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Excursie naar Osen en de Lus van Linne op zondag 29 september

Osen (foto: Ans Homburg)

Op zondag 29 september organi
seert Landschapsvereniging De
Kringloop een excursie in het
Maasplassengebied, meer in het bij
zonder naar Osen en de Lus van
Linne. Beide deelgebieden zijn in
beheer bij de Stichting het Lim
burgs Landschap. De excursie start
om 9.30 uur vanaf de parkeerplaats
bij de Waterkrachtcentrale Linne,
bereikbaar via Linne, volg
Weerdweg door de Linnerweerd,
deze gaat over in de Steegweg, aan
het einde van de Steegweg ligt de
parkeerplaats. Leo Kuijpers van
Stichting het Limburgs Landschap
en Jan Hermans zullen deze excur
sie gezamenlijk leiden. Om U alvast
in de juiste stemming te brengen
voor deze tocht volgt hierna enige
informatie. De excursie duurt tot
12.00 uur.

Knautiabij - Andrena hattorfiana (foto: Marianne Vos)
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Lus van Linne
De Lus van Linne is een gebied van
de Maas binnen een in de jaren
twintig van de 20e eeuw afgesneden
Maasbocht tussen Linne en
Merum. Het gebied binnen de lus
werd tussen 1942 en 1982 sterk ver
graven ten behoeve van de grind
winning, waarbij grote plassen ont
stonden zoals de Gerelingsplas, de
Spoorplas en de Osenplas. Deze
plassen zijn door dammen van el
kaar gescheiden. De plas in de kop
van de lus werd opgevuld met klei
en diende sindsdien als gebied met
een agrarisch gebruik. De Spoor
plas dankt zijn naam aan de win
ning van ballastgrind voor de
spoorwegen. Deze grindwinning
kwam al in de jaren zeventig van de
20e eeuw tot een eind. Zo ontstond
een gebied van ongeveer 180 ha,
dat voor 90 ha bestond uit grind
plassen, 60 ha landbouwgrond, 10
ha zachthoutooibos en graslanden

(20 ha). De Maasbocht zelf is onge
veer 55 ha in oppervlak. Omstreeks
2010 werd besloten het gebied ge
heel in te richten als doorstroomge
bied voor de Maas en als natuur
ontwikkelingsgebied.
Dit project “Nieuw leven in de Lus
van Linne” is een samenwerkings
verband tussen Ballast Nedam,
Stichting het Limburgs Landschap,
de gemeente Roermond, Rijkswa
terstaat en de Provincie Limburg.
Het project beoogt om de komende
tiental jaren de gehele meander
boog van Linne om te vormen tot
een aantrekkelijk en beter toegan
kelijk natuurgebied. Door het ver
der verdiepen van met name de Ge
relingsplas, kan het overige deel
van de Lus beter ingericht worden
voor natuur, waarbij meer ruimte
ontstaat voor grindrijke rivierafzet
tingen, ooibos en stroomdalgras
land.
Maas in Beeld heeft landschapseco

logisch onderzoek gedaan naar de
bestaande natuurwaarden in 2010
en de ontwikkelingen die het gebied
heeft doorgemaakt sinds de grote
overstromingen van 1993 en 1995.
Sommige delen van het gebied,
zoals het oude ooibos van de Peu
pelensteen met Blauwe reigerkolo
nie en Bevers en de spectaculaire
ontwikkeling van waterplanten in
de Maas tegenover Linne, ontwik
kelen zich fraai. Andere delen zijn
de laatste 15 jaar achteruit gegaan,
omdat ze na de grote grindafzettin
gen van 1995 weer in cultuur zijn
gebracht. De Lus van Linne is één
van de weinige gebieden langs de
Maas waar echte grootschalige
grindafzettingen kansrijk zijn. Tij
dens deze excursie zullen we zien
hoe het gebied zich ten aanzien van
vogels, insecten en flora al heeft
ontwikkeld. Denk dus aan verrekij
ker, plantengids en loep.
Het Bestuur

Exoten in Nederland: de Nijlgans
door Jan Hermans
De Nijlgans is een Afrikaanse vo
gelsoort die sinds 1967 in Neder
land als exoot voorkomt. Inmiddels
is deze opvallende vogel in Neder
land een gewone verschijning ge
worden. Ontsnapte siervogels wis

ten zich net als in andere West-Eu
ropese landen goed te vestigen en te
handhaven. Het is een vogel die
vooral in het westen en noorden
van Nederland en langs de grote ri
vieren voorkomt. In de vlucht val
len de zwart-witte vleugels op; de
Nijlgans is een vogel die zijn terri

Nijlgans Alopochen aegyptiaca (foto: Marianne Vos)
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torium fel verdedigt.
Uiterlijke kenmerken
De Nijlgans (Alopochen aegyptia
ca) wordt ook wel Vosgans ge
noemd. Het is een eendachtige
vogel uit de familie van de Eendvo
gels (zwanen, ganzen en eenden)
die binnen deze familie ingedeeld is
bij de zogenaamde “halfganzen”
waartoe ook de Bergeend behoort.
De naam Nijlgans is verwarrend,
want hij behoort niet tot de onder
familie van de zwanen en ganzen!
De Nijlgans is een vrij bontgekleur
de vogel; de felle gele ogen vallen
op in een kastanjebruin masker dat
weer afsteekt tegen de bleekbruine
kop; snavel en poten zijn roze. De
rug is vosbruin met zwart en met
een witte vlek op de schouder. De
hele onderkant is bleekbruin met
een zwarte vlek op de borst. Man
netje en vrouwtje zien er eender uit,
maar jonge vogels ogen doffer en
missen veelal de borstvlek. Vooral
in de vlucht maken de Nijlganzen

