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Minicursus "Planten leren herkennen"

Linnerweerd Osen (foto: Ans Homburg)

Gewoon knoopkruid Centaurea jacea (foto: Marianne Vos)

 
Even als de traditionele Vogelcur
sus in het voorjaar, heeft Land
schapsvereniging De Kringloop in
de afgelopen jaren diverse malen
een cursus gegeven met als thema
“ Planten”. Soms was dat in combi
natie met het bekijken van vegeta
tie, soms meer gespecialiseerd op
een bepaalde groep planten (bij
voorbeeld grassen of schermbloe
men).
 
Na een gedwongen stilstand van
twee jaar starten we dit jaar weer
met een minicursus “Planten leren
kennen” van vier lessen.
De cursus is bedoeld voor iedereen
die geïnteresseerd is in planten,
namen van planten wil leren ken
nen, wil leren determineren met een
flora of kortom gewoon wil genie
ten van mooie bloeiende planten.
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Er is geen speciale voorkennis voor
nodig om deel te nemen; met en
thousiasme en motivatie kom je een
heel eind.
 
De cursus wordt gegeven door Jan
Hermans. De cursus bestaat uit een
introductieavond en drie veldexcur
sies. Tijdens de veldexcursies wor
den de plantenbegrippen herhaald
en wordt in het veld gedetermi
neerd met een flora. De data zijn
als volgt:
 
Vrijdagavond 5 augustus; start om
19.00, eindigt om 21.30 uur in Basis
school Triangel, Linnerhof 36 te
Linne.
Op deze avond wordt in een actieve
uitwisseling met de deelnemers in
gegaan op de meest elementaire ba

sisbegrippen van planten. In het
eerste deel van de avond worden de
basiskenmerken aan de hand van
een selectie beelden in combinatie
met verzamelde planten uitgelegd
en bekeken.
Na de pauze volgt deel twee: aan de
hand van flora’s wordt geprobeerd
een of meerdere planten te determi
neren. Men kan daarbij kiezen uit
de klassieke schoolflora van “Hei
mans & Thijsse” of het gebruik van
de Heukels’ Flora van Nederland.
 
Zondagmorgen 7 augustus: excursie
naar de Isabellegreend bij Merum
(Herten). We verzamelen om 9.30
uur bij de Merummerbroekweg. De
excursie duurt tot 12.00 uur.
 
Zondagmorgen 21 augustus: excur

Grote engelwortel (foto: Ans Homburg)

Determineren (foto: Ans Homburg)

sie naar Osen (nabij de stuw te Lin
ne). We verzamelen om 9.30 uur op
de parkeerplaats bij de water
krachtcentrale, Steegweg Linne
annex stuw van Linne. De excursie
duurt tot 12.00 uur.
 
Zondagmorgen 4 september: excur
sie naar het Reigersbroek bij Mont
fort. We verzamelen om 9.30 uur
op de parkeerplaats bij het voetbal
terrein van St.Joost,  Schrevenhof
weg 21.  Vanaf dit punt carpoolen
we naar het punt waar de planten
tocht zal starten. De excursie duurt
tot 12.00 uur.
 
U kunt zich telefonisch aanmelden
bij de heer Lei Hulsbosch
(0475-463239) of schriftelijk via e-
mail: cursussen@dekringlooplinne.
nl
Het aantal deelnemers aan deze cur
sus is maximaal 25, in volgorde van
aanmelding.
De kosten voor de cursus (inclusief
het cursusboekje met basis-planten
begrippen) Euro 15,- bedraagt voor
leden en Euro 25,- voor niet-leden.
U behoort tot de definitieve deelne
mers wanneer het cursusgeld voor 1
augustus is overgemaakt op reke
ningnummer IBAN NL70ING
B0004709759 ten name van Land
schapsvereniging De Kringloop
onder duidelijke vermelding van “
minicursus planten 2022”.
Ook niet-leden zijn van harte wel
kom en mogelijk is deze cursus dé
geschikte gelegenheid om als lid een
introducé mee te nemen, die zo
doende op een prettige manier ken
nis kan maken met de activiteiten
van De Kringloop.
 
