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LEZING OVER DE KERKUIL EN DE ROEK

door Jacques Ummels

Op vrijdagavond 23 maart zal
weer net voor de vogelcursus
een lezing met vogels als thema
worden verzorgd. Ditmaal
worden er twee vogels uitgelicht
waar Dhr. Ummels veel
onderzoek en bescherming aan
heeft gedaan. De lezing begint
om 20.00 uur in de centrale
ruimte van Basisschool Triangel,
Linnerhof 36 te Linne. Het belooft
een zeer interessante lezing te
worden waar veel informatie over
bovenstaande vogels zal worden
gegeven. Hier volgt een voor-
proefje welke door Dhr. Ummels
is aangereikt.
In de presentaties van zowel
Kerkuil (Tyto alba) als Roek (Cor-
vus frugilegus) wil ik laten zien
wat een amateur aan gegevens
kan verzamelen en wat hij hier-
mee kan doen. Al vanaf mijn prille

jeugd ben ik zeer geïnteres-
seerd in alles wat met natuur en
natuurbescherming te maken
heeft. In het bijzonder de
vogelwereld boeit me.
In de periode dat ik actief was bij
de Vogelwacht Limburg heb ik
samen met een vijftal actieve
Limburgse vogelaars in de jaren
70 gewerkt aan het boek “Vogels
in Limburg”. Bijna iedereen van
deze groep had een aantal
soorten die hij provinciaal in
kaart probeerde te brengen. In
die periode was de Roek zo sterk
afgenomen dat hij in 1977 werd
beschermd. Het leek me interes-
sant om na te gaan hoe vanaf die
tijd de aantallen broedvogels zich
zouden ontwikkelen om zo-
doende onderbouwd materiaal te
hebben voor ons boek.
Voor de Kerkuil is dit verhaal
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ongeveer hetzelfde. Eind jaren 70
telden we nog slechts enkele
broedparen in Limburg. Tot aan
de oprichting van de Kerkuilen-
werkgroep Limburg in 1985
verzamelde ik de gegevens via de
Vogelwacht Limburg en het
Natuur Historisch Genootschap
van Limburg. Vanaf 1985 heb ik
binnen de Kerkuilenwerkgroep
Limburg meegewerkt aan de
bescherming en inventarisaties
van deze soort. Tijdens de
presentatie wil ik de aanwezigen
met beide soorten kort kennis
laten maken aan de hand van
fotomateriaal. Voorts wil van
beide soorten van de volgende

onderwerpen iets vertellen aan de
hand van foto’s, tekeningen,
tabellen en grafieken.

• Broedbiologie
• Verspreidingsgebied (Europa/

Nederland/Limburg)
• Inventarisatiemethode
• Trek/verplaatsingen
• Aantalsontwikkeling van het

broedbestand in Limburg van
de laatste 25 jaar

• Nestplaatskeuze
• Menu van beide soorten
• Bedreigingen
• Beschermingsmaatregelen
• Conclusies en aanbevelingen

JAARVERSLAG
OVER HET VERENIGINGSJAAR 2006

Op vrijdag 27 januari 2006 is de
jaarvergadering gehouden over
2005. Er waren 30 leden aan-
wezig, waaronder het nagenoeg
voltallige bestuur. Alleen de heer
Welters ontbrak wegens familie-
omstandigheden, ernstige ziekte
van zijn echtgenote. Het
jaarverslag van secretaris J. van
der Vorst werd goedgekeurd. Ook
het financieel overzicht van
penningmeester L.Baars verkreeg

de goedkeuring van de verga-
dering, nadat ook de kascontrole-
commissie, bestaande uit de
leden C. Homburg en T. Storken
er haar goedkeuring aan had
gegeven. De heer C. Homburg
was statutair aftredend. In zijn
plaats werd mevrouw M. Dubois-
Lammers benoemd, die samen
met de heer T. Storken deel
uitmaakt van de kascontrole-
commissie over 2006.
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Binnen het bestuur waren de
heren J. van der Vorst en J.
Hermans aftredend en herkies-
baar. Beide werden door de ver-
gadering met unanieme goed-
keuring voor een nieuwe periode
herkozen. Binnen het bestuur
vonden geen mutaties plaats. De
samenstelling van het bestuur is
momenteel als volgt: J. Hermans,
voorzitter, J. van der Vorst,
secretaris, L. Baars, penning-
meester en de leden J. Hannen,
mevr. A. Homburg, L. Hulsbosch
en K. Welters.