Nijlgans Alopochen aegyptiaca (foto:Nicky Hulsbosch)

een bonte indruk door de witte
vlek, die een groot deel van de vleu
gels beslaat. Nijlganzen zijn dus
geen echte ganzen, maar eenden: ze
hebben nogal lange poten en wag
gelen ook minder dan de echte gan
zen. Bovendien zijn het voortreffe
lijke duikers, iets waar echte ganzen
niet in uitblinken.
Verspreiding
De naam Nijlgans verwijst al naar
het gebied van hun oorsprong: het
continent Afrika. Sinds de jaren ze
ventig van de vorige eeuw zijn uit
ontsnapte vogels op verschillende
plaatsen bloeiende populaties ont
staan. Omstreeks 1999 bedroeg het
aantal broedvogels 4500 tot 5000
paar, omstreeks 2009 bedroeg dit
aantal 10.000 tot 13.900 paar en in
de vogelatlas van 2018 wordt het
aantal broedparen geschat tussen
6.900 en 11.400. Je kunt je afvragen
waarom de Nijlgans al niet eerder
inburgerde, zoals in het Verenigd
Koninkrijk, waar in Norfolk al
meer dan een eeuw een vrij levende
populatie bestaat. Nijlganzen wor

den al eeuwenlang als siervogel ge
houden, in het Verenigd Konink
rijk al sinds de zeventiende eeuw.
Volgens sommige bronnen hielden
de oude Egyptenaren ze al als huis
dier. In de avifauna van Teixeira
wordt vermeld dat rond 1967 zes
Nijlganzen ontsnapten uit een park
in Rijswijk en omstreeks dezelfde
tijd een paar uit de Wassenaarse
dierentuin. Deze vogels schijnen de
grondslag te hebben gelegd voor de
populatie Nijlganzen bij Den Haag.
Daarna is de groei in snel tempo
voort geschreden zoals blijkt uit de
hiervoor genoemde aantallen.
Leefwijze en gedrag
Nijlganzen leven in hun gebied van
oorsprong altijd in de buurt van
zoetwater, in Afrika langs de grote
rivieren, in moerasgebieden, in de
West-Afrikaanse rijstvelden en
langs de oevers van de grote meren.
Ze maken aldaar hun nesten in
holen en op richels van hoge en on
bereikbare kliffen.
In Nederland leggen Nijlganzen
hun eieren vaak in verlaten kraai

en- of reigernesten of ze maken op
een beschutte plek een grondnest
van planten uit de directe omge
ving. De nestkom bekleden ze met
dons. Het nestelen begint na een
luidruchtige baltsperiode. Het
broeden duurt bijna een maand,
waarbij mannetje en vrouwtje el
kaar afwisselen. De kuikens, die
zwart-wit getekend zijn en lijken op
jonge Bergeenden, worden na het
uitkomen naar het water geleid.
Nijlganzen komen nooit aan zee,
maar broeden wel een paar kilome
ter inlands bij duinmeren. Daar
zwemt een groep kuikens zo dicht
opeen, streng bewaakt door beide
ouders, dat geen roofvogel of
meeuw zich in de buurt durft te
wagen. De ganzen zijn zo agressief
dat zelfs Vossen ervoor wijken. Een
woedende Nijlgans verdedigt zich
ook met de hoornachtige spoor aan
het handgewricht van de vleugel,
waarmee hij flinke klappen kan uit
delen. Een door Nijlganzen bezet
territorium van meer dan een kilo
meter oeverlengte, wordt fel verde
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digd tegen andere vogelsoorten.
Buiten de broedtijd zijn de grootste
aantallen Nijlganzen te vinden in
het westen van Nederland en het ri
vierengebied. Een deel van de Nijl
ganzen trekt het hele jaar paarsge
wijs op, maar vooral in de nazomer
en winter sluiten andere zich aan
tot groepen van soms enkele hon
derden. Ze foerageren op graslan
den en oogstresten op bouwland
(vooral Mais) en rusten en ruien op
open water. Het succes van de Nijl
gans kan vooral worden toege
schreven aan de voedselkeus (voor
al gras dat overvloedig beschikbaar
is) en het grote aanbod aan ge
schikt leefgebied (open water nabij
graslanden met een paar bomen).
Het lange broedseizoen en het re

gelmatig hebben van meerdere
broedsels per jaar, tot midden in de
winter, draagt ook bij aan de toe
name. Sinds de eeuwwisseling
zwakt de toename af, mogelijk
door afschot of het “vol” raken van
de succesvolle broedterreinen.
Wet- en regelwetgeving
De Nijlgans is een niet-beschermde
uitheemse soort. De soort geniet
geen bescherming op grond van de
Europese Vogelrichtlijn en de Ne
derlandse Faunawet. De Nijlgans
staat op de Europese lijst van zorg
wekkende invasieve uitheemse
soorten.
In eerste instantie was men bang
dat de Nijlgans zou concurreren
met inheemse soorten. Tijdens het
broedseizoen kunnen Nijlganzen