Het Bestuur
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Nationaal Park ”De Alde Feanen” (Oude Venen)

Gagel (foto: Ans Homburg)

Knobbelzwaan (foto: Manon Verhees)

deel 1: It Wiid, Lytsemar en de Jan
Durckspolder
door Tom Storcken
 
Dit gebied ligt in het hart van
Friesland en niet ver van Leeuwar
den, Drachten en Heerenveen en
heeft een oppervlakte van bijna
4000 ha. Het dorp Eernewoude ligt
zo’n beetje in het centrum. In het
gebied zijn nog veel veenmosriet
landen, blauwgras- en dotterbloem
graslanden. Het landschap in de
Alde Feanen is afwisselend: petga
ten, rietlanden, ruigten, struwelen
en moerasbossen. De Alde Feanen
is onderdeel van de Lege Midden
van Friesland, een laag gelegen
veengebied dat ingeklemd ligt tus
sen de hogere zandgronden aan de
oostkant en de kleigronden aan de
noord- en westkant. Voor de vor
ming van de ondergrond van het
gebied zijn de twee laatste ijstijden
van groot belang geweest. De ver
vening is belangrijk geweest voor
de ontwikkeling van het gebied.
Rond 1700 begon men met de ver
vening. Na de vervening restte een
troosteloos cultuurlandschap dat
voor een deel bestond uit donkere
vaarten en vergraven percelen, vrij
wel zonder begroeiing. Al gauw be
gonnen sommige delen zich spon
taan te ontwikkelen: de natuur nam

weer bezit van ”de Oerland”. Met
de modernisering en schaalvergro
ting van de landbouw werd het
steeds moeilijker voor de boeren
om een goede boterham te verdie
nen. Het natte, kleinschalige land
schap zorgde ervoor dat de boeren
uit de kern van het gebied verdwe
nen met als winnaars de natuur- en
het recreatief belang.
Einde maart, begin april 2022 heb
ik hier een klein weekje doorge
bracht met als uitgangspunt het
dorpje Eernewoude. Omdat het
nog vroeg in het jaar is, is het pon
tje dat van de ene naar de andere
kant van Eernewoude vaart, nog
niet in bedrijf. Daarom heb ik eerst
een paar dagen doorgebracht aan
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de zuidkant van het dorp met als
grotere gebieden: It Wiid, Lytsemar
en de Jan Durckspolder. Aan de
andere zijde liggen onder andere
Fjirtichmed, Krukkelan, Reid om e
Krite en De Bolderen.
De eerste dag bij aankomst parkeer
ik mijn auto aan de rand van de
Jan Durckspolder. Dit is een gebied
met plassen, vaarten, eilandjes, veel
rietkragen en lage wilgen. Via een
aantal paadjes kun je rondom en
deels door het gebied fietsen en/of
wandelen. Al meteen zijn er veel
Kokmeeuwen en Grauwe ganzen
op en rond het water te zien. Daar
naast hoor ik Winterkoning, Vink 
en Tjiftjaf. Op het water zwemmen
Aalscholvers, Wilde eenden, Futen,
twee Zilvermeeuwen en twee
Brandganzen. Een Ooievaar ban
jert door het hoge gras terwijl zijn/
haar partner door de lucht zeilt.  
Verder hoor ik wat verder een Wa
terral gillend roepen. Je hebt hier
een weids uitzicht over Rietvelden
en vaarten met lage bosjes. Twee
Canadese ganzen vliegen luid trom
petterend over. Drie Grote zilver

reigers in zomerkleed, met bijna ge
heel zwarte snavel, zitten boven in
een boom. Regelmatig laten Water
ral en de Wulp zich horen. Op de
Rietvelden kun je zien dat grote
stukken gemaaid zijn, terwijl er an
dere stroken met hoog Riet zijn
blijven staan. Aan de rand zie je
veel samengebonden Riet op sta
pels, wachtend om gebruikt te wor
den voor nieuwe rieten daken.
Er zijn in de Alde Feanen drie
soorten Riet. Waterriet, dat groeit
in water tot maximaal 1 meter diep.
Overgangsriet, dat vind je in on
diep water en dan nog landriet, dat
op de vaste wal staat. Met name
overjarig waterriet biedt bijvoor
beeld de Bruine Kiekendief, Roer
domp en rallen goede nestgelegen
heid. De bloemrijke Rietlanden zijn
zeer rijk aan insecten. In vroegere
jaren stonden er tien boerderijen in
en om de Jan Durckspolder. Een
van die boerderijen stond op de
plaats waar nu de uitkijktoren
staat. Deze boerderij werd in 1929
door Gerke en Romkje Jellema ge
bouwd. Van 1951 tot 1962 werd de

boerderij bewoond door de familie
Leffert van der Bij en kreeg de
naam Romsicht. Zij hielden 15
melkkoeien en hadden 10 hectare
grasland. In 1962 werd “Romsicht”
verkocht aan dr. Halmers. In 1967
werd de boerderij afgebroken en op
de oude fundamenten heeft It Frys
ke Gea (gea betekent ruimte/omge
ving) in 2011 de uitkijktoren laten
bouwen. De Jan Durckspolder
dankt zijn naam aan Jan Durcks de
Jong. De Jong was veenbaas, schip
per en handelaar. Hij liet tussen
1867 en 1873 de Jan Durckspolder
vervenen. De gewonnen turf ging
met zijn schip naar Holland. In het
westelijke deel van de polder, De
Wolwarren, werd in 1920 een aan
tal landerijen ingepolderd. De
naam Warren staat dan ook voor
lange en smalle, veelal laag liggende
graslanden.
Verder gaat het over een schelpen/
kiezelpad waar op graslanden aan
de andere kant van de vaart hon
derden Brandganzen zitten. Hier
laat zich ook de Rietgors horen en
zien. Wulpen, Scholeksters, Meer

Brandganzen&Rotganzen (foto: Huub Loete)
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koeten en Kieviten fourageren
langs de oevers. Een Krakeend
zwemt op een zijslootje terwijl een
Roodborst in een boompje zit te
fluiten. Op een afrasteringspaaltje
zit een Graspieper. Terwijl een
Witte kwikstaart op het gras landt,
doet een Bergeend dat op het
water. Iets verderop zitten tien
Grutto’s langs het water te rusten.
Kieviten scheren door de lucht en
enkele zitten op het gras. In het slik
ontwaar ik drie Tureluurs en twee
Wulpen, alle foeragerend. Op het
water ook Wintertalingen, Smien
ten en Bergeenden en duikende
Kuifeenden. Bij de kijkhut vlakbij
de parkeerplaats lopen drie Lepe
laars, terwijl op het water twee
mannetjes Pijlstaarten zwemmen.
Een Fazant laat zich horen.
Bij Lytsemar aan de noord kant
van de Jan Durckspolder lopen
twee Ooievaars op zoek naar een
lekker hapje terwijl Spreeuwen veel
kabaal maken in een boom. Hier
ook zingende Zanglijster en Hout
duiven, Groenling, Heggenmus en
Huismussen. Twee Grote bonte
spechten zitten elkaar achterna tus
sen te bomen. Op de plas zwemt
een paartje Brilduiker en een Fuut
terwijl enkele Koperwieken en
Gaaien veel kabaal maken in de
bomen. Hier is ook een educatiebos
genaamd het Pettebos, voor jong
en oud. Bij Westersanning, in het
zuidoostelijke deel van de Alde Fe
anen leeft een bijzonder dier: de
Noordse woelmuis. Dit is een forse
woelmuis met een kop-romplengte
tot 16 cm en een gewicht tot ca 65
gram. Kenmerkend is de relatief
lange staart, die bij volwassen die
ren ruim een derde  van de kop-
romplengte bedraagt. Dit diertje is
’s zomers vooral ’s nachts actief, ’s
winters meer overdag. Hij/zij heeft
het moeilijk, want het diertje houdt
van puur Hollandse moerassen en
uitgesproken natte gebieden. En die
landschappen zijn zeldzaam. Door
in dit gebied te werken met wisse
lende waterpeilen, probeert It Frys
ke Gea het leefgebied van de
Noordse woelmuis te herstellen. En

daarmee ook dat van de Heikikker
en veel meer planten en dieren die
juist zo’n leefgebied nodig hebben.
Maatregelen voor natuur en mens.
In 2006 is het gebied omgebouwd.
Via waterlopen en gemalen, inlaten
en duikers kan water tussen en in 
de deelgebieden af- en aangevoerd
worden. De meest opvallende “
middelen” voor het peilbeheer zijn
de windmolens. Rietgorzen zie en
hoor je hier regelmatig. Een mooie
Buizerd zit een boom. In de buurt
van de parkeerplaats staat een klei
nere kijkhut die een mooi uitzicht
over het water geeft. In het water
zijn kleine eilandjes met modder
stroken en gras. Hier zitten enkele
Tureluurs, Kieviten en maar liefst

Tafeleend (foto: Huub Loete)

zeven Watersnippen. Ook loopt
hier een paartje Pijlstaarten, terwijl
een ander paartje in het water
zwemt, naast vier mannetjes en
twee vrouwtjes Zomertaling. Een
Kleine plevier zoekt naar voedsel in
de modder. Iets verder op grasland
loopt een eenzame Reebok. Op zich
niet zo vreemd, want een paar hon
derd meter verder loopt een groepje
van twee Reebokken en vier hin
des. Een Blauwe reiger vliegt met
veel kabaal op uit het riet. In een
boom met een Buizerdnest zit een
paartje Buizerd. Bij de vaart rich
ting uitkijktoren is ook een “kuier
pad” dat deels langs de vaart loopt.
Hier vliegt een Wulp op uit het
gras.
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door Jan Hermans
 