De redactie van Observatie,
jaargang 33, bestond uit de heren
J. Hermans, J. Hannen en
mevrouw A. Homburg . De
ledenadministratie werd weder-
om uitstekend verzorgd door de
heren L.Hulsbosch en
L. Baars. De Kringloop telde op 1
januari 2006 329 leden, in de loop
van het jaar zijn er 21 leden
bijgekomen en 20 afgevallen,
zodat De Kringloop per 1 januari
2007 330 leden telt.
Hoewel het ledenaantal vrij sta-
biel blijft, is het bestuur medio
november/december een leden-
werfactie gestart onder het motto
”als nu eens elk lid …” Het
bestuur laat zich daarbij leiden
door de gedachte, dat het aantal

leden mede de kracht van de
vereniging bepaalt. We willen de
actie daarom graag nogmaals in
uw herinnering brengen. Bij
gelegenheid hiervan heeft het
bestuur ook een nieuwe aan-
meldings-en kennismakingsfolder
laten verschijnen, die in prachtige
meerkleurendruk vertelt wat De
Kringloop is en beoogt, hoe ze
haar doelstellingen tracht te
verwezenlijken en voor welke
cursussen je bij haar terecht kunt.
M.n. ons bestuurslid A. Homburg
en de heer Bömer, die ontwerp
en lay-out maakte, hebben daar
bijzonder veel werk voor verricht
en het resultaat mag er dan ook
zijn.
De jaarvergadering werd voor de
eerste keer gehouden in onze
nieuwe verenigingsruimte in
Basisschool Triangel aan de
Linnerhof 36 te Linne. Nadat ze
daartoe hadden besloten in hun
vergadering van 19 december
2005 heeft het bestuur van De
Kringloop de huur van het pand
Kloosterhof per 1 januari 2006
opgezegd. Daar het in gebruik
hebben van een ruimte in Basis-
school Triangel medegebruik
betreft op basis van culturele,
maatschappelijke of recreatieve
doeleinden en er geen sprake is
van een commercieel tarief op
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basis van huur is toestemming
van het College van B en W niet
vereist. Dit heeft de gemeente
ons bij brief van 17 maart 2006
laten weten, waarmede het
gebruik van deze ruimte door De
Kringloop ook formeel bekrach-
tigd is.Wel zal de gemeente ons
blijven informeren over ander
mogelijke opties binnen haar
gemeentegrenzen.Wij zijn
overigens met de huidige ruimte
zeer tevreden. en het bestuur van
Basisschool Triangel zeer
erkentelijk voor de ons geboden
adequate huisvesting.

In 2006 beschikte  De Kringloop
ook over een eigen website,

www.dekringlooplinne.nl,
waarop informatie te vinden is
over de vereniging in ’t algemeen,
over cursussen,ons
contactorgaan Observatie, het
jaarprogramma en actuele
waarnemingen in ’t bijzonder.
Bijdragen voor Observatie kunnen
gestuurd worden naar
redactie@dekringlooplinne.nl.
M.n ons bestuurslid, de heer L
Hulsbosch, houdt onze website
voortdurend actueel en besteedt
daar veel tijd aan.

In onze nieuwe ruimte startte op
vrijdag 27 januari 2006 het jaar-
programma met een terugblik
naar 2005, waarna na de pauze
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de heer Hermans voor het talrijk
opgekomen publiek een  boeien-
de lezing verzorgde over de flora
en fauna van Madagascar.

Op vrijdag 17 januari gaf me-
vrouw A. van Diepenbeek een
mooie interactieve lezing over
diersporen, waarin ze ons wees
op “de stille getuigen” in de
natuur in de vorm van diersporen,
die ons wijzen op de aanwezig-
heid van bepaalde soorten, hun
gedrag, voedselkeuze e.d.

Ook de lezing over de vogels in
de provincie Limburg op vrijdag
24 maart was niet alleen erg leuk,

maar ook zeer leerzaam. De heer
B. van Noorden gaf aan de hand
van de nieuwe te verschijnen
avifauna een groot aantal wetens-
waardigheden prijs over onder-
werpen als de vogeltrek, bij-
zondere soorten, broedbiologie,
vogelbiotopen en ringonderzoek.

Op Koninginnedag, 30 april,
maakten wij een ochtendexcursie
naar het natuurgebied Grasbroek
bij Limbricht, een loofbos aan de
noordrand van het Zuid-Limburg-
se lössgebied.Onze gidsen
leidden ons rond in een gebied
met een zeer grote rijkdom aan
met name planten en vogels.
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De excursie naar de Tuspeel, een
klein maar erg mooi gebied, op
zondag 21 mei was alleen voor
leden. Zij maakten kennis met en
belangrijk hoogveenreservaatje,
beheerd door Stichting Het
Limburgs Landschap met een
voor Limburg unieke hoogveen-
vegetatie.