hun territorium fel verdedigen, het
geen nadelig kan uitpakken voor
andere soorten die eenzelfde broed
habitat kiezen, maar… ook in
heemse soorten als Meerkoet en
Knobbelzwaan vertonen dergelijk
agressief gedrag ten opzichte van
soortgenoten en andere watervo
gels. Voor zover mij bekend heeft
het agressieve gedrag van de Nijl
gans in West-Europa nog niet tot
negatieve effecten op andere soor
ten geleid. Er is geen beeld van de
exacte omvang van de schade door
Nijlganzen in landbouwgebieden.
Omdat Nijlganzen geen wettelijke
bescherming genieten, wordt de ge
wasschade door deze soort niet ge
registreerd en niet vergoed.

Herfstexcursie naar het Munnichsbosch op zondag 27 oktober

Munnichsbosch in de herfst (foto: Marianne Vos)
Op zondagmiddag 27 oktober ver
trekt om 13.30 vanaf de parkeer
plaats bij het Gemeenschapshuis in
het Reutje Sint Josephstraat 2, (St.
Odiliënberg) de excursie onder lei
ding van de gidsen Jo van Pol en
Leo Koster. De excursie duurt tot
16.00 uur.
Het Munnichsbos is een nog vrij
gaaf landschap bestaande uit bos
sen met daartussen kleinschalige
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landbouwgronden afgewisseld met
prachtige lanen en het dal van de
Vlootbeek. Veel Kringlopers heb
ben in de afgelopen jaren kennis ge
maakt met dit schitterende gebied.
Het meest indrukwekkend is het
oud loofbos met zware eiken en
Beuken terwijl natuurlijk ook de
oude eikenlanen van hoge land
schappelijke waarde zijn. Rondom
de kern van beuken-eiken percelen
liggen uitgestrekte aangeplante

dennenbossen.
Het Munnichsbos is vooral bekend
en wordt vaak bezocht vanwege de
rijkdom op het gebied van vogels
en paddenstoelen. Een herfsttocht
in dit bos, vooral wanneer het loof
van de Beuken goudgeel kleurt en
het licht van een laagstaande zon
dit nog een extra dimensie geeft, is
onvergetelijk. Een bos in de herfst
laat op diverse fronten zien dat de
natuur zich voorbereidt op een pe
riode van koude en rust. De bomen
zijn getooid met hun vruchten,
waarvan diverse dieren profiteren
en zich soms een voorraad aanleg
gen. Het rijk van de schimmels of
paddenstoelen kent hoogtijdagen in
deze periode, mits voldoende vocht
zorgt voor een versneld afbraak
proces van het grote aantal be
schikbare bladeren, takken en dood
hout.
Op deze excursie zijn ook niet-le
den welkom; neem eens Uw kennis
sen of vrienden mee en laat ze ken
nis maken met de activiteiten van
Landschapsvereniging De
Kringloop!
Het Bestuur

Mamma Wezel met jongen
door Tom Storcken
Het is 4 juli 2019, een mooie zomer
se dag om na gedane arbeid in de
tuin, nog een wandeling te maken.
Ik loop door ’t Hout op de Amel
bergaweg richting Susteren. Voor
dat ik bij de eerste huizen aankom
steekt plotseling een Wezel met
twee jongen het pad over. Als
mama Wezel mij in de smiezen
krijgt, blijft ze stokstijf staan en
kijkt naar me. Nou ja, ik doe maar
hetzelfde, maar dan in omgekeerde
richting; ik kijk naar haar. Dan
steekt ze toch snel met haar jongen
het pad over. Links van hen zie ik
nog beweging in de begroeiing, dus
langzaam loop ik een eindje terug
en wacht af. Na enkele minuten
hoor ik een zacht knorrend-blaf
fend geluid aan de linkerkant van
het pad: er komt een klein wezellijf
je tevoorschijn. Het diertje lijkt te
roepen: Mama, mama, kom me ha
len! Nou ja, wat doe je dan als
mama, je kijkt of het pad veilig is,
ziet mij verderop staan, maar ver
wacht van mij dan toch geen on
heil. Als de wiedeweerga steekt
mama het pad over, haalt weer een
jong en brengt het naar de andere
twee. Maar dan is het nog niet ge
daan: er lopen weer twee jongen
over het paadje die eveneens om
hun moeder lijken te roepen.
Mama Wezel haalt ook deze leden
van haar gezin op en tevreden
knorrend-blaffend lopen ook de
laatste twee jongen met mama mee
en verdwijnen in het struikgewas.
De Wezel (Mustela nivalis) behoort
als zoogdier tot de familie der Mar
terachtigen, waartoe onder meer
ook de Hermelijn en de Fret beho
ren. Binnen deze familie is de Wezel
de kleinste soort. Het vrouwtje dat
ik gezien heb zal zo’n 35 gram heb
ben gewogen en had een lengte van
ongeveer 25 centimeter. Wezels zijn
vleesetende roofdieren en zijn daar
om uitgerust met scherpe hoektan
den. Ze hebben per dag ongeveer

Wezel (foto: Kentish Plumber CC BY-NC-ND 2.0)

een derde van hun lichaamsgewicht
aan voedsel nodig, hetgeen over
eenkomt met een à twee muizen.
Hun voedsel bestaat in hoofdzaak
uit kleine zoogdieren zoals reeds
genoemde muizen, maar ook jonge
konijnen en als de kans zich voor
doet, een eitje. Ze hebben een roest
bruine vacht met witte buik en
borst, maar dat was bij de jongen
nog niet te zien. Deze jongen waren
overigens niet veel kleiner dan
mama Wezel, dus waarschijnlijk al
bijna volwassen. De jongen worden
in april of mei geboren en zijn na

twee tot drie maanden zelfstandig.
Het nestmateriaal bestaat uit gras
en bladeren. Ze nestelen in hout
wallen of takkenbossen, of in de
struikbegroeiing. Ook spleten en
kieren in oude schuurtjes of derge
lijke zijn geschikt als nestplaats.
Wezels moeten constant op hun
hoede zijn voor predatoren, zowel
gevederde als viervoetige en zowel
overdag als ’s nachts. Roofvogels,
uilen, katten en vossen lusten wel
een Wezel.
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La Brenne - deel 1

La Brenne (foto: Jan Hermans)
door Tom Storcken
La Brenne ligt zo’n 200 km onder
Parijs, ten westen van de stad Cha
teauroux. Wij bezoeken het noor
den van dit regionale natuurpark,
globaal gelegen tussen Mezièresen-Brenne en Rosnay met zijn hon
derden vijvers of ètangs. Deze vij
vercomplexen zijn van groot belang
voor moeras- en watervogels. Hoe
ik aan dit gebied kom: zie Observa
tie november/december 2015 waar
in Jan Hermans een beschrijving
geeft van zijn lezing van 11 decem
ber 2015 over ”La Brenne”. Tijdens
deze lezing is toch ergens een zaad
je geplant in mijn onderbewustzijn
om daar in de toekomst nog eens
heen te gaan. Vooral omdat in het
verhaal en tijdens de lezing niet veel
aandacht werd besteed aan de vo
gels die in dit gebied voorkomen.
Jan heeft toen vooral de nadruk ge
legd op de diverse landschapstypen
met hun bijbehorende vegetatie,
flora, reptielen- en insectenfauna.
Nu is het half mei 2019 en voor ons
tijd om deze streek eens te verken
nen en gaan we op weg naar L’au
berge de la Gabrière, gelegen vlak
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bij het etang de la Gabrière. Toen
Jan hoorde dat wij naar deze au
berge gingen, vertelde hij me dat hij
daar wel eens met een vriend is
gaan eten. Deze auberge ligt vlak
bij ”La Cherinne”, een van de vele
natuurreservaten. Het is toch wel
belangrijk om te vermelden dat
deze streek heel dun bevolkt is. De
dorpjes en gehuchten die er liggen
bestaan soms maar uit een paar
huizen of boerderijen. Veel werk is
er niet, of het moet al bestaan uit
de viskwekerijen met zijn vele vij
vers, een beetje toerisme en een
aantal boerderijen met vee. Voor
deel voor de natuur is dat deze nog
grotendeels zijn gang kan gaan.
Op de dag van aankomst wandelen
we tegen de avond een stukje langs
een paar visvijvers om alvast een
beetje sfeer te proeven. Al snel wor
den we verrast door een Zwarte
wouw in de lucht. Nachtegaal,
Koekoek en Merel laten hun ge
zang horen, terwijl op de rand van
een van de kleinere vijvers een Oe
verloper rondscharrelt.
Onze eerste volle dag begint al
vroeg na een echt Frans ontbijt en
het doel van deze dag wordt: zoveel

mogelijk zien en horen in het park
Cherinne op loopafstand van het
hotel. De eerste grote vijver is die
van Beauregard. Onderweg ernaar
toe laten Koekoek en Nachtegaal
van zich horen, terwijl Bergeenden
in een vijver en Putters in een boom
wedijveren wie de mooiste is. We
denken een Bever te zien in een van
de vijvers. Bij een beekje vlak voor
de vijver van Beauregard horen en
zien we Grasmus, Fazant en Wiele
waal, terwijl diverse (!!) Roodborst
tapuiten bovenop struiken en palen
zitten. In een weiland vlak ernaast
zit een Graspieper te zingen. In een
kale boom zit bovenin een roofvo
gel; na goed kijken blijkt het een
Slechtvalk te zijn. Hij blijft daar
een hele tijd zitten, bezig met het
poetsen van zijn verenpak en ge
woon met niets doen. Ook zien we
hier de Veldleeuwerik in de lucht,
terwijl weer iets verderop een Grau
we Klauwier boven in een boompje
zit. In zijn bekje heeft hij een groe
ne rups. Wordt deze rups bewaard
of zou hij al jongen hebben? En al
dit moois wordt begeleid door kre
kelgeluiden. Uiteindelijk komen we
dan toch bij de grote vijver van

