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Een voorzichtig begin
Beste leden,
In het juli/augustus nummer sprak ik de hoop uit dat we bij verdere versoepelingen betreffende de Corona-
maatregelen, in de tweede helft van 2021, mogelijk weer enkele activiteiten zouden kunnen organiseren. Dat
gaan we doen!
Nu de anderhalve meter maatregel is vervallen, hebben we als bestuur besloten om in november en december
twee excursies te plannen. Wij nodigen jullie daartoe van harte uit en hopen velen van jullie tijdens deze eerste
opstart van onze activiteiten weer te kunnen ontmoeten.
Op zondagochtend 21 november maken we een ochtendwandeling door de Meinweg en op
zondag Tweede Kerstdag blijven we onze traditie trouw en gaan we op excursie naar het Munnichsbosch (zie de
aankondigingen in dit nummer).
Verder vindt U in deze aflevering van Observatie ons geplande jaarprogramma voor 2022, in de hoop dat Coro
na ons niet weer dwingt tot noodzakelijke aanpassingen.
We hopen in 2022 een hernieuwde doorstart te kunnen maken, na meer dan een jaar stilstand.
Tot in november of december.
Namens Het Bestuur
Jan Hermans, voorzitter

Bundelfranjehoed, Psathyrella multipedata (foto: Ans Homburg)
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Een ontmoeting met Rusalka
door Marianne Vos
Rusalka is de naam van een
sprookjesopera van de Tsjechische
componist Antonin Dvorak, over
een waternimf die verliefd wordt op
een prins. Hij baseerde het werk op
een sprookje van Hans Christian
Andersen, die op zijn beurt gelijk
namige entiteiten uit de Slavische
mythologie als voorbeeld nam.
Rusalka is tevens de Poolse naam
voor een grote dagvlinder, die in
Turkije Yas pelerini wordt ge
noemd, in Frankrijk Manteau
Royal, in Duitsland Trauermantel
en in ons land Rouwmantel. De in
ternationale, wetenschappelijke
naam luidt Nymphalis antiopa.
De parkeerplaats, waar ik tijdens
een lange autorit door een afwisse
lend Duits landschap een pauze
hield, grensde aan een uitgestrekt
heidegebied. Een ideale plek om
zittend op de grond, omgeven door
heideplanten en zoemende insecten,
een boterham te eten. Terwijl ik de
lunchtas uit de auto haalde, zeilde
er ‘iets donkers’ voorlangs de auto.
Het was een grote, donkere vlinder,
even later gevolgd door wéér een.
Uiteindelijk zaten er vier exempla
ren, die zonbeschenen plekjes op
zochten en onrustig van en naar
een van de berkenbomen fladder
den. Het was de eerste keer dat ik
deze soort zag, en dan ook nog vier
tegelijk én van zo dichtbij! Een
wandelaar kende de naam (Trauer
mantel) en vertelde dat de soort in
die omgeving (Nemitzer Heide) nog
maar zelden gezien wordt. Ook hij
was verrast over het aantal indivi
duen. Rusalka op een parkeer
plaats; niet als opera, dus geen be
roemd ‘lied tot de maan’ maar een
met trage vleugelslag uitgevoerd,
onregelmatig ballet van vier vlin
ders!
In ons land heeft de Rouwmantel
sinds1964 geen enkele standplaats
meer en wordt uiterst zelden als
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dwaalgast waargenomen. In Duits
land, waar de vlinder in bergachti
ge streken nog wel diverse stand
plaatsen heeft, is de soort per loca
tie zeer sterk in aantal geslonken,
een tendens die zich helaas al jaren
voortzet. De mogelijke redenen zijn
legio: vernietiging van habitat, ge
bruik van insecticiden, klimaatver
andering en ga zo maar door. Er is
dus niet één oorzaak.
In 1995 en 2006 vond in Nederland
en Denemarken een influx plaats,
die in de jaren daarna nog hoopge
vend doorwerkte. Het aantal waar
genomen individuen bedroeg in ons
land ruim 1000, in Denemarken
ongeveer 2000. In Duitsland vond
geen invasie plaats, wel was in
beide jaren het aantal waarnemin
gen in de grensstreken aanzienlijk
hoger dan normaal. Na twee jaren
was de nawerking van de invasies
afgelopen en behielden de Rouw
mantels hun imago als dwaalgas
ten.
De vlinders hebben een vleugel
spanwijdte van 55 mm tot 75 mm.
Ze vliegen in één generatie vanaf
eind juli tot na de overwintering,
die ze in een boomholte of verge
lijkbare, beschermde ruimte door
brengen. Vanaf begin maart of mei
worden ze weer actief. In de zeldza
me gebieden waar ze als standvlin
der bekend zijn, kunnen ze dienten
gevolge vrijwel het hele jaar gezien
worden.
Rouwmantels vliegen graag langs
bossen met open, zonnige plekken
en brede zandpaden. Vinders die
op zoek zijn naar nectar bezoeken
ook bloemen, maar zijn ook vaak
te vinden op berken waar ze van
het uittredend sap drinken. Ook
houden ze van valfruit.
In het voorjaar bezetten de manne
tjes territoria van ongeveer 300 m².
Zo’n territorium functioneert als
een kolom; niet alleen de grondop
pervlakte telt, maar vooral ook het

luchtruim daarboven, net zo hoog
als dat ze kunnen vliegen. Zodra
een mannetje Rouwmantel uit een
ander territorium die kolom bin
nenvliegt, gaat de rechtmatige ter
reinhouder erop af. Hij verdedigt
het alleenrecht om met alle vrouw
tjes te paren die zijn gebied bezoe
ken. Zoals de meeste dagvlinders,
regelen ze hun rechten door samen
al cirkelend hoger en hoger te vlie
gen, net zolang totdat een van
beide vertrekt. Meestal is dat de in
dringer. Als er onderwijl een
vrouwtje geland is in zijn onzicht
baar afgebakende terrein, maakt
het mannetje onmiddellijk werk
van zijn rechten, precies zoals het
vrouwtje dat verwacht. Beide part
ners maken gebruik van uitvoerige
lichaamstaal, die tot en met de uit
eindelijke paring volgens een vast
staand ritueel verloopt. Na de pa
ring zet het vrouwtje haar eitjes in
meerdere groepen van 100 tot 200
stuks af op wilgen die aan de rand
van een vochtig bosgebied staan.
De uitgeslopen rupsen leven in een
spinselnet, later verspreiden ze zich
over de hele wilg en leven solitair.
Het verpoppen vindt op enige af
stand van de waardboom plaats.
De Rouwmantel of Nymphalis an
tiopa behoort tot de Aurelia’s
ofwel Nymphalidae. Nimfen gelden
in de Griekse mythologie als laag
geplaatste godheden, die verband
houden met bossen, bergen en wa
tervallen. Antiope was een van de
vele minnaressen van Zeus en baar
de tweelingzonen. Het was Linna
eus die de vlinder in 1758 een we
tenschappelijke naam gaf.
De tekening bij dit artikel is ge
maakt door de Duitse entomoloog
en illustrator Jacob Hübner, die
leefde van 1761 tot 1826. Hij heeft
de vlinder schitterend weergegeven,
daar kan geen foto tegenop.

Rouwmantel, Nymphalis antiopa ∏J.Hübner

Toeval en synchroniciteit
door Marianne Vos
In mei 2021 besloot ik om de
Rouwmantel, in 2019 waargeno
men en gefotografeerd op een Duit
se parkeerplaats, als onderwerp
voor een artikel te kiezen. Zie el
ders in deze Observatie.
Enkele maanden later, midden juli
2021, publiceerde de Vlinderstich
ting een hoopvol bericht: de Rouw
mantel kwam in grote getale voor
in Zuid-Zweden. Er was zelfs spra
ke van een invasie. Men hoopte dat
bij gunstige windrichting - dus ste
vige noorderwind - deze vlinder die,
afgezien van enkele zwervers, voor
het laatst in 1964 in Nederland ge
zien werd, ook ons land in grote ge

tale zou bereiken.
Op 25 augustus arriveerden inder
daad de eerste Rouwmantels in
onze noordelijke provincies. Bij alle
sombere en zorgelijke wereld- en
natuurberichten was het een posi
tieve en hoopvolle opsteker. Boven
dien hoorde je niemand klagen
over de koude noorderwind waar
op de Rouwmantels meegevoerd
werden. Integendeel: men hoopte
op forse medewerking van de ele
menten naar het motto: laat maar
waaien!
Nog tot laat in september werden
Rouwmantels gezien, enkele indivi
duen bereikten zelfs Noord-Lim

burg, maar in onze contreien bleef
het bij hier en daar een enkel exem
plaar. Voor de betreffende waarne
mer ongetwijfeld een zeer gelukkig
moment. De gehoopte invasie bleef
helaas uit.
Op het moment dat ik besloot om
de Rouwmantel als onderwerp
voor een artikel te kiezen, bevon
den de Zweedse Rouwmantels zich
nog in het ei-stadium. Niemand
kon zelfs maar een vermoeden heb
ben van de invasie die zou volgen.
Nadat in Zweden de vlinders mas
saal waren uitgevlogen, was het
kwestie van de juiste windrichting,
eer de Vlinderstichting op haar
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website de eerste melding kon
plaatsen. Mijn artikel was toen al
lang klaar en opgeborgen in de
map ‘Observatie’.
Uiteraard is voor dit type toevallig
heden een term bedacht. De Zwit

serse arts Carl Gustav Jung, in zijn
tijd een beroemd psychiater en psy
choloog, bedacht in 1930 de term ‘
synchroniciteit’ voor overeenkom
stige gebeurtenissen die op verschil
lende plaatsen vrijwel tegelijkertijd
optreden. Ze lijken met elkaar ver

band te houden, zonder dat er voor
de betrokkene(n) een oorzakelijk
verband bestaat.
Dus synchroniciteit bestaat en toe
val bestaat niet?

zodat nieuwe knoppen zich opti
maal kunnen ontwikkelen. De
Buddleja verspreidt een aangename
geur. Ik geniet van de diverse juf
fers en glazenmakers die op diverse
manieren eitjes afzetten in onze
twee vijvertjes. Door de lucht zie ik
nog enkele Boerenzwaluwen. Door
het fraaie weer bezoeken diverse
vlinders de Buddleja. Ik zie witjes,
een grijsachtige vleugelpunt op de
voorvleugel inclusief twee zwarte
punten, het is het Klein koolwitje
ofwel het Knollenwitje. Verder een
kakelverse Distelvlinder, mist ech
ter wel een stukje van de vleugel,
het is een trekvlinder. Meerdere
Atalanta’s, deze worden ook wel
Admiraalvlinder of Nummervlin
der genoemd. Op de onderzijde van
de achtervleugel is duidelijk een 8
zichtbaar, minder duidelijk de 9,
sommigen zien hierin een 1, van
daar de naam nummervlinder. Bij
één Atalanta zijn de vleugelpunten
wat gebogen; deze is niet geheel on
geschonden uit de pop gekropen.
Dan valt mijn oog op een oranje
kleurige vlinder met een zwart stip
penpatroon bij de trompetvormige
bloemen van de Buddleja; de
bloembuis is lang en smal, maar
met de lange tong komt de vlinder
bij de nectar. Op de onderzijde van
de achtervleugel zie ik diverse, zil
verwitte, parelmoerachtige vlekken
in verschillende groottes. Het is de
Kleine parelmoervlinder, een
schaarse standvlinder.
Het is een kwetsbare soort. De
waardplanten zijn onder meer Ak

kerviooltje en Driekleurig viooltje.
Het vrouwtje van de Kleine parel
moervlinder zet eitje voor eitje af
op de bladeren van de waardplant.
Het verschil tussen mannetje en
vrouwtje is gering. Ik denk dat ik te
maken heb met de derde generatie,
globaal gelegen tussen 5 augustus
en 1 september. De nectar haalt
deze fraaie vlinder van de Buddleja,
Koninginnenkruid en viooltjes. Dit
jaar heb ik al de rups van de Den
nenpijlstaart gezien en meerdere
fraaie vlinders gespot; Grote weer
schijnvlinder, Spaanse vlag en nu
dus de Kleine parelmoervlinder.
Een grote hommel, ik denk aan de
koningin van de Aardhommel,
landt op een aar van de Buddleja,
door haar gewicht buigt de aar
door. Onze kleine tuin ligt op het
zuiden, wij wonen al 46 jaar met
heel veel plezier op deze rustige
plek.

Vlinders
door Leo Koster
Op donderdag 2 september 2021 is
het om 11.00 uur aangenaam, bijna
geen wind, zonnig en een tempera
tuur van 22°C. Ik besluit, zoals zo
vaak, mijn boterham buiten op te
eten. Een broodje met Ossenworst,
een augurk erbij en een kopje kof
fie.
Het dagblad blader ik even globaal
door, ik probeer wel even de
Zweedse puzzel, de sudoku en de
binaire op te lossen. In de binaire is
het de bedoeling om in elke rij en
kolom een gelijk aantal nullen en
enen in te vullen, er mogen niet
meer dan twee van dezelfde cijfers
naast elkaar en onder elkaar staan
en elke rij en elke kolom moet
uniek zijn.
De achterzijde van onze tuin wordt
begrensd door een houten schut
ting. De Blauwe regen tegen deze
schutting heeft dit jaar niet uitbun
dig gebloeid. Een bloembak met
Begonia’s fleurt de schutting wat
op. Rechts in de hoek van onze
tuin is, jaren geleden, een lariks tot
op een hoogte van circa zes meter
geknot. De stam is begroeid met
Klimop en heeft de stomp geheel
overwoekerd. Door regelmatig
snoeiwerk aan de Klimop te ver
richten is nu een paddenstoelachti
ge vorm ontstaan. De Klimop, een
drachtplant, staat bijna in bloei.
Voor insecten betekent de late bloei
een rijke bron van nectar en stuif
meel. Achter de schutting heb ik
ooit eens een Buddleja geplant, een
witbloemige. Uitgebloeide, pluim
vormige bloemen verwijder ik,
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Kleine Parelmoervlinder Issoria lathonia (foto: Leo Koster)

Een natuurlijke tuin in Linne
Deel 5 September: maand van de
Atalanta
Tekst en foto's: Jan Hermans
Het kan U in september niet zijn
ontgaan: de massale aanwezigheid
van de Atalanta (Vanessa atalanta)
en in mindere mate de Dagpauw
oog (Aglais io) in natuurgebieden
en in tuinen vooral met bloeiende
Klimop.
Ook andere dagvlinders, zoals di
verse witjes, deden het opvallend
goed. In deze bijdrage een aantal
overpeinzingen en wetenswaardig
heden over enkele nectarplanten en
het vlinderbezoek.
Klimop
Klimop is bij velen bekend: het is
een groenblijvende, houtige liaan
uit de Klimopfamilie. Er zijn diver
se cultivars in omloop met verschil
lend gekleurd (bont) blad. In het
wild groeit Klimop vooral op voch
tige, voedselrijke grond, waar de
soort uitgestrekt over de grond
tientallen vierkante meters kan be
dekken of meer dan 10 m hoog kan
klimmen.
Klimop heeft leerachtige, verspreid
staande bladeren. Oudere klimmen

de Klimopplanten die voldoende
licht krijgen, kunnen boogvormig
afstaande zijtakken gaan vormen,
waaraan zich bloemen ontwikke
len. Klimop vertoont bladdimorfie:
dat wil zeggen bladeren aan niet
bloeiende takken zijn handvormig
gelobd tot gespleten met een hart
vormige bladvoet, terwijl de blade
ren aan zijtakken met bloemen ei
rond zijn en niet gedeeld.
De bloemen staan in bolle scher
men die in trossen zijn gerang
schikt; ze zijn klein, tweeslachtig,
vijftandig en geelgroen van kleur.
De bloeitijd valt in de nazomer,
vooral in september. De bloemen
zijn door de rijkelijk aanwezige,
makkelijk opneembare nectar en
stuifmeel, een rijke voedselbron
voor insecten. In mijn tuin over
heersten niet alleen de hiervoor ge
noemde dagvlinders, maar het
gonsde ook van de Honingbijen,
Blinde bijen (zweefvliegen!), af en
toe een enkele solitaire wesp, maar
ook diverse vliegen.
Atalanta: dominant
De meeste onder U kennen ook wel
de Atalanta. Verse Atalanta’s heb
ben prachtig edel, fluweelzwarte

vleugels; dat contrasteert prachtig
met een reeks witte vlekken op de
voorvleugels, en de rode banden. In
oude literatuur wordt de Atalanta
ook wel Admiraal (vanwege de
kleurcombinatie) of Nummervlin
der genoemd. Laatstgenoemde
naam dankt deze dagvlinder aan de
figuren die zichtbaar zijn bij dicht
geklapte vleugels. De onderkant
van de vleugels is min of meer
bruin met grijs gemarmerd; er
staan twee figuurtjes op vergelijk
baar met de cijfers acht en negen.
Als trekvlinder waren de aantallen
Atalanta’s in het verleden afhanke
lijk van de immigranten uit ZuidEuropa. De waardplant voor de
rups is de Grote brandnetel. Rup
sen van de Atalanta hebben een
gele zijlijn, terwijl het lichaam is
bezet met tal van gelijkgekleurde
puntjes en doorns. De cocons zijn
prachtige metaliek glanzend. Uit de
zomergeneratie komen deze prach
tig verse Atalanta’s, die we dit jaar
in enorme aantallen hebben gezien.
Op mijn bloeiende Klimop telde ik
diverse dagen wel met gemak 60 tot
80 individuen, hutje mutje gezeten
op de bloemen van Klimop.
Op de site van de Vlinderstichting
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is te lezen dat er in september in
Zuid-Nederland duizenden (!) Ata
lanta’s zijn gezien en geteld. Op tel
posten van vogelaars werd de vlin
der massaal gezien, trekkend naar
het zuiden. Atalanta’s trekken niet
in groepen maar individueel en vlie
gen dan vaak op een hoogte van
vijf tot tien meter, in een rechte lijn
zuidwaarts.
Zoals reeds eerder aangegeven wer
den, behalve langstrekkende aan
tallen, vooral grote aantallen gezien
in tuinen met bloeiende Klimop.
Ook deze individuen gaan op trek
tocht en hebben daar nectar als
‘brandstof’ voor nodig.
Volgens de Vlinderstichting zijn
deze Atalanta’s nakomelingen van
vlinders die eerder dit jaar, vanuit
het zuiden, hierheen zijn gekomen.
Ook komen Atalanta’s uit Scandi
navië binnen om via ons land naar
het zuiden te migreren.
Andere soorten
Behalve de in aantal dominerende
Atalanta, was ook het grote aantal
Dagpauwogen opmerkelijk. Tussen
de grote aantallen Atalanta’s telde
ik soms wel vijf tot tien Dagpauw
ogen. Ook dit is voor natuurlief
hebbers een bekende soort: de
naam dankt deze dagvlinder aan
het feit dat elk der voor- en achter
vleugels is versierd met een zwart
bruin oog, dat blauw en geel is ge
vlekt, en dat alles op een fluweel
achtig roodbruine grondkleur. Aan
het eind van juli, begin augustus
komt de zomergeneratie te voor
schijn. Ze vliegen tot diep in de
herfst om daarna te overwinteren.
Evenals de rupsen van de Atalanta,
kan men de rupsen van de Dag
pauwoog vooral vinden op Grote
brandnetel. De witgestipte zwarte
rupsen dragen ook verscheidene
vertakte doorntjes op hun lichaam.
Aandacht trekt ook de roodachtige
kleur van de buikpoten. Zij verpop
pen in hangende cocons met goud
kleurige vlekken.
Dit jaar waren er maar zeer weinig
Distelvlinders (Vanessa cardui).
Eind september zag ik er een in ge
zelschap van de twee andere brand
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netelvlinders op Klimop. Deze on
vermoeibare trekvlinder wisselt
jaarlijks in aantal; er zijn jaren dat
je ze overal tegenkomt, maar in
2021 blijken ze uiterst schaars.
Het is moeilijk uit te maken waar
om Distelvlinders in grote getale
kunnen trekken. Men veronderstelt
dat voedselgebrek voor de rupsen,
voortkomend uit laat gelegde eitjes,
een stimulans vormt om te gaan
trekken, mogelijk ook klimaatom
standigheden.
Distelvlinders hebben een roodach
tig bruine grondkleur met diverse
vlekkenpatronen. Op de onderkant
van de vleugels staat een prachtig
gemarmerd patroon van wit, zwart,
bruin, blauw en goud. De Engelsen
noemen deze soort dan ook terecht
‘Painted Lady’. Distelvlinders leg
gen de eitjes op distels, maar ook
op brandnetels of klitten. Meestal
wordt op een blad maar één eitje
gelegd, waarbij de rups zich ver
bergt tussen de samen gesponnen
bladeren.
Dit jaar is geen sprake van een zo
mergeneratie Distelvlinders.
Stijf ijzerhard
Een favoriete plant in mijn tuin is
Stijf ijzerhard (Verbena bonarien
sis). Ook deze plant staat hoog in
de top-tien als nectarplant voor
vlinders. Op verschillende plaatsen
in mijn tuin staan groepen van deze
plant, waarbij ook alle zaailingen
mogen blijven staan.
Stijf ijzerhard is een snelgroeiende
en bladverliezende vaste plant met
een recht opgaande groeiwijze. De
bladeren zijn lancetvormig, ruw be
haard en gezaagd. Mede door de
zeer lange bloeitijd (juni tot okto
ber) kan ik deze soort bij iedereen
aanbevelen. Zelfs op een beperkte
ruimte als een balkon is het een
aanwinst!
De kleine buisvormige, violetpaarse
bloempjes staan gegroepeerd in af
geplatte, eindstandige bloemtros
sen. De bloempjes groeien aan
bijna vierkante bloeistengels.
Op ‘mijn’ verbena’s kwamen vooral
witjes af, ook Atalanta en Dag
pauwoog snoepten ervan, maar

gaven toch de voorkeur aan Klim
opbloei. Ook veel hommels en
zweefvliegen komen op de verbena
bloemen af: daarom plant Stijf ij
zerhard in Uw tuin. Door de ranke,
rechtopstaande groeiwijze, is deze
soort zeer geschikt voor aanplant
tussen lagere tuinplanten en geeft
ze in bloeitijd een prachtig effect in
Uw tuin.
De witjes
In mijn tuin zag ik op Stijf ijzer
hard drie soorten witjes: het meest
algemeen waren Klein koolwitje
(Pieris rapae) en Klein geaderd
witje (Pieris napi). Groot koolwitje
(Pieris brassicae) verscheen vooral
vanaf midden september, altijd een
lingen. In de jaren zestig en zeven
tig van de vorige eeuw was Groot
koolwitje een dominante soort
vooral op Buddleia. Hele wolken
van tientallen grote witte vlinders
bevolkten deze struiken; daarna
ging het bergafwaarts en heb ik
dergelijke aantallen nooit meer ge
zien. De oorzaken voor deze ach
teruitgang liggen in de sterke afna
me van ouderwetse, onbespoten
moestuintjes met koolsoorten en
het toegenomen gebruik van be
strijdingsmiddelen in algemene zin
in de grootschalige teelt van kool
soorten.
Het Klein koolwitje of Knollenwit
je is evenals het Klein geaderd witje
nog wijd verbreid, maar ook hun
aantallen heb ik nooit meer gezien
zoals in de jaren zestig of zeventig
van de vorige eeuw. Op landbouw
percelen die in de nazomer waren
ingezaaid met groenbemesters zoals
Knopherik of Radijs zag je vaak
honderden witjes. Ook hier heeft de
intensivering van het buiten (lees
landbouw)gebied zijn tol geëist.
Wat de levenswijze betreft komen
beide hiervoor genoemde soorten
met elkaar overeen. Ze kunnen in
gunstige jaren drie generaties vor
men. De groene rupsen van beide
soorten komen voor op diverse
kruisbloemen waaronder violier,
waterkers, radijs en heriksoorten.
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Natuurgebied Scheelhoek bij het Haringvliet

Middelste zaagbek CC BY-NC 2.0 (foto: Bob Travis)

door Tom Storcken
Aanleiding voor de bouw van de
Haringvlietdam, die deel uitmaakt
van de Deltawerken, was de wa
tersnoodramp van 1953. Destijds
was er maar een emotie: dit mag
nooit meer gebeuren. Alles gaat
dicht. Te laat heeft men zich gerea
liseerd dat er naast veiligheid meer
belangen speelden: het milieu en de
natuur. Na achttien jaar vergade
ren over het Kierbesluit werd dit
half januari 2019 van kracht. Het
betekende dat de Haringvlietsluizen
in 2019 voor het eerst sinds 1971
weer even geopend waren. Dat was
goed nieuws voor tientallen trekvis
sen en trekvogels als de Grote
sterns en Middelste zaagbek.
Half mei 2021 ging ik er eens een
kijkje nemen.
De eerste stop is het Vogelobserva
torium ‘Tij’. Dit is een bijzondere
vogelkijkplek bij natuurgebied
Scheelhoek in de vorm van een reu
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zenei. Lopend via een pad door
bosjes en Riet hoor ik Tuinfluiter,
Groenling, Winterkoning, Merel,
Fitis en Tjiftjaf, terwijl Boerenzwa
luwen heen en weer vliegen. Bij een
houten pad door het Riet zie ik de
Rietzanger. Af en toe gaat hij in
een boompje zitten en blijft maar
zingen. Een waar genot. Voordat je
bij de vogelkijkplek Tij komt, moet
je eerst door een korte tunnel. Bin
nenin kun je via een rondgaande
route aan alle kanten uitkijken over
het gebied. Te zien zijn onder ande
re Kuifeenden, Meerkoeten, veel
Knobbelzwanen, Bergeenden, Vis
diefjes op een broedeilandje, Krak
eenden, Tureluurs, Kokmeeuwen
en Kuifeenden, rustende Kluten en
foeragerende Scholeksters, Grauwe
ganzen en Brandganzen. De Cetti’s
zanger is goed te horen maar niet te
zien. Zijn geluid is vrij hard en be
staat uit een luide uitbarsting van

metalig klinkende, galmende klan
ken. Als je het geluid eenmaal hebt
gehoord, kun je het bijna niet ver
warren met een andere vogel. De
Cetti’s zanger is een standvogel en
blijft het hele jaar in de buurt van
zijn broedplaats. Dit is altijd in de
buurt van water, zoals in moerasge
bieden. Met zijn wippend staartje
lijkt deze zanger nog het meest op
een grote winterkoning. Op een
keienstrook in het water rusten een
paartje Middelste zaagbek. Overal
zitten Futen op het water en twee
Kleine mantelmeeuwen lopen op
een klein eilandje. Op de terugweg
op het pad laten zich Kleine kare
kiet en Zwartkop horen terwijl een
Rietgors in het Riet zit. Ook zijn er
enkele Nachtegalen te horen, een
Koekoek en weer de Cetti’s zanger.
Blijkbaar is dit een goed gebied
voor de Cetti’s zanger.
Een paar honderd meter terug over

de weg naar de auto is een ingang
naar het gebied Scheelhoek en
Kiekgat. Dit is een gebied met
stukjes bos, afgewisseld met grote
Rietvelden met hier en daar open
water. Het gebied zelf is alleen toe
gankelijk via de aangegeven paden
en hier en daar kleinere open gras

vogels. Deze vogel is goed te her
kennen aan zijn in ondiepe V om
hooggehouden vleugels. Duidelijk
zijn de zwarte vleugelpunten te zien
en de effen blauwgrijze staart.
Soms zweeft hij omhoog, dan cir
kelend en zwevend boven het Riet
veld om dan plotseling naar bene

kee en zie dat het haventje van Bat
tenoord niet zo ver van hier verwij
derd is. Een aantal jaren geleden
ben ik daar eens gaan kijken naar
Flamingo’s. Dus op naar het ha
ventje. In de haven zelf liggen een
paar zeilboten en aan de kant foe
rageren Kluten en Bergeenden.

Grote stern CC BY 2.0 (foto: Martien Brand)

velden. Lopend door een stukje bos
zijn Zwartkop en vrouwtje Grote
bonte specht te horen. Bij een wat
hoger gelegen uitkijkpunt gelegen
op een grasveld, ligt een paar meter
naar beneden een uitgestrekt Riet
veld met hier en daar een boompje
of struik. Bij waterplassen zitten,
lopen of zwemmen Blauwe reigers,
Aalscholvers en Kuifeenden. Tus
sen het Riet en het gras zitten di
verse broedende Brandganzen en
Grauwe ganzen, sommige al met
kuikens. Een mannetje Bruine kie
kendief zweeft boven het Riet,
speurend naar kuikens van water

den te duiken om waarschijnlijk
een prooi te pakken. Geweldig om
te zien, ik kan hier wel uren naar
kijken, maar ik neem genoegen met
een tijdje op een bank te gaan lig
gen en zo zijn capriolen te volgen.
Hier laat zich ook weer de Cetti’s
zanger horen, evenals de Grasmus.
Bij een inham foerageren vijf Klu
ten en twee Bergeenden. Verder lo
pend langs een waterpartij om
zoomd met Riet, laten zich nog de
Kleine karekiet en de Wielewaal
horen.
Als ik terug ben bij de auto kijk ik
op de kaart van Goeree-Overflak

Zo’n tweehonderd meter verderop
begint de dijk en vanaf daar is er
een mooi uitzicht over de Grevelin
gen. Maar eerst is daar een weiland
met enkele schapen. In het gras foe
rageert een Kievit, terwijl een ande
re Kievit bovenop een kluitje aarde
staat, om zich heen kijkt en af en
toe roept. Hij blijft daar staan.
Beetje raar gedrag, dus ik ga eens
goed het weiland afkijken wat hier
aan de hand is. En dan is opeens
goed te zien waarom deze Kievit op
zijn plaats blijft. Aan de rand van
het weiland, tegen de afrastering
aan, lopen drie Kievit kuikens. Ze
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scharrelen wat rond en vinden hier
en daar wat te eten. De oplettende
ouder loopt nu ook een beetje rond
en volgt de scharrelende kuikens
die zich een stukje verwijderen van
de draad. De eerst foeragerende
ouder voegt zich nu wat dichterbij
bij de kuikens en begint ook op de
omgeving te letten. Op het moment
dat ik de dijk afloop om terug te
gaan naar het haventje, vliegt een
van de ouders op en komt al roe
pende om mij heen vliegen. Alsof

hij wil zeggen: ‘weg hier, je brengt
onze kuikens in gevaar’. Dus loop
ik dan ook maar naar de andere
kant van het haventje om de rust te
herstellen. Hier is nog een inham
waar aan de rand van het water
tientallen Bonte strandlopers rond
scharrelen, terwijl een nog groter
aantal Zilverplevieren rustend aan
de rand van het water zitten, een
enkele vogel loopt wat rond. De
Bonte strandlopers hebben al hun
kenmerkende zwarte buikvlek en

een roodbruine waas op mantel en
schouderveren. De mannetjes Zil
verplevieren zijn diepzwart vanaf
de oorstreek tot en met de buik
streek. Tussen het zwart en de rug
is er nog een brede witte strook
veren. Samen met de gevlekte rug
en vleugels schitterend om te zien.
Een prachtige dag met voor mij bij
zondere waarnemingen loopt lang
zaam ten einde.

Herfstwandeling op de Meinweg
Op zondagochtend 21 november or
ganiseert Landschapsvereniging De
Kringloop een interessante wande
ling op de Meinweg. We starten om
9.30 uur vanaf de parkeerplaats bij
manage Venhof, Venhof 2, 6075 NE
Herkenbosch. De excursie staat

Meinweg (foto: Marianne Vos)
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onder leiding van Leo Koster en
Jan Hermans, waarbij we U allen
weer hopen te ontmoeten. De ex
cursie eindigt rond 12.00 uur.
Vanaf de Venhof wandelen we over
de zogenaamde Waalsberg in de
richting van de Rolvennen. Tijdens

deze excursie is er speciaal aan
dacht voor het natuurherstel na de
grote brand in 2020. Overal ont
spruit weer jonge Struikhei op de
oude wortelrestanten en op de open
delen tussen de Struikhei is vooral
Schapenzuring aanwezig in combi

Schubbige bundelzwam, Pholiota squarrosa (foto: Ans Homburg)

natie met een aantal kruiden, die
als pioniers optreden. Opvallend
zijn soorten fijnstraal en Bezem
kruiskruid.
Brandplekken zijn ook interessant
voor diverse paddenstoelen, zoals
bovisten.
Het eindigende, actieve groei- en
bloeiseizoen is eveneens de tijd
voor spinnen om hun nageslacht
veilig te stellen voor een volgende
periode.
Afgezien van de flora en fauna is
deze periode zeer geschikt om ken
nis te maken met het landschap.
Zoals U wellicht al weet is het hei
delandschap een half-natuurlijk
landschap, lang geleden ontstaan
dankzij de mens. Vanaf de dertien

de eeuw waren heidevelden een on
misbaar onderdeel van een land
bouw met een potstalsysteem. Eind
vorige eeuw kwam er een eind aan
dit Middeleeuwse landbouwsys
teem, waardoor onder andere het
houden van schapen niet meer lo
nend bleek. Heide blijft echter al
leen heide, wanneer het oorspron
kelijke gebruik wordt voortgezet,
waarbij door maaien of begrazen
de boomopslag wordt afgeremd of
voorkomen. Op de Meinweg wordt
in het afgebrande deel nu gewerkt
met een mobiele schaapskudde
onder begeleiding van een scheper.
In november bereiden flora en
fauna zich voor op de onvermijde
lijke winterrust. Het is mooi om

daarvan getuige te zijn tijdens een
ochtendwandeling, waarbij we aan
dacht besteden aan de grote lijn,
maar ook oog hebben voor details
in het landschap.
Het is een geschikt moment om ons
weer te oefenen in “het lezen”van
een landschap…
Wandel daarom met ons mee en
laten we vooral genieten van het
feit dat we er weer op uit kunnen:
hoezeer hebben we daar allen naar
uit gezien…
Het Bestuur
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Kerstwandeling op Tweede Kerstdag naar het Munnichsbosch
Tweede Kerstdag 26 december is
traditiegetrouw de kerstwandeling
die Landschapsvereniging De
Kringloop organiseert. Daaraan
willen we ook in 2021 weer gevolg
geven. Ditmaal naar het Munnichs
bosch.
We verzamelen om 14.00 uur op de
parkeerplaats bij de Natuurbegraaf
plaats Bergerbos, Roskam 7, Reutje
bij St.Odiliënberg. De parkeerplaats
inrijden vanaf de Heidestraat.
De wandeling duurt tot 16.00 uur
en staat onder leiding van
Jan Hermans.
Ook in een winters bos is nog ver
rassend veel te zien. De naakte tak
ken van de loofbomen vertonen
niet alleen een wondermooi lijnen
spel, ze getuigen ook van de voort

Munnichsbosch (foto: Ans Homburg)
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durende strijd om de beste plaats in
het zonlicht. Vooral langs een bos
rand is fraai te zien, hoe bomen en
struiken samen de beschikbare
ruimte opvullen, in welke vreemde
bochten ze zich soms wringen om
toch nog een plaatsje in de zon te
hebben. De loofbomen zijn ook in
deze tijd te herkennen: aan de
knoppen en de knopstand, aan de
kleuren en structuur van de schors,
maar ook aan de karakteristieke
kroonvorm.
Ook op de bodem van een bos
groeien, naast winterharde soorten
zoals bijvoorbeeld Klimop, mos
sen, korstmossen en soms nog win
terharde vruchtlichamen van
schimmels. Het licht dat door de
kale takken tot op de bodem door
dringt, is voor deze nietige plantjes

voldoende.
Zo’n winters bos is vooral ook wel
dadig stil. Het is er soms zo stil, dat
je al op geruime afstand een vogel
hoort die verwoed tussen het dorre
blad op zoek is naar voedsel. Of
hoe een groepje meesjes, ijverig de
takken afspeurt naar verborgen in
secten of zaden, elkaar steeds weer
met hoge toontjes toeroept, lang
zaam dichterbij komt en dan weer
verdwijnt in de boomkruinen.
Daarom is Tweede Kerstdag zeer
geschikt om even met ons erop uit
te trekken en te genieten van de
winterse stilte, die af en toe wordt
onderbroken door geritsel van kale
takken, vallend blad of de aanwe
zigheid van winteractieve vogels.
Het Bestuur

Munnichsbosch (foto: Ans Homburg)

Jaarprogramma 2022
Vrijdag 28 januari
Lezing door de heer Bram Houben
over de “Terugkeer van de Wolf”.

Zondag 29 mei
Excursie naar de “Beegderheide”
bij Beegden.

Zondag 30 oktober
Herfstexcursie naar het “Annen
daal” in Maria Hoop.

Vrijdag 25 februari
Jaarvergadering met aansluitend
een lezing door Rini Kerstens over
“Gallen”.

Zondag 26 juni
Excursie naar het “Savelsbos” bij
Rijckholt. Alleen voor leden.

Vrijdag 25 november
Lezing door de heer Henk Henczyk
over “Paddenstoelen in de winter”.

Zondag 28 augustus
Excursie naar de “Luzenkamp” in
Roermond.

Vrijdag 16 december
Lezing door de heer Jan Hermans
over “Ethiopië”.

Zondag 25 september
Dagexcursie naar het “Areven” bij
Stramproy. Alleen voor leden.

Maandag 26 december
Traditionele Kerstwandeling in een
Limburgs natuurgebied.

Vrijdag 25 maart
Lezing door de heer Boena van
Noorden over “Broedvogels in de
Peel”, verleden, heden en toekomst.
Zondag 24 april
Voorjaarsexcursie naar het gebied
“De Geleenbeek en de Vloedgraaf”
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Indien onbestelbaar retour: De Kringloop Linne, Burton Jostweg 7, 6041 PG Roermond

Observatie van...

...een onfeilbare bij

Het Vlasbekje levert tot laat in het seizoen nog nectar, waarmee de bij de verbruikte energie kan aanvullen.
Haar tijd is bijna om en in het korte, drukke leven heeft ze gezorgd voor de instandhouding van de soort; mis
schien wel in uw tuin!
Ten behoeve van de insectenstand, waarmee het dramatisch slecht is gesteld, heeft menigeen een insectenhotel in
de tuin. De modellen variëren van goedbedoelde, maar nutteloze resultaten van huisvlijt, tot het prototype dat
al sedert decennia dienstdoet: een simpele stamschijf met glad geboorde gaatjes. Zeer luxueuze, meestal grote
modellen met extra’s zoals een afdakje ter voorkoming van inregenen, vinden wij mooi om te zien, en worden in
de regel door de doelgroep minder goed aangenomen. Bijen beoordelen de aanbiedingen binnen de insecten
hotelsector op hun eigen, onfeilbare manier.
Tekst en foto; Marianne Vos
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