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PADDENSTOELENEXCURSIE IN HET
KESSELEIKERBROEK, OP ZONDAG 28 OKTOBER

door John Hannen

Zondagmiddag 28 oktober is er een paddenstoelen/herfstexcursie naar
het Kesseleikerbroek, te Kesseleik. Om 14.00 uur is het verzamelen bij de
Kerk van Kesseleik om van hieruit naar het doelgebied aan de overkant
van de Napoleonsweg te
rijden.
Het “Kesseleikerbroek” is
een gebied dat ligt tussen
Kesseleik en Eghel waarbij
het grenst aan nog drie
andere natuurgebiedjes,
namelijk: “Keuper heide”,
“Gruise epper” en de
“Eikelen peel”. Afhankelijk
van hoeveel allemaal
wordt gevonden zullen we
ook in deze gebiedjes
komen. De “Gruise epper” is eigenlijk de naam van een ven met  deze
typische naam. Dit ven ontstond eigenlijk door turfwinning en werd in het
begin van de vorige eeuw nog gebruikt om op te schaatsen in strenge
winters. Er waren in de buurt van Eghel meerdere vennen uitgegraven die
later met kiepkarren met zand werden gedicht; zo ook dit ven. Eigenlijk is
deze naam ontstaan uit een aantal schrijffouten in het verleden: Het had
moeten zijn “Grieze Upper”. We kunnen “Grieze” uitleggen als grijs
onvruchtbaar konijnszand, terwijl “Upper” (Keltisch woord)de hoger
gelegen grond is.

Ook naam van de Lanterdweg, waar we onze auto’s bij het carpoolen
parkeren, is weer afgeleid van de in de middeleeuwen in gebruik zijnde
landweren. Een landweer of landgraaf is een lijnvormige doorgaande
aarden grenswal en of diepe sloot met vaak een doornenhaag. Deze is

Saksische boerderij in Eghel



3

hier nog zichtbaar door het restant van een laat-middeleeuwse landweer
die is beplant met Amerikaanse Eik en Grove Den. Bij het planten zijn in
de wal van tevoren rabatten getrokken. Hoewel de wal nog goed
zichtbaar is, is ze hier en daar op een aantal plaatsen ernstig
beschadigd. Ook de wor-
tels van de bomen dreigen
de wal verder te bescha-
digen. Het wallichaam is
op plaatsen hersteld en be-
plant met hakhoutsoorten
en stekelstruiken. De  naam
Eikelen peel wijst naar de
vennetjes die hier vroeger
werden vol gegooid werden
met eikenschors, van bomen
uit de buurt, en vervolgens
gebruikt werden om leer te
looien. Dit gebied is ook
zeer interessant vanwege
zijn mossenflora waar we
tijdens onze wandeling hier
op zullen wijzen.
De meeste aandacht zal
uiteraard uitgaan naar de
paddenstoelen; afhankelijk
hoe vochtig het is geweest.
In deze broekbossen staan
vele soorten die we proberen
aan te duiden. Hierbij zullen we vele zintuigen nodig hebben als ruiken,
kijken, voelen en proeven. Paddenstoelen behoren tot de zgn. lagere
planten en zijn vaak omgeven met een waas van mystiek: De nuchtere
Romeinen vereerden al de paddestoelen. In Midden en Zuid-Amerika
bestaan nog steeds eeuwenoude rituelen, waarin hallucinogene
paddestoelen worden genuttigd door de plaatselijke genezers of
genezeressen. In Nederland was de paddenstoel vooral in de
middeleeuwen een stuk minder populair. Paddenstoelen werden als

Voorbeeld van een landweer
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geheimzinnig beschouwd, omdat ze ogenschijnlijk ‘s nachts verschenen
en geen voedsel nodig hadden. Denk ook aan de mysterieuze cirkels
waarin de paddenstoelen soms groeiden deze werden gezien als
plaatsen waar heksen hun rituelen uitvoerden, vandaar ook de naam
heksenkringen. Tegenwoordig zijn er nog in allerlei sprookjes en mythen,
terug te vinden hoe de mensen vroeger over paddenstoelen dachten.
Paddestoelen behoren eigenlijk tot de schimmels. Schimmels lijken dan
iets op planten maar behoren toch tot een totaal ander deel van de
natuur. Vaak denkt men bij schimmels aan gisten echter hier behoren ook
soorten die paddenstoelen (vruchtlichamen) vormen. Bij de voorplanting
verspreiden de vruchtlichamen sporen in de lucht. Sommige soorten
ontwik-kelen parapluvormige vruchtlichamen, die paddenstoelen heten.
Andere hebben zakvormige lichamen of minimieme capsules die de
sporen wegschieten. Als een spore op een geschikte plaats landt,