De eendaagse busexcursie naar
de Nordeifel vond plaats op
zaterdag 17 juni.In de morgen-
uren werd het Lampertsbachtal
bij Dollendorf bezocht, de
middagexcursie ging naar het
Ahbachtal bij Nohn. De koffie-
pauze en het diner werden
gebruikt in hotel Schlossblick te
Blankenheim. Kenmerkend voor
deze dagexcursie is het familie-
gevoel en het in harmonie
samengaan van educatieve en
recreatieve aspecten. Een
terechte pluim voor de excursie-
leiders John en Jan.

Woensdag 30 augustus vond de
avondexcursie plaats naar
Isabellagreend, een schiereiland
tussen de Maas en een grote
grindplas te Merum. Het gebied
wordt voor tweederde begraasd
door Koniks en Galloways en
kleinere grazers, zoals konijnen en
ganzen en wordt beheerd door

Stichting Het Limburgs
Landschap.

In september stonden 2 activi-
teiten op het programma, de
nationale nachtvlindernacht op
zaterdag 23 september en een
middagexcursie op zondag 24
september naar het natuurontwik-
kelingsgebied Haeselaarsbroek
bij Echt, een circa 20 ha.groot
natuurontwikkelingsgebied rond
het brongebied van de Pepinus-
beek. De nachtvlindernacht
betrof een ingelaste, gezamen-
lijke activiteit van Vrienden van de
Beegderheide, de Kringloop
Linne, Heemkundevereniging
Beegden en de gemeente Heel.

Tijdens de herfstexcursie op zon-
dag 29 oktober naar het landgoed
Rozendaal besteedden de gidsen
J.Hannen en J. Hermans  vooral
veel aandacht aan de aanwezige
paddestoelen, maar wezen ook
bij herhaling op de typische wijze,
waarop bomen en struiken zich
voorbereiden op de naderende
winter.

De  lezingen startten weer op
vrijdag 24 november met een
interessante powerpoint-presen-
tatie door de heer M. Wiers over
de bokkenrijders, een merk-
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waardig Limburgs fenomeen uit
de 18e eeuw. Heel interes-sante
thema’s over deze dieven- en
roversbenden passeerden de
revue, zoals de gepleegde dief-
stallen, het afleggen van de eed,
de pijnbank, de folteringen en de
doodstraf.

Tenslotte gaf de heer J. Hermans
op vrijdag 15 december een
lezing over de Duitse Eifel, een
gebied dat bij Kringlopers niet
onbekend is vanwege de dag-
excursies de laatste jaren. De
heer Hermans belichtte m.n. de
streek rond de Sötenicher Kalk-
mulde in de Kreis Euskirchen met
de karakteristieke kalkgraslanden,
de schrale droge graslanden, de
natte hooilanden en de
beschermde moerasgebieden.
Het jaarprogramma werd traditie-
getrouw afgesloten met de kerst-
wandeling op de Boschheide bij
Swalmen. In totaliteit bezochten
meer dan 600 personen in 2006
activiteiten van De Kringloop.

In het kader van m.n. de veilig-
heid rond excursies e.d. heeft het
bestuur medio oktober een
checklist natuuractiviteiten
vastgesteld, die niet alleen de
excursieleiders zich ter harte
moeten nemen, maar die vooral

de deelnemers moeten wijzen op
correct gedrag t.a.v. flora, fauna
en omstanders, op slechte
begaanbaarheid en gevaarlijke
situaties, maar vooral op het feit
dat deelname op eigen risico
plaatsvindt. Er zal bij elke
buitenactiviteit even op worden
gewezen.

Cursussen
In 2006 vonden de volgende
cursussen plaats:
- een minicursus vogels her-

kennen voor beginners en
gevorderden

- een zoogdierencursus, waarbij
de aandacht vooral uitging
naar kleine zoogdieren

- een cursus paddestoelen en
mossen herkennen in ’t veld
aan de hand  van speciaal
daartoe samengestelde
determinatieboekjes

Rest nog een woord van dank
aan alle leden, die zich in 2006 op
welke manier dan ook voor de
Kringloop verdienstelijk hebben
gemaakt.

Jan van der Vorst
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MONTFORT,
EEN KASTEEL EN ZIJN LANDSCHAP

Ter gelegenheid van het 75- jarig
jubileum van de Stichting het
Limburgs Landschap verscheen
eind 2006 een bijzonder boek
over onze regio, getiteld: Mont-
fort, een kasteel en zijn land-
schap.
Dit boek mag gelden als een
standaardwerk. Het geeft inzicht
in allerlei aspecten van het kas-
teel en zijn omgeving: ontstaans-
geschiedenis, geologie, water-
huishouding, archeologie, bouw-
historie, human interest, de
soortenrijkdom van flora en fauna
van nu en vroeger en de land-
schapsopbouw. Een onderzoeks-
en schrijversteam heeft dit boek
samengesteld: Fedor Coenen,
Leo Verhart, Jo Smeets, Hans
Renes, Hans de Mars, Marja
Segers, Piet van den Munckhof,
Jan Hermans, René Gerats en
Arjan Ovaa.
De schrijvers zijn erin geslaagd
om door prettig leesbare teksten
en vele kaderartikelen er voor
liefhebbers en kenners een aan-
genaam boek van te maken. Ze
hebben uit eigen onderzoek ver-
kregen feiten gebruikt om daar-
mee een compleet beeld te

schetsen van het kasteel en zijn
landschap. Om de waardevolle
cultuurhistorie goed tot zijn recht
te laten komen is bijzonder
archiefmateriaal opgenomen,
zoals afbeeldingen van originele
aktes. Ook zijn er fraaie
panoramafoto’s van Jacques
Peeters in opgenomen.
Een ieder die regelmatig wandelt
of vertoeft in de omgeving van
Landgoed Rozendaal, Landgoed
Schrevenhof, het reigersbroek en
het Sweeltje zou dit boek
eigenlijk moeten aanschaffen.
Voor dit prachtig uitgevoerde,
groot formaat boek (245x305), dat
208 pagina’s telt, is de prijs bij het
Limburgs Landschap van 46,45
Euro aan de lage kant.
Het boek is te bestellen door
46,45 Euro over te maken op
rekening 48.40.74.628 t.n.v.
Stichting het limburgs Landschap
onder vermelding van “ boek
Montfort” en Uw naam- en
adresgegevens. Het boek wordt
U dan na ontvangst van de
betaling toegezonden. Voor meer
informatie over het boek kunt U
bellen met het Limburgs
Landschap: 077-4737575.
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VOGELCURSUS BEGINNERS
EN GEVORDERDEN 2007

Door Lei Hulsbosch

Evenals in voorgaande jaren zijn
de organisatoren van de vogel-
cursus er weer in geslaagd om
een programma samen te stellen
voor de vogelcursus beginners en
gevorderden. Het thema voor de
beginners is natuurlijk het leren
herkennen van veldkenmerken en
geluiden van de meest algemene
vogels in eigen omgeving. Bij de
gevorderden wordt dit jaar
speciaal aandacht besteed aan de
Gorzen en Vinken.

Vink (Nicky Hulsbosch)

Vinken en Gorzen zijn twee
families van zangvogels, waartoe
enkele algemene soorten
behoren zoals de Vink, Groenling,
Geelgors en Rietgors. De meeste
soorten zijn veel minder
algemeen dan de hiervoor
genoemde soorten, waarbij
sommige soorten in Nederland
zelfs als broedvogel zijn
verdwenen (Ortolaan) of op het
punt staan om te verdwijnen
(Grauwe gors). Beide families
hebben gemeen dat het
zangvogels zijn met over het
algemeen een conische of
driehoekig, verdikte snavel. Een
dergelijke snavel is kenmerkend
voor vogels waarvan het
hoofdvoedsel bestaat uit zaden,
bessen en vruchten.
De naam Vink, die zowel als
soortnaam of als algemene
groepsaanduiding wordt gebruikt,
is volgens Eigenhuis (2004) toe te
schrijven aan een
geluidsnabootsing van de
bekende lokroep “pink” van de
Vink. Bij de naam Gors vermeldt
dezelfde auteur het volgende:
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algemene benaming voor een
aantal vinkachtige vogels. De
naam Gors (gurse) is niet goed te
verklaren. De gangbare opvatting
dat Gors waarschijnlijk ook een
geluidsnabootsing is, ligt niet
echt voor de hand. Het woord
gurren, dat kirren of brommen
betekent, is niet een geluid dat
onze Nederlandse Gorzen
produceren.

Groenling (Nicky Hulsbosch)

Tijdens deze cursus en de excur-
sies zullen we extra aandacht
schenken aan de onder-
scheidende kenmerken van deze
soorten; kennis van zang en roep
speelt daarbij een belangrijke rol.
Samen met de gidsen heeft Lei
Hulsbosch weer een fraai cursus-

boek samengesteld, waarbij
natuurlijk de diverse vogelsoorten
worden toegelicht.
De samenstelling van de gidsen
is onveranderd en bestaat uit:
John Hannen, Jan Hermans,
Nicky Hulsbosch, Leo Koster,
Scipio van Lierop, Geert Peeters
en Jo van Pol. Kortom de gidsen
hebben er weer volop zin in en
wij hopen u weer in grote getale
te mogen verwelkomen op de
introductieavond van de vogel-
cursus.

Voor 2007 bestaat het cursus-
aanbod uit:

één informatieavond op
vrijdag 30 maart om 20.00 uur
de centrale ruimte van de
Basisschool de Triangel te
Linne. Tijdens deze
informatieavond zullen wij aan
de hand van het cursusboekje
op een aantal aspecten van
het herkennen van vogels
ingaan;
vier vroege ochtend excursies:

Meinweg, manege Venhof
te Herkenbosch op zondag
1 april om 7.00 uur;
het Leudal te Haelen op
zondag 15 april om 7.00
uur;
het IJzeren bos te Susteren
op zondag 29 april om 6.00
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uur;
het Munnichsbos te ´t
Reutje op zondag 6 mei om
6.00 uur.  

De excursies starten precies
op tijd.
Wees dus op tijd en … goed
gekleed, want het kan ‘s
morgens vroeg nog flink koud
zijn. Eindtijd van de excursie is
gepland omstreeks 10.00 uur
respectievelijk 09.00 uur;

Putter of Distelvink (Nicky Hulsbosch)

Rest ons U nog een fijne,
gezellige, maar vooral leerzame
cursus toe te wensen.
 
De kosten voor de cursus

bedragen € 12,- 12,- 12,- 12,- 12,- voor ledenledenledenledenleden en
€ 16,- 16,- 16,- 16,- 16,- voor niet-leden van “De
Kringloop”. Dit bedrag dient
vooraf te worden overgemaakt op
ons rekeningnummer
12.93.03.763 onder vermelding
“Vogelcursus 2007”.
 
U kunt zich voor de vogelcursus
zowel schriftelijk als telefonisch
opgeven bij de heer J. Hannen
(tel 0475-334807), de heer L.
Hulsbosch (tel. 0475-463239) of
via e-mail:
cursussen@dekringlooplinne.nl.
 
De opgave moet geschieden
voor 24 maart. Denk ook aan het
overmaken van de cursuskosten.
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EXCURSIE NAAR HET GEULDAL NABIJ
VALKENBURG OP KONINGINNEDAG 30 APRIL

door J. Hermans

Op maandag 30 april Konin-
ginnedag organiseert Land-
schapsvereniging een voorjaars-
excursie naar het Geuldal bij
Valkenburg. De excursie voert
door het natuurgebied Ingendael
en het Limburgerbos, eigendom
van de Stichting het Limburgs
Landschap. We komen bij elkaar
op de parkeerplaats aan de
Wolfsdriesweg bij Hotel “de
Brakke Berg”, Houthem-St
Gerlach, om 9.30 uur. Vandaar
rijden we met zo min mogelijk
auto’s naar het nabij gelegen
startpunt van de excursie.
Houthem-St.Gerlach is gemak-
kelijk te bereiken: via de A2
richting Maastricht neemt U de
afslag ter hoogte van Meerssen;
vanuit Meerssen volgt U richting
Valkenburg en via deze weg
passeert U Houthem-St.Gerlach.
De wandeling duurt tot ongeveer
12.30 uur. We wandelen hier in
een schitterend landschap,
waarin plateaubos, via hellingbos
overgaat in vochtige graslanden.
De Geul slingert zich dwars door
het gebied. Het gebied wordt

officieel aangeduid als de Bergse
Heide en Ingendael en ligt tussen
Berg, Vilt en Houthem en is 131
ha groot. De navolgende infor-
matie is overgenomen uit het Uit
en Thuis boek van de Stichting
het Limburgs Landschap.

Geschiedenis
De omgeving van de Bergse Hei
kent een lange bewonings-
geschiedenis. Vanaf circa 3500
voor Christus vestigden de eerste
boeren zich in het gebied.
Ontginningen startten op de
plateauranden; enkele graf-
heuvels zijn hiervan de stille
getuigen. De noordelijke helling
langs het Geuldal werd vanwege
zijn voedselrijke bodem en de op
het zuiden gerichte, dus warme,
helling als akkerland gebruikt. De
steile, relatief koele zuidelijke
Geuldalhelling werd benut als
hakhoutbos en weidegrond voor
schapen. In het hakhoutbos
bleven meestal enkele bomen
gehandhaafd, waardoor een
middenbos ontstond: over-
staanders met een onderlaag van
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hakhout. De oude Zomereiken,
Zoete kersen, Essen en de in
Nederland zeldzame boom-
vormende Wilde lijsterbessen die
in het bos voorkomen zijn hier
een overblijfsel van. Door de
intensieve schapenbegrazing van
andere delen van het plateau
ontstond heide, waaraan de
Bergse Heide zijn naam ontleent.
Rond 1950 zijn delen van de
heide beplant met naaldhout-
soorten als Fijnspar en Japanse
lariks.
De dalbodem is vanaf de Middel-
eeuwen ontgonnen. Het klooster
St.Gerlach, ontstaan in 1201,
speelde hierin een belangrijke rol.
De gronden langs de Geul
werden gebruikt als wei- en hooi-
land. De bodem rond de Bergse
Heide leverde vele nuttige
grondstoffen.
Mergel werd al door de
Romeinen gebruikt; in die tijd
werd dit vooral in dagbouw
gewonnen. Vanaf de late Middel-
eeuwen ontstonden de onder-
grondse groeven, zoals de
Viltergroeve, de Kloostergroeve
en de Slangenberg. Ook grind en
zand werden gewonnen, waar-
door onder andere de Meertens-
groeve ontstond. De Bergse
Heide is al sinds 1970 in bezit,
terwijl Ingendael in 1996 aan het

bezit van het Limburgs Land-
schap werd toegevoegd.

Landschap
Vanaf St.Gerlach zijn vier zones te
onderscheiden: een open grazig
terrein, de Geul en omgeving, het
hellingbos en het plateaubos.
De graslandzone is sinds 1996 in
beheer. Uitgangssituatie waren
de landbouwgronden, zowel
weilanden als akkers. Hier is een
ontwikkeling naar een natuurlijk
beekdal ingezet.

Door invloed van overstromingen
van de Geul en opkwellend
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grondwater zal in de laagtes in
het dal plaatselijk water blijven
staan. Deze vochtige zones
oefenen een grote
aantrekkingskracht uit op
amfibieën, libellen en allerlei
vogelsoorten. Op de hogere
delen van het dal zullen Schotse
Hooglanders en Konikpaarden,
die als grazers het gebied
bevolken, een afwisselende
soortenrijke vegetatie in stand
houden.
De door het gebied meanderende
Geul is nu al een unieke beek in
Nederland, waar vogelsoorten als
Grote gele kwikstaart en IJsvogel
een geschikt broedbiotoop
vinden. De Geul is plaatselijk
vastgelegd. Door beschoeiingen
weg te halen en omgevallen
bomen, voornamelijk in het
verleden aangeplante populieren,
te laten liggen, zal de Geul zich
meer spontaan een weg gaan
zoeken. Oevers kalven af,
grindbanken komen weer bloot te
liggen en waarschijnlijk ontstaat
er een meer vlechtend
beeksysteem. Langs de vlakke
oevers van de Geul ontwikkelt
zich een wilgen-elzenbos. Nu al is
er een kleine oppervlakte van het
in Nederland zeer zeldzame
Bosmuur-elzenbos op enkele
eilandjes van de Geul aanwezig.

Zeldzame ruigtesoorten als de
Kleine kaardenbol en het Geoord
helmkruid zullen zich kunnen
uitbreiden.

Het hellingbos
Het hellingbos, met prachtige
Essen en Zomereiken, is zeer rijk
aan typische plantensoorten.
Plaatselijk komt er pure kalk aan
het oppervlakte, waarop speciale
soorten groeien zoals
Muurhavikskruid en
Berghertshooi. Op de andere
hellingen groeien soorten als
Bosbingelkruid, Aardbeiganzerik,
Christoffelkruid, eenbloemig
parelgras, Grote veldbies,
Vingerzegge en ruig klokje. Ook
de Eenbes met de kenmerkende
vier tegenoverstaande bladeren



16

groeit hier. Op plaatsen waar bos
verwijderd is kunnen zich dichte
struwelen van de Bosrank of
Clematis handhaven.
Bovenop het plateau is de bodem
armer aan voedingsstoffen.
Vroeger was hier heide aanwezig;
hiervoor kenmerkende soorten
als struikhei, Blauwe bosbes,
Brem en Tormentil komen nog
voor. Het bos bestaat nu uit
Zomer- en Wintereik, Ruwe berk,
maar ook Hazelaar, Beuk en
Haagbeuk. Zeldzame struiken als
Mispel en Tweestijlige meidoorn
staan op het plateau. De bossen
op de heuvelrand zijn bijzonder
vogelrijk. De oude bomen en de
afwisseling in het bos zorgen
hiervoor. Kenmerkende vogel-
soorten zijn vier soorten
spechten, Boomklever, Fluiter en
Grauwe vliegenvanger. Zoog-
dieren als Das en steenmarter
leven op de overgang van helling
naar dalbodem.

Een bijzondere excursie
De excursie naar dit gebied is de
eerste van het seizoen 2007. Het
belooft meteen een bijzondere
tocht te worden in een aan
cultuur en natuur rijk geschakeerd
landschap. Vogels en een
ontluikend Zuid-Limburgs voor-
jaarsbos met typische flora mag

U niet missen. Neem verrekijker,
fototoestel, vogel- en plantengids
mee. Stevige waterdichte
wandelschoenen met goed
profiel zijn aan te bevelen, daar
de route op een aantal punten de
wandelaar dwingt om te stijgen
en te dalen. Dat is in ons Lim-
burgs heuvelland onvermijdelijk.
Zorg dat U van de partij bent…
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VOORAANKONDIGING
VARIA-AVOND

OP VRIJDAG 23 NOVEMBER

door Lei Hulsbosch

Op vrijdag 23 november houdt
Landschapsvereniging “De Kring-
loop” speciaal voor haar leden
een varia-avond. Deze avond is
uitsluitend voor de leden van “De
Kringloop”. Reserveer deze
datum alvast in Uw agenda.
Zoals al in het jaarprogramma is
vermeld hebben wij evenals in
2005 de “maand november” ge-
reserveerd voor onze leden.
Speciaal voor de leden van de
Kringloop, die iets willen vertellen
of laten zien over een zelf te
kiezen onderwerp. Maak fantas-
tische foto’s, filmopnamen,
geluidsopname of verslagen van
wandelingen en laat anderen
leden van “De Kringloop” er ook
van genieten. Hebt u een
“speciale” hobby of ergens
onderzoek naar gedaan. De
onderwerpen zijn geheel vrij. De
tijd die u voor het onderwerp
denkt nodig te hebben is ook
geheel vrij. De enige beperking
die wij stellen is dat het in een of
andere vorm iets te maken heeft

met de doelstellingen van onze
vereniging. Dus aan een cursus
“koken” geven wij niet de
hoogste prioriteit.

De eerste varia-avond in 2005
was zeer geslaagd. Wie herinnert
zich niet de prachtige foto’s van
Annie op het Veld en Marianne
Dubois over hun reis naar Costa
Rica en Nicaragua en de films
over “De slakkenwals” en “Natuur
in eigen tuin” van de familie
Bömer. Of de films over onder
andere de Specht van Piëtro
Cuypers. Zijn jullie de prachtige
verhalen en beelden van zoon
Harm Hannen over de fossielen
en zeeëgels en vader John
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DE KLAPEKSTER, DEZE WINTERPERIODE WEER
IN ONZE OMGEVING AANWEZIG

door J. Hermans

De Klapekster behoort tot de
klauwieren. Klauwieren zijn
middelgrote zangvogels met een
lange staart, een krachtige snavel
met een haakpunt en krachtige
poten met scherpe nagels.
Kenmerkend voor de klauwieren-

Hannen over de landslakken al-
weer vergeten. Wie spreekt er
niet meer over de vakantie “De
Natuur in de Pyreneën” en de
eerste ervaringen over de vogel-
tellingen van Scipio van Lierop en
over de prachtige foto’s en films
over vogels en vlinders van Nicky
Hulsbosch. Jammer dat er op het
laatst, mede door het slechte
weer, geen tijd meer was voor
Jan Hermans over de Nacht-

vlinders in de Brenne.

Wij zullen op de avond de beno-
digde apparatuur, zoals diaprojec-
tor, beamer, laptop en micro-
scoop ter beschikking stellen.
Ook kunnen wij u helpen met het
voorbereiden van de presentatie
(in de vorm van het maken van
sheets, powerpoint etc.).