Beauregard en horen we de Fluiter.
Op de oever zitten onder andere
Kleine Zilverreigers, Krakeenden
en enkele Witwangsternen terwijl
ook enkele van deze sterns over het
water vliegen en scheren. Het zijn
heel behendige vliegers die in de
lucht hun kostje vlak boven het
wateroppervlak bij elkaar scharre
len; dit ziet er spectaculair uit. De
Witwangsterns overwinteren
hoofdzakelijk in Afrika en zijn hier
zomergasten. Kort na elkaar zien
we drie Bevers zwemmen; na een
tijdje scharrelen er twee wat rond
aan de waterkant. Ons valt op dat
we geen vraatsporen ontdekken en
geen omgeknaagde bomen zien. Na
toch wat beter kijken komen we tot
de conclusie dat het geen Bevers
zijn, maar Beverratten. Deze dieren
kunnen tot wel 10 kg wegen en in
clusief staart, meer dan een meter
lang worden. Ze komen oorspron
kelijk uit Zuid- Amerika en werden
in Frankrijk gefokt voor hun dikke
vacht om jassen van te maken. Het
voedsel van de Beverrat bestaat uit
waterplanten zoals waterlelies. Het
gevolg hiervan is dat in veel vijvers
de Waterlelievegetatie is verdwe
nen. Dit heeft weer negatieve gevol

gen voor een aantal soorten, zoals
libellen, de sierlijke witsnuitlibel,
die nu dus veel minder voorkomt.
Ook eet de Beverrat graag Water
zuring en laat nou net de rups van
de Grote vuurvlinder hier gebruik
van maken; alweer een inheemse
soort die door het voorkomen van
een exoot als de Beverrat het hier
heel moeilijk heeft.
Op het water veel Futen, Knobbel
zwanen en Smienten, terwijl een
groepje van ongeveer 15 Kroon
eenden, mannetjes en vrouwtjes,
zwemmen ofwel langs de oeverrand
zitten. In het Riet doet de Kleine
karekiet zijn best. Een Blauwe rei
ger heeft een forse vis gevangen en
probeert deze zodanig in zijn sna
vel te krijgen dat de vis doorgeslikt
kan worden. Maar dit lukt niet
goed: is de vis dan toch te groot?
Na diverse pogingen waarbij de vis
af en toe weer op de oever valt, lukt
het dan uiteindelijk toch om hem
door te slikken. Daarna zie je heel
goed hoe de vis nog in de nek zit,
dus het wordt nog een paar keer
heel goed slikken. Maar dan zal de
Blauwe reiger zijn buikje voorlopig
toch wel vol hebben. Ondertussen
horen we hoe de ene Koekoek de

andere roept en omgekeerd. Een
Grote bonte specht roffelt tegen
een boom. Eigenlijk is het een
groot feest: langs het water, in het
water, in de struiken en bomen,
overal is wel iets te zien of te horen.
Naast al dit moois bloeit in de ber
men veel Brem en wilde rozen en
op open velden heel veel zuring,
boterbloem en Margrieten, dus heel
veel kleuren om ons heen, geweldig.
Op het pad dat we verder volgen
landt een grote vlinder in een
struik. Hij is zo groot dat hij ge
makkelijk mijn hele hand bedekt.
Bij het wegvliegen maakt hij eerst
een paar vleugelslagen om dan
”zeilend” een eind verder in een
volgende struik te landen. Zo’n
mooi gezicht. Het is de Rouwman
tel, in het Engels Camberwell Beau
ty genoemd, past eigenlijk beter bij
deze schitterende vlinder. We
lopen verder om een lunchplek te
vinden en dat wordt een stille plek
bij een klein verlaten visvijvertje bij
een oude verlaten boerderij La Ber
jaterie.
Geraadpleegde literatuur: Observa
tie nov/dec 2015 en de Crossbill
Guide Loire Vally.


Rouwmantel Nymphalis antiopa (foto:Marianne Vos)
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Afgerukte poot

Grote groene sabelsprinkhaan Tettigonia viridissima, vrouwtje (foto: Marianne Vos)

door Leo Koster
Op zondag 14 juli 2019 zit ik, zoals
zo vaak, te genieten van ons kleine
tuintje. Een Merel laat zijn heldere
zang horen, een paar Huismussen
(mannetjes) struinen de randen van
de vijver af op zoek naar de lekkere
hapjes van de net uitgeslopen wa
terjuffers. Ik geniet van de balts
vlucht van een Turkse tortel; luid
klapperend met zijn vleugels vliegt
hij steil de lucht in en na een zweef
vlucht landt hij op de nok van een
dak onder het uiten van de vlucht
roep. De zang van de Turkse tortel
bestaat uit een drielettergrepige
klank. In onze tuin broedt ook nog
een andere duif, een Houtduif. Het
nest bevindt zich in een sterk terug
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gesnoeide larix die geheel ingepakt
is door klimop, het geheel heeft iets
weg van een grote paddenstoel.
Rond 11.00 uur zie ik vanuit mijn
stoel beweging langs de kleine vij
ver waar onder meer Gele helm
bloem, Gewone salomonszegel en
Eenbes groeit. In eerste instantie
denk ik aan een kikker of een pad.
Doch ik zie ook beroering in het
water.
De veroorzaker is een spitsmuis die
het gemunt heeft op het mannetje
van de volwassen Grote groene sa
belsprinkhaan. De nerveuse spits
muis, een insecteneter, rent over de
rand van de kleine vijver en dan zie
ik in de vijver een poot liggen van
de Grote groene sabelsprinkhaan.
Even later gaat de spitsmuis te

water en haalt de poot met die lek
kere, dikke “bats” uit het water en
eet die op. Aan alles is te merken
dat de “snuffelende” spitsmuis op
zoek is naar de sprinkhaan, de
slurfvormige snuit gaat constant op
en neer, de reuk en het gehoor zijn
goed ontwikkeld. De sprinkhaan zijn rechterpoot ontbreekt- zit stil
letjes tegen een dunne stengel van
een Gele helmbloem: de spitsmuis
kan er niet inklimmen omdat hij
daarvoor te zwaar is. Een nabijge
legen struikje wordt wel beklom
men, doch de spitsmuis krijgt de
sprinkhaan niet in het vizier. Zo’n
spitsmuis moet veel eten - hij heeft
per dag zijn eigen gewicht aan
voedsel nodig - en dan zou zo’n
vette hap als van de Grote groene

sabelsprinkhaan wel heel prettig
zijn. Zonder die rechterpoot kan de
sprinkhaan goed leven, al zal
voortaan de landing die volgt op
een sprong, ietwat ongecontroleerd
zijn.
De Eenbes heb ik eens gekregen
van iemand die de vakantie door
bracht in Italië, de zwarte bessen
glimmen nu. De Gele helmbloem is
een heel dankbare en rijkbloeiende
plant, zaait zichzelf uit met hulp
van mieren die de mierenbroodjes
zo lekker vinden, aan kunstmest
hebben ze een hekel. De Gewone
salomonszegel (aspergefamilie)
heeft weer prachtig in bloei gestaan
met de klokvormige, witte bloemen
die diep zijn, de stengel is rolrond,
wordt ook wel eens “mot met big
gen” genoemd, nu zitten er blauw
kleurige bessen aan. De bladeren

van de salomonszegel zijn aange
tast door lichtgrijze larven met een
zwart kopje. Aan het voorlijf zitten
3 paar pootachtige structuren, het
betreft een bastaardrups. Na ver
popping komt hieruit de Salomons
zegelbladwesp, een zwart beestje
dat ik als imago echter nog nooit
bij de salomonszegels gezien heb.
Tussen de takken en bladeren van
de Blauwe regen zie ik ook bewe
ging. Het betreft een jonge Hout
duif die al goed in de veren zit. De
witte vlek in de nek ontbreekt,
zichtbaar zijn donsveertjes, de witte
streep op de vleugels is ook al dui
delijk zichtbaar en de donkere eind
band van de staart is ook duidelijk
te zien. Even later zie ik het tweede
jong. Houtduiven leggen over het
algemeen twee eitjes in een wat
krakkemikkig nest. Beide jongen

poetsen zich en strekken geregeld
hun vleugels, ze zijn nu erg kwets
baar. Ik ben één keer getuige van
het voeren van één van de jongen.
Als één van de ouders komt aange
vlogen wapperen de jongen met
hun vleugels, de oudervogel laat
braakneigingen zien, het voorver
teerde voedsel (duivenmelk) wordt
dan van de krop naar de kop ge
bracht. Het jong steekt de snavel in
de snavelhoek van de ouder en
fladdert daarbij met zijn veren, de
doffer of duivin perst de inhoud in
de snavel van het jong, de oudervo
gel beweegt daarbij het hele li
chaam, de voedselovergave kan wel
vijf minuten duren. De jonge Hout
duif heeft een zachte contactroep.
Ook dicht bij huis kan genoten
worden, gewoon vanuit een tuin
stoel.

Vogelaar tegen wil en dank
door Marianne Vos
Op een warme zomerdag betrapte
ik als het ware mezelf erop, dat ik
al een hele poos tegen een ruwhou
ten poort op de Meinweg geleund
stond, om met de fotocamera bin
nen handbereik, het hoorapparaat
in de juiste stand en mijn gloed
nieuwe verrekijker voor de ogen, de
vliegbewegingen van twee vogeltjes
te observeren. De verrekijker be
lemmerde weliswaar het
rondom-zicht, maar bracht de vo
geltjes aanzienlijk dichterbij.
Had ik nu de status van beginnend
vogelaar? Welnee! Onmogelijk! Als
in het verleden iemand veronder
stelde dat behalve insecten, schim
mels en planten, mijn interesse be
slist ook wel vogels zou gelden,
sprak ik dat altijd met klem tegen.
Genoeg is genoeg, nietwaar? Een
mens kan niet alles onthouden en
leren. Toch besloot ik me aan te
melden voor de vogelcursus: uiter
aard die voor beginners.
Maar hoe heeft het zo ver kunnen
komen? En was het echt mijn eigen

initiatief, of kreeg ik een duwtje
vanuit de vogelaarsrichting? Of
misschien zelfs meerdere duwtjes?
Feit is dat Jan Hermans me er tel
kens opnieuw op zijn typerende,
nagenoeg terloopse manier op at
tent maakte, dat mijn belevingswe
reld zonder enige kennis van het ge
zang, de levenswijze en het uiterlijk
van vogels, incompleet was. Mijn
inzicht in het geheel werd ernstig
beperkt door mijn eigen toedoen,
dat wreef hij er bij iedere gelegen
heid, weliswaar in mooie volzinnen,
zeer fijntjes in. Mijn verweer was;
ja, dat zal best, maar ik leer al die
geluiden en die vogelsoorten toch
nooit meer te onderscheiden? Met
zoiets moet je toch heel jong begin
nen? Daar gaf hij wijselijk geen ant
woord op, wetende dat een ant
woord niet geven kán worden,
maar met wat geluk uit jezelf ont
staat. Langzaamaan kwam het
besef dat ‘alles willen weten’ niet
het hoofdthema is, maar openstaan
om alles in je op te nemen en

voorál om niets bij voorbaat uit te
sluiten.
Jan bracht zijn natuurlijke pedago
gische talenten over de volle band
breedte in praktijk, waardoor de
beïnvloeding bijna ongemerkt en
zorgvuldig gedoseerd, plaatsvond.
Ongeacht waarmee hij bezig was,
attendeerde hij me op vogelgelui
den, wees naar gindse boomtop
waarin een vogel zat, spoorde me
aan de lucht af te speuren naar een
roofvogel.
“Kijk en luister heel goed: dat is
een Torenvalk. En dat silhouet?
Dat is een Zwarte wouw, dat is heel
speciaal, die zien we hier niet zo
vaak”.
“Daar in de struiken, een groepje
Putters! Bekijk die maar eens heel
goed; het zijn prachtige, kleurige
vogeltjes. En je hebt zeker al vaker
een uurtje of langer aan de oevers
van de Hambeek doorgebracht om
het IJsvogeltje te observeren? Zeker
doen! Wat? je hebt geen verrekij
ker? Je moet er metéén een kopen,
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Grasmus Sylvia communis (foto: Marianne Vos)

het is een onmisbaar attribuut. Zie
daarboven, een Buizerd; die ken je
vast en zeker. Het is helemaal niet
moeilijk, je leert het vast wel. Daar,
in die boom, een Zwartkop! Een
schitterend vogeltje. Luister, in de
verte, dat zijn Roeken, ja, ze zijn
helaas zeldzaam geworden.”
Langzaamaan worden namen en
klanken van enkele vogels mij een
beetje vertrouwd en loop ik niet
meer alleen naar insecten te speu
ren, maar spied ook de hemel en
boomtoppen af naar vogels. Kort
om: ik ben me inmiddels zeer be
wust van de aanwezigheid van vo
gels, ook al lukt het nog niet om de
individuen aan hun specifieke zang
te herkennen. Soms lijkt het zelfs
een totale geluidenchaos: ik ben
dan niet in staat om ook maar één
vogelgeluid uit die symfonische
opera te traceren.
Maar wanneer kwam dan de defini
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tieve omslag in denken, in voelen
vooral? Dat was tussen graanvel
den in een buitengebied. Dat on
vergetelijk moment zal ik proberen
te omschrijven.
Er vlogen veldleeuweriken boven
graanvelden. Overal waren ze, de
lucht leek mee te trillen op hun ge
zang. Ze stonden triomfantelijk
hoog in de lucht, balancerend op
snelle, fladderige vleugelslagen. Ze
lieten zich naar beneden dwarrelen
tot net boven het graan, stegen
weer op, nog steeds jubelend. Ze
zongen en vlogen louter voor hun
plezier en verschalkten onderwijl
wat insecten die hen voor de snavel
kwamen. Het was een fantastische
aanblik en een magnifiek geluid,
niet verstoord door mechanische,
menselijke of industriële geluiden.
De ruisende, graanvelden aan
weerszijden van de rafelige, smalle
veldwegen waren gespikkeld met

korenbloemen en klaprozen. Het
geluid van de wind hechtte zich aan
de jubelzang van de veldleeuweri
ken en verstrooide het in alle wind
richtingen. Het klonk en rook naar
lang geleden, naar vroeger, naar
onbeschadigde landschappen. Het
was volmaakt.
Er is geen weg meer terug. Het
landschap en alles wat daarvan deel
uitmaakt heeft me in de ban.
Ja, voortaan inclusief vogels. Jan,
bedankt!

Paddenstoelencursus 2019 start weer...
“Kinderen van de herfst” zoals
paddenstoelen wel in oude litera
tuur werden genoemd; paddenstoe
len zijn weliswaar het hele jaar
door aanwezig, maar hun grootste
vormen- en soortenrijkdom tonen
ze ons toch in de nazomer-herfstpe
riode. Ook dit jaar willen de gidsen
Jo van Pol, Mark Smeets en Jan
Hermans beginners en gevorderden
weer kennis laten maken met deze
interessante groep van organismen.
Paddenstoelen of schimmels spelen
een essentiële rol in het gezond
houden van een ecosysteem. Steeds
meer wordt duidelijk dat hogere
planten, met name bomen, zonder
schimmels niet goed kunnen functi
oneren. De ongelooflijke variatie
aan vorm, kleur en plaats waar ze

verschijnen maken paddenstoelen
tot een boeiend studieobject.
Doe daarom (weer) mee aan de
cursus; maak kennis met padden
stoelen en/of fris Uw kennis weer
op. De cursus kost voor leden (in
bezit van het tweedelig paddenstoe
lencursusboek) €15; niet-leden be
talen €25. Mocht U het tweedelig
cursusboek paddenstoelen willen
aanschaffen dan betalen leden
daarvoor extra €40.
Het programma voor 2019 ziet er
als volgt uit:
Vrijdagavond 11 oktober: start van
de paddenstoelencursus met een in
troductie op het thema. Aanvang
19.30 uur in Basisschool Triangel,
Linnerhof 36 te Linne. De avond
duurt tot 22.00 uur.

Zondagochtend 13 oktober: excursie
naar landgoed Rozendaal. We ver
zamelen om 9.00 uur op de par
keerplaats van het Limburgs Land
schap, te bereiken via de Stations
weg naar Montfort. De parkeer
plaats ligt aan de onverharde weg
Rozendaal, een zijweg van de Stati
onsweg.
Zaterdag 19 oktober: dagexcursie
ditmaal naar het Munnichsbos.
Aanvang 10.00 uur op de parkeer
plaats van het Gemeenschapshuis
in het Reutje, kruising St. Jo
sephstraat, Reutjesweg. Neem Uw
lunchpakket mee; de excursie duurt
tot 15.00 uur en bevat een geza
menlijke middagpauze.

Bruine bundelridderzwam Lyophyllum decastes in het Munnichsbosch (foto: Ans Homburg)
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Eerste les paddenstoelencursus 2018 (foto: Ans Homburg)

Zondagochtend 10 november: pad
denstoelenexcursie naar de Doort.
Vertrek om 9.00 uur vanaf de par
keerplaats in de Doort gelegen
langs de Lange Akkersweg naar
Dieteren.
Alle ochtendexcursies eindigen om
12.00 uur.
U kunt zich voor de paddenstoe

14

lencursus zowel schriftelijk als tele
fonisch opgeven bij Lei Hulsbosch
(0475-463239) of via e-mail: cursus
sen@dekringlooplinne.nl
Uw opgave is pas definitief wan
neer het cursusgeld is overgemaakt
(IBAN NL70INGB0004709759).
Geef duidelijk aan of U het tweede
lig cursusboek wilt ontvangen (zie

de extra kosten die daarmee samen
hangen). Uw opgave en cursusgeld
moet binnen zijn VOOR zondag 6
oktober. We hopen weer veel deel
nemers, beginners als gevorderden,
te mogen begroeten.
Het Bestuur

sept/okt - Rabobank Clubkas Campagne
Donatie-actie voor verenigingen en stichtingen
Door het uitbrengen van Uw stem op Landschapsvereniging “De Kringloop” Linne
kan de vereniging een financiele 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 27 september t/m 11 oktober 2019
Zijn er familieleden of vrienden die niet weten op wie ze moeten stemmen, dan hopen
wij dat U “De Kringloop”bij hen aanbeveelt.
Het Bestuur

Jaarprogramma 2019
Vrijdag 25 januari
Lezing door Stef van Rijn over de
Wespendief.

en het nabij gelegen natuurgebied
de Blauwe Kamer.
alleen voor leden.

Vrijdag 22 november
Varia-avond.
alleen voor leden.

Vrijdag 22 februari
Jaarvergadering met aansluitend
een lezing door Ad Havermans
over biodiversiteit.

Zondag 30 juni
Excursie “Diersporen in het veld”
naar de Meinweg met gids Anne
marie van Diepenbeek.

Vrijdag 13 December
Lezing over orchideeën door Jean
Claessens en Jac Kleijnen.

Vrijdag 29 maart
Lezing door Annemarie van Die
penbeek over “Diersporen”.

Zondag 25 augustus
Heide-excursie naar het Leudal.

Zondag 28 april
Voorjaarstocht naar het gebied
Isenbroich en Schalbruch.

Zondag 29 september
Excursie naar “ De Lus van Linne”
met een gids van Het Limburgs
Landschap.

Zaterdag 25 mei
Bustocht naar Wageningen met be
zoek aan een Arboretum

Zondag 27 oktober
Herfstexcursie naar het Munnichs
bosch.

Donderdag 26 december
Kerstwandeling in een Limburgs
natuurgebied.

15

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

Observatie van...

...Mieren

Soms zou ik even willen ruilen met de hoofdpersoon uit Godfried Bomans’ onvergetelijke werk ‘Erik of het
klein insectenboek’. Om zo door die hoge vegetatie te struinen, dat lijkt me wel wat. Zou ik net zoals Erik, uit
eindelijk terug willen naar de mensenwereld? In het boek wordt hij bij zijn zoektocht naar de opening in het
schilderij Wollewei geholpen door een kolonie mieren.
De grote, gevleugelde mier is kennelijk een verongelukte koningin. Wellicht ging er iets mis tijdens de massale
bruidsvlucht en paring zo hoog in de lucht, of misschien was het erg druk bij een geschikte vestigingsplek voor
de nieuw te stichten kolonies? Omdat in de natuur al van ver voor het begin der tijden alles recyclebaar is, wordt
de dode mier naar het nest gesleept om als voedsel te dienen.
Foto en tekst; Marianne Vos
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