Voor een gevarieerd beeld van wat
er buiten allemaal leeft hoef je niet
altijd ver te reizen. Menigeen trekt
er in zijn vrije tijd op uit om te ge
nieten van de natuur, vaak om
waarnemingen te doen of studie te
verrichten aan een bepaalde groep
waarin men is geïnteresseerd. Soms
kun je om de hoek terecht, vooral
als je meer van het kleine houdt,
zoals insecten of andere ongewer
velden. Dan biedt de directe leef
omgeving veel mogelijkheden om
zich te verwonderen over de enor
me vormenrijkdom of de ingenieu
ze aanpassingen die soorten hebben
ontwikkeld om te overleven.
 
Onder de oppervlakte
Bodemdieren is een verzamelnaam
voor een geweldige verscheidenheid
aan soorten die in afmeting varië
ren van minder dan een millimeter
tot meer dan een meter. Willekeuri
ge voorbeelden van wat grotere,
markante vertegenwoordigers zijn
regenwormen, pissebedden, mil
joenpoten, duizendpoten, spring
staarten, mijten, naaktslakken,
loopkevers, wolfspinnen, mieren,

Bodemdieren

Miljoenpoot - de Kleine tweestreep (foto: Marianne Vos)

Platrugmiljoenpoot (foto: Marianne Vos)

mollen, veld- en spitsmuizen. Zij
hebben met elkaar gemeen dat hun
hele levenscyclus, of het overgrote
deel ervan, zich in de bodem af
speelt. Sommige soorten leven van
bladstrooisel of schimmels en bac
teriën, weer anderen voeden zich
met plantenwortels, zaden of ande
re ongewervelden.
Bij sommige soorten, zoals bepaal
de vliegen of kevers, denk je niet

meteen aan bodembewoners. Maar
als larve leven ze vele malen langer
in de bodem dan dat zij als volwas
sen dier boven de grond worden ge
zien.
 
Veel soorten
Volgens “ het soortenregister”, een
webpagina met de stand van zaken
van de Nederlandse natuur, kent
ons land rond de 34.220 geregi
streerde soorten, waarvan het me
rendeel bestaan uit meercellige die
ren. Rond de 8.500 daarvan zijn
soorten die min of meer afhankelijk
zijn van de bodem. Dat is dertig
procent van het aantal diersoorten
in Nederland. De bodemfauna is
daarom een wezenlijk deel van de
Nederlandse biodiversiteit. Van
sommige groepen kan het aantal
met het blote oog waarneembare
exemplaren van sommige groepen
oplopen tot meer dan honderddui
zend per vierkante meter bodem!!
Dat maakt bodemdieren een be
langrijk onderdeel van een bio-sa
menleving.
 
Ontwikkeling
Naast deze ongelooflijke verschei
denheid hebben veel soorten tijdens
hun evolutie aanpassingen en stra
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tegieën ontwikkeld om in de bodem
te kunnen leven. Veel soorten heb
ben voor hetzelfde probleem een
andere oplossing gevonden. Denk
bijvoorbeeld aan het voortbewegen
in de bodem. De Mol en Veenmol
(een soort sprinkhaan) bezitten
aangepaste voorpoten om de grond
te verplaatsen. Miljoenpoten
duwen de grond met hun afgeronde
kop opzij en wringen zich met be
hulp van vele korte pootjes de
bodem uit. Wormen eten zich een
weg door de bodem, waarbij stevi
ge gangenstelsels ontstaan. Door
dit grondverzet geven ze toegang
tot de bodem voor soorten die niet
kunnen graven, zoals springstaar
ten en duizendpoten.
 
Bodemvruchtbaarheid
Bodemdieren zijn een belangrijke
schakel in de tuin door hun invloed
op de bodemvruchtbaarheid. Zij
sturen twee belangrijke processen:
het vrijmaken van voedingsstoffen
door afbraak van dood plantenma
teriaal en de verbetering van de bo
demstructuur.
Bodemvruchtbaarheid wordt onder
andere bepaald door de snelheid
waarmee het strooisel afbreekt.
Soorten zoals pissebedden en mil
joenpoten eten bladstrooisel. Hier
door wordt het blad verkleind en

gemengd met hun keutels; zo sti
muleren beide bodemdieren met
hun activiteiten micro-organismen
die het blad afbreken. Andere soor
ten zoals springstaarten en mosmij
ten leven juist van micro-organis
men, waardoor ze de activiteit van
deze micro-organismen verhogen,
met als gevolg een verhoging van
de snelheid van bladafbraak. Zoals
al aangegeven zorgen regenwormen
door hun graafwerkzaamheden
voor een verbetering van de bo
demstructuur. Graven verhoogt het
porievolume van de bodem, beïn

Regenworm (foto: Marianne Vos)

Kelderpissebed (foto: Marianne Vos)

vloedt het bodemklimaat en levert
een geschikte leefomgeving voor
bodemdieren die zelf niet kunnen
graven. Mogelijk is het veranderen
van de bodemstructuur misschien
wel belangrijker voor de bodem
vruchtbaarheid dan alleen de af
braak van bladstrooisel.
 
Welke soorten?
Welke bodemdieren vind je in een
tuin? Een aantal algemene soorten
komen in bijna elke tuin wel voor,
zoals pissebedden. Bij het optillen
van een bloempot of bij het oprui
men van bladstrooisel kom je ze
tegen. Algemene soorten zijn de
Ruwe pissebed, Kelderpissebed,
Mospissebed en Gewone oprolpis
sebed. Algemeen voorkomende
duizendpoten zijn de Gewone
steenloper en de Tuinbladkruiper.
Van de miljoenpoten zijn de Knots
kronkel, Slangenmiljoenpoot en
Platrugmiljoenpoot in de meeste
tuinen aanwezig. Van de slakken
zijn Gewone tuinslak, Segrijnslak,
Gevlekte naaktslak en Oranje weg
slak vaak aanwezig.
 
Handje helpen
Er zijn veel manieren waarop je het
bodemleven in een tuin kunt stimu
leren. Belangrijk is een tuin met
veel variatie in grondsoort, bodem
klimaat en met voldoende voedsel
en schuilplekken. Dat laatste is erg
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belangrijk omdat veel bodemdieren
nachtactief zijn. Overdag trekken
ze zich terug in het donker. Is je
tuin vrij eenvormig in de dichtheid
aan planten, creeer dan plekken die
open en warm zijn, maar ook meer
gesloten plekjes, met een koeler en
vochtiger microklimaat. Naast het
laten verwilderen van je grasland

(niet meer maaien) en het laten lig
gen van bladmateriaal in de herfst
(voedsel en leefruimte) kun je door
het aanbieden van schuilplaatsen
de diversiteit in een tuin sterk ver
hogen. Andere goede manieren zijn
het aanbrengen van dood hout, sta
peltjes stenen, bloempotten en het
maken van een composthoop.

De stap van huis naar tuin is klein
en geeft de mogelijkheid om elke
dag van dichtbij de veranderingen
in de natuur te volgen. Kijk eens
regelmatig onder dood hout of een
bloempot en verbaas je over de
hoge rijkdom aan bodemdieren in
een tuin.
 

Rabo ClubSupport 2022
 
Donatie -actie voor verenigingen en stichtingen.
 
De vereniging heeft zich ook dit jaar weer ingeschreven voor de stemcampagne
Rabo ClubSupport 2022.
De stemperiode is door de Rabo Bank vastgesteld na de zomervakantie, van 5 tot en met 27 september. Kijk regel
matig op onze website: www.dekringlooplinne.nl
Door het uitbrengen van Uw stem op Landschapsvereniging “De Kringloop” Linne kan de vereniging een fi
nanciële bijdrage tegemoet zien van de Rabobank Roermond.
Voor het uitbrengen van uw stem ontvangt U als lid van de Rabobank een stemkaart.
Bent U nog niet als lid aangemeld, doe dit dan alsnog zodat U ook in aanmerking voor stemkaarten komt
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

Struinen door het IJzerenbos

(foto: Ans Homburg)
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door Leo Koster
 
Op zondag 28 augustus 2022 organi
seert Landschapsvereniging De
Kringloop uit Linne een ochtendex
cursie naar het Duitse Lüsekamp,
gelegen in de deelstaat Nordrhein-
Westfalen. We starten om 09.00 uur
bij Fletcher Landhotel Bosrijk Roer
mond, Maalbroek 102.
De excursie duurt ongeveer drie uur
en zal vooral op Duits gebied plaats
vinden.
 
Deze zeer gevarieerde wandeling
voert u langs grenspalen, door een
bosrijke en glooiende omgeving
waar nog rust en stilte heerst en
waarbij naaldbomen de boventoon
voeren, waar het Wilde zwijn mag
wroeten en een modderbad mag
nemen, waar de Driehoornmestke
ver vliegt en kruipt, waar de larve
van de Mierenleeuw zich ontpopt
als een beeldschoon insect en waar
de Hazelworm zijn verborgen le
venswijze goed geheim weet te hou
den. We hebben geen last van over
vliegende vliegtuigen, want het
vliegveld Elmpt werd op 15 juni
2001 officieel gesloten.
Kenmerkend voor het ongeveer 120
ha grootte gebied is het hoger gele
gen hoogterras op 50-60 meter
hoogte. Onder langs de terrasrand
zijn kwelgebieden ontstaan. De
graslanden worden extensief be
weid met paarden en schapen of ge
maaid waarbij het maaisel wordt
afgevoerd.
Uit de Tweede Wereldoorlog zien
we loopgraven, een tankgracht en
bunkers. We komen langs een
hardstenen monument ter nage
dachtenis aan veertien dood ge
schoten personen. De twaalf Ne
derlandse onderdanen, één Duitser
en Frans de Pool werden tijdens de
kerstdagen van december 1944
door een standgericht onder leiding
van majoor Ulrich Matthaeas ter

dood veroordeeld door de kogel.
Zij moesten op 26 en 27 december
1944 in een bouwland hun eigen
graf graven met schop en pikhou
weel want de grond was bevroren.
Na dit zware werk werden ze ter
plekke vanaf twee meter afstand
geëxecuteerd, dit gebeurde in drie
keer voor steeds vier personen.
De benaming Lüsekamp stamt wel
licht uit de Middeleeuwen, het is
een oude verwijzing naar een vege
tatietype op veengronden, namelijk
luys-kruyd: een vegetatie van onder
meer Riet, Rietgras en lisdodde.
Langs de rand van het gebied loopt
de Peelrandbreuk. Deze breuk is
300 miljoen jaar geleden ontstaan.
Ter hoogte van Bonn (D) loopt de
Erftbreuk (Rijndalslenk), nabij de
Gitstappermolen loopt deze breuk
verder onder de noemer Peelrand
breuk via globaal Roermond-Deur
ne-Uden en Heesch. De beweging
in de ondergrond is misschien 2 á 3
mm per 10 jaar.
We zullen zeker genieten van vo
gels, maar in het gebied komt ook
de Adder voor, de Hazelworm, de

Excursie naar de omgeving  van de “Luzenkamp” in Roermond

Zondag 28 augustus

Luzenkamp (foto: Ans Homburg)

Levendbarende hagedis of het
Wilde zwijn en uiteraard krijgen
planten en bomen onze aandacht.
Noteer 28 augustus 2022 alvast in
uw agenda. Ook niet leden zijn van
harte welkom.
De excursie staat onder leiding van
Jan Hermans en Leo Koster.
 

Luzenkamp (foto: Ans Homburg)
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Wandeling Leerke Ven

Leerke Ven (foto: Pieter Althuizen)

Roodborst (foto: Pieter Althuizen)

door Pieter Althuizen
 
Op een zonnige zondagmiddag,
eind februari, besloten mijn vrouw
en ik, om weer eens een bezoekje te
brengen aan het Leerke Ven in
Panheel. Wellicht, dat er nog enke
le bijzondere watervogels te zien
waren. Leerke Ven is een natuurge
bied ten westen van Panheel. Het
ven ligt net achter de recreatieplas
van Fun Beach. Het is een populair
wandelgebied voor iedereen die
middels een wandeling rond de
plas, wat natuur wil proeven.
Vanaf 1995 komen hier ook Bevers
voor. In eerste instantie vanuit de
Eifel. Later zijn er nog meer in dit
gebied uitgezet. Het valt meteen op,
dat er langs de oever al heel wat
bomen omgeknaagd zijn. De eik is
hier het meest populair bij de
Bever. Ook heeft men de Bever een
groot plezier gedaan met de voor
hem speciaal aangelegde tunnel.

Vanuit drie parkeerplaatsen kun je
de wandeling starten. Wij beginnen
onze wandeling vanaf de kleine
parkeerplaats aan de Zavelveldweg
bij de speelweide. We gaan linksaf
het bos in. Langs de rand van het
bos zien we de prachtige goudgele
stervormige bloemetjes van het
Speenkruid. Verder langs het pad
staat ´n vlierstruik die zijn eerste
groene blaadjes laat zien, een teken
dat de lente in aantocht is. Enkele
meters verderop valt ons oog op
een half vergane berkenstam vol
met elfenbankjes en groen korst
mos. Op een verrotte elzenstam
zien we een echte eyecatcher. Een
flinke gele trilzwam te midden van
kleine gele zwammetjes en groen
grijze korstmosjes. We gaan nu
linksaf en kijken nu rechts op de re
creatieplas van Fun Beach. Even
verderop gaan we linksaf over een
bruggetje en weer linksaf langs het
ven. Ons oog valt op een vreemd

uitziende omgewaaide boom die
nog met een kant van zijn wortel
stelsel in de grond zit. Langs de
stam wijzen verschillende takken
recht omhoog, richting de blauwe
lucht. Na enkele meters gaan we
linksaf en kijken zo tussen enkele
elzen op het ven. Rechtsaf lopen we
nu door een klein perceel bos.
Langs het pad zien we op ´n dode
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Torenvalk (foto: Pieter Althuizen)

tak enkele helderwitte kaaszwam
metjes, prachtig. We draaien nu
linksaf en zien aan de overkant van
de plas een Blauwe reiger op een
stuk boomstam zitten langs de
oever. Voor de reiger zwemmen en
kele Kuifeenden. Dit mooie tafereel
zet ik even op de foto. Al verder lo
pend, zien we lange slierten elzen
katjes op en neer bewegen op het
ritme van de wind. Aan de andere
kant van de plas zien we twee Aal
scholvers broederlijk langs elkaar
zitten op een boomstam. Deze is in
een eerder stadium met veel plezier
door de Bever omgeknaagd. Trou
wens, overal langs de plas liggen
omgeknaagde bomen, meestal hol
landse eiken. Hiervoor heeft de
Bever blijkbaar ´n speciale voor
keur. We vervolgen onze wandeling
en spotten enkel grauwe ganzen en

een koppel wilde eenden op de plas.
We gaan nu linksaf en laten de plas
even rechts liggen. We lopen langs
een stukje bos, wat nu rechts van
ons ligt. Enkele Pimpelmeesjes spe
len verstoppertje tussen de boom
takken. Als we naar links kijken,
zien we een appelboomgaard. Wat
verder, voordat we rechtsaf draai
en, wijst mijn vrouw me op een
bruinachtige vogel, die langs de
boomgaard hoog in het topje van
een hoge boom zit. Prachtig. Ik zie
een Torenvalk zitten volgens mijn
bescheiden vogelkennis, opgedaan
tijdens een van de met veel deskun
digheid gegeven vogelcursussen
door onze Kringloopgids. Even een
paar kiekjes maken nu het nog kan
en verder gaat het weer, rechtsaf.
Een Blauwe reiger zit ons fronsend
aan te kijken aan de overkant van

de plas. We lopen langs een aantal
gedateerde afgeknaagde eikenstam
men en zien op een berkenstam een
paar flinke Berkenzwammen zitten.
We maken nu een bocht naar
rechts en kijken rechts op de water
plas van Fun Beach. Links van het
pad zien we twee Roodborstjes, al
scharrelend, elkaar gezelschap hou
den. De fel gekleurde borstjes val
len direct op. We zijn nu bijna aan
het einde gekomen van onze zon
dagmiddagwandeling. Nog een
maal gaan we nu links en dan nade
ren we onze parkeerplaats bij de
speelweide. Voldaan rijden we huis
waarts, mooi op tijd voor ons kopje
thee. Het was geen lange wande
ling, maar wel een hele mooie. Met
als toetje, de waarneming van die
prachtige Torenvalk.
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Zwart weeskind

door Ans Homburg
 
In juli 2021 kreeg ik mijn petekind
op bezoek voor de lunch  om weer
eens heerlijk bij te kletsen. Het was
lekker zonnig weer, dus was ik bui
ten de tafel aan het dekken, place
mats, bestek, glazen en borden 
naar buiten. Weer naar binnen en
… wat zie ik daar op het raam
zitten?
Een nachtvlinder dat is duidelijk,
wat een joekel denk ik.
Oh… wat moet ik nu eerst gaan
doen…verder  met de lunch gereed
maken, of me met de vlinder bezig
houden?... de keuze is snel gemaakt
… de lunch kan wachten. Dus snel
fototoestel pakken en foto’s maken
voordat hij weer weg vliegt.  

Hij blijft gelukkig doodstil zitten,
ik kan hem heel goed bekijken.
Na onderzoek bij de Vlinderstich
ting kan ik hem op naam brengen,
het blijkt een  Zwart weeskind te
zijn. Het is een van de grootste
uilen die in Nederland voorkomt,
en de laatste jaren steeds een groter
deel van het land verovert. Een
forse vlinder, die niet zwart is wat
zijn Nederlandse naam doet ver
moeden, maar bruin met donkere,
zwartbruine vlekken. Hij blijkt vrij
zeldzaam te zijn en die zit gewoon
in mijn kleine tuin, hoe gaaf is dat..
Onderstaande gegevens zijn overge
nomen van de Vlinderstichting.
 
Zwart weeskind, Mormo maura
Familie; Uilen Noctuidae, een groep
uit de nachtvlinders die nachtactief
is, goed tot redelijk te determine
ren. Vrij zeldzaam maar niet be
dreigd. Een soort die in de twintig
ste eeuw vooral voorkwam in
Zuid-Limburg, met name in het
Gulpdal en het Geuldal. De laatste
jaren breidt de soort zich steeds
verder naar het westen en noorden
uit.
Kenmerken vlinder: Voorvleugel

Zwart weeskind (foto: Vlinderstichting)

Zwart weeskind (foto: Ans Homburg)
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rups, die tot 70 mm  groot wordt;
vrij dik, naar de kop versmald; li
chaam licht bruinachtig grijs of
okerkleurig, met over de rug een
witte, vlekkerige lengtestreep, die
door een rij donkergrijze, driehoe
kige vlekken loopt en aan weerszij
den een rij schuine, zwarte strepen
heeft; onder de lijn van de zwartge
rande, oranje spiracula loopt een
okerachtig witte golflijn; kop licht
bruin met donkerder tekening. mei.
De soort overwintert als jonge rups
van september tot mei, laag in de
vegetatie. De rups foerageert´s
nachts  op allerlei kruiden, maar
vooral zuring en verbergt zich over
dag in de strooisellaag. De verpop
ping vindt plaats in een harde
cocon achter schors, in muursple
ten of in de strooisellaag.

lengte: 30-36 mm. Een van de
grootste uilen die in Nederland
voorkomen; de donkerbruine voor
vleugel is zeer breed. De tekening,
waarvan vooral de onvolledige,
donkere band met de scherpe lichte
randen en de gedeeltelijk lichte
aders opvalt, is weinig variabel. De
kleur en de intensiteit van de teke
ning kunnen variëren; sommige
exemplaren zijn gelijkmatig dof
bruin van kleur, andere hebben een
heldere lichtbruine, soms roze ge
tinte tekening en een extra brede
donkere middenband. De achter
vleugel heeft opvallend lichte fran
je. De onderzijde van zowel de
voor- als de achtervleugel heeft een
brede lichte, geelachtig bruine
zoom.
Kenmerken rups: overwintert als

Levenswijze: Ze vliegen van half
juni tot half september in één gene
ratie. Ze worden soms  aangetrof
fen op honingdauw of bloedende
bomen. De vlinders rusten overdag
in gebouwen, onder bruggetjes of
in nestkasten. Ze doen dat soms
wel met tien of meer bijeen.  Ze
houden zich op in bossen en stru
welen langs rivieroevers of moeras
sen, in het najaar vooral in kruid
achtige planten, waaronder zuring,
dovenetel en vogelmuur; in het
voorjaar vooral op loofbomen en
struiken, waaronder klimop, kardi
naalsmuts, meidoorn en berk.
De toename van de afgelopen jaren
is niet te verklaren door een toena
me in waardplanten en zal waar
schijnlijk worden veroorzaakt door
het veranderende klimaat.

Jaarprogramma 2022

Vrijdag 28 januari
Lezing door de heer Bram Houben
over de “Terugkeer van de Wolf”.
 
Vrijdag 25 februari
Jaarvergadering met aansluitend
een lezing door Rini Kerstens over
“Gallen”.
 
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”

 
Zondag 29 mei
Excursie naar de “Beegderheide”
bij Beegden.
 
Zondag 26 juni
Excursie naar het “Savelsbos” bij
Rijckholt. Alleen voor leden.
 
Zondag 28 augustus
Excursie naar de “Luzenkamp” in
Roermond.
 
Zondag 25 september
Dagexcursie naar het “Areven” bij
Stramproy. Alleen voor leden.
 

Zondag 30 oktober
Herfstexcursie naar het “Annen
daal” in Maria Hoop.
 
Vrijdag 25 november
Lezing door de heer Henk Henczyk
over “Paddenstoelen in de winter”.
 
Vrijdag 16 december
Lezing door de heer Jan Hermans
over “Ethiopië”.
 
Maandag 26 december
Traditionele Kerstwandeling in een
Limburgs natuurgebied.
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"Beenbreek is een fragiele schoonheid met opvallend behaarde helmdraden en oranje helmknoppen;
de enige lelie die in de zomer bloeit in vochtige heide- en veengebieden; zeldzaam en bedreigd"
 
foto en tekst: Jan Hermans

Observatie van...

...Beenbreek Narthecium ossifragum
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