Bij deze doen wij een beroep op
onze leden om daadwerkelijk een
bijdrage te leveren voor deze
varia-avond. Meldt u zo spoedig
mogelijk aan (vol is vol) bij een
van de bestuursleden en vermeld
daarbij: het onderwerp, de
benodigde tijd en de benodigde
apparatuur.

familie is het gedrag waarbij ze
vaak lange tijd bewegingsloos in
de top van een struik of boom
zitten, loerend naar prooi. De
prooi bestaat uit insecten, kleine
knaagdieren, hagedissen en
kleine vogels.
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onlangs uitgekomen Avifauna
van Limburg vermeldt diverse
broedgevallen uit de Groote Peel,
de Zoom en de Mariapeel. Ten
oosten van de Maas zijn broed-
gevallen bekend van de Mein-
weg, de looierheide, bij Bergen
en Roermond. Al deze broed-
gevallen vonden plaats in de
jaren dertig en veertig. Eind jaren
vijftig daalde het aantal broed-
gevallen tot 2 à 5. Na 1965 zijn er
in Limburg geen aanwijzingen
voor broeden meer vastgesteld.
Het verdwijnen van de Klapekster
was aanvankelijk veroorzaakt
door het ontginnen van de
broedterreinen. Veel gebieden
werden ongeschikt door verbos-
sing, vergrassing en intensieve
recreatie. Ook het slechte
voedselaanbod in de aan-
grenzende cultuurgebieden was
oorzaak van een dramatische
achteruitgang. In Belgisch
Limburg viel het doek voor de
Klapekster begin jaren negentig.

Voorkomen buiten de broedtijd
Thans zijn Klapeksters in onze
streken voornamelijk buiten de
broedtijd te zien. Ze prefereren
grote open heide- en hoogveen-
gebieden met verspreide opslag
van bomen en struiken. De
Klapekster is in toenemende

Klapeksters zijn goed herkenbaar
aan hun forse formaat, het licht-
grijze verenkleed, het zwarte
masker en de relatief stompe
vleugels met een vrij grote witte
vlek. De staart is lang, afgerond
en zwart met witte zijden. De
vlucht van de Klapekster is diep
golvend. Mannetje en vrouwtje
zijn bijna gelijk.
Elke winter overwinteren er Klap-
eksters op de Meinweg. In de
winterperiode 2006/2007 is de
soort ook gemeld uit de Beegder-
hei. Enkele van onze actieve
leden uit Heel en Beegden heb-
ben op de Beegderhei regelmatig
een Klapekster waargenomen.

De Klapekster in Limburg
De Klapekster was in Limburg
een zeer schaarse broedvogel
van heidevelden en hoogveen-
gebieden. De soort broedde
voornamelijk in de Peelstreek. De
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mate een heide- en hoogveen-
vogel geworden. Vrijwel jaarlijks
overwinteren er vogels op de
Molenhoek, de Bergerheide, de
Hamert, de Mariapeel en Groote
Peel, de Zoom bij Nederweert, de
Weerter- en Budelerbergen en de
Meinweg. Mogelijk dat de
Beegderhei, net als de Groote
Heide bij Venlo en de Brunssum-
merheide, zich lijkt te ontwikkelen
tot een min of meer vaste
overwinteringslocatie.
Binnen een overwinteringsgebied
liggen verschillende favoriete
jaag- en rustplekken, vaak
honderden meters uit elkaar en
vaak gescheiden door bos.
Praktisch alle waarnemingen
betreffen solitaire vogels. Ook in
het winterhalfjaar is een Klap-
ekster zeer territoriaal en duldt hij
geen soortgenoten.
Eind september kan een eerste
Klapekster worden gezien; aan-
komst in oktober is voor de soort
meer gebruikelijk. Doortrek vindt
plaats tussen half oktober en half
november. Overwinterende
Klapekster blijven langdurig op
bepaalde plaatsen in een terrein.
In maart is er vaak een opleving
te zien in het aantal waarne-
mingen van de Klapekster. Dat
heeft te maken met de voorjaars-
trek. Eind april zijn meestal de

laatste Klapeksters te zien.
Wellicht komen “onze” Klap-
eksters uit de broedpopulatie in
Zweden.
Extensieve begrazing in een
terrein kan voor de Klapekster
gunstig zijn, omdat dan een
gevarieerde vegetatiestructuur
ontstaat met daaraan gerelateerd
een hoger voedselaanbod,
bijvoorbeeld in de vorm van
mestkevers. Te rigoureus
terreinbeheer, waarbij veel opslag
en struwelen worden verwijderd
is zeker nadelig voor de soort.
Waarnemingen van de Klapekster
met datum en exacte locatie,
zouden we als Kringloop graag
van onze leden willen ontvangen
(zie onze website).
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