Voorbeeld heksenkring in bos
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ontkiemt die en vormt een
nieuw netwerk van
voedingsdraden. Schimmels
zijn, samen met bacteriën, de
belangrijkste recyclers in de
natuur. Ze breken organisch
materiaal af, waardoor
voedingsstoffen vrijkomen die
weer direct door de planten
kunnen worden gebruikt. Vele
paddenstoelen zijn goed te
eten zonder ziek te worden
maar andere zijn uiterst giftig.
De groene knolamaniet is flink
giftig; als je hiervan eet, kun je
twaalf uur later al dood zijn.
Van andere giftige soorten kun
je ernstig ziek worden, al gaan
volwassen mensen er zelden
aan dood. Het is moeilijk om
eetbare en giftige padden-

stoelen uit elkaar te houden. Als je er niet voldoende kennis van hebt kun
je ze beter laten staan.
Hier zal tijdens deze excursie verder aandacht aan worden geschonken.
Gezien het jaargetijde is het aan te raden dat iedereen waterdichte
schoenen, of laarzen en regenkleding bij zich heeft. Daar paddestoelen
fotogeniek zijn is ook een fototoestel en een goede paddenstoelengids
aan te raden.

Uw gidsen: Jo van Pol en John Hannen zullen proberen u rond te leiden in
dit schimmelrijk.

De giftige Groene knolamaniet
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VOSSENPLEZIER

door Tom Storcken

Woensdag 25 juli: het belooft een mooie, warme zomerse dag te
worden. Dus vroeg uit de veren, ontbijtje, krant en dan lekker wandelen
zolang het nog niet te warm is.
Ik ga de grens over bij Isenbruch en ga vlak voor de eerste huizen links
het veld in richting Yzeren bos. Bij een van de velden aan de linkerkant is
het een gewriemel van kleuren op het land. Aardbeienplukk(st)ers zijn al
vroeg in de weer om bakje na bakje te vullen. Vooral de dames staan er
gekleurd op wat een vrolijk beeld geeft. Verder lopend richting bos
geven diepe, nog modderige sporen in het pad aan dat het tot voor kort
nog behoorlijk
nat weer was.
Ik ga toch maar
niet het bos in,
maar richting
Schalbruch
zodat ik door
meer open
gebied loop
met veel wei-
landen. Daar
staat bij een
bankje een
kruisbeeld
met daarop
de namen van
een aantal
natuurvrienden die hier regelmatig hun tijd doorbrengen(brachten). Hier
wordt ook regelmatig voer voor de vogels gestrooid.
Iets verderop, met links bos en rechts een maisveld lopen drie vossen
elkaar achterna op het pad. Het lijken me nog jonge vossen: ze springen
tegen elkaar op, rennen elkaar achterna en zijn zo te zien niet van plan
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het leven te ernstig op te nemen. Wel blijven ze steeds in de buurt van
dezelfde plek, zouden hun ouders ergens in de buurt nog op hen
passen? Ze lijken me niet in de gaten te hebben, waarschijnlijk te druk
met hun spel. Zelf blijf ik in de schaduw van een boom staan en bekijk
hun spel. Soms duiken ze de mais in om daarna weer het pad op te
rennen. Ze zijn zich kennelijk van geen gevaar bewust, totdat een van hen
zich naar me toe draait en de oren spitst. Even lijkt het erop dat ze
gewoon verder spelen, totdat een van hen schijnbaar een seintje geeft
en ze met zijn allen weer
de mais induiken. Daarna
zie ik ze ook niet meer
terug. De vraag is of hun
een lang leven gegund zal
zijn, want om de paar jaar
wordt aan de Duitse kant,
omdat er te veel vossen
zouden zijn, een vossen-
jacht gehouden.
Aan de rechterkant richting
Schalbruch hoor ik nu de
Wielewaal (Oriolidae). Hier,
maar ook richting de camping
in Susteren laat hij/zij zich
regelmatig horen in de zomer
met zijn luide, verdragende
prachtige tonen. Verdergaand
richting Schalