deze jaargang ge
schreven heb, kunnen daarvan ge
tuigen. Behalve de hier vermelde
goudwespen, zijn er nog talrijke
sluipwespen, die de larven nog

weten te vinden nadat de cellen ge
sloten zijn. Sluipwespen weten met
hun legboor de celwanden te door
boren en de larven met een sluip
wespenei te infecteren. Ook op deze
manier gaat menig bijen- of graaf
wespen-nageslacht te gronde. Vindt
U dat jammer? Ik niet.
Zou de biologie van al deze vlies
vleugeligen mooier zijn zonder zijn
tragiek?
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 ' een groepje nieuwsgierige runderen in een weiland aan de Roer. In verband met de nieuwe Algehele Verorde
ning Gegevensbescherming (AVG) zijn de oormerken voorzien van een balkje'. 
(Tekst en foto: Marianne Vos)

... AVG - runderen

Observatie van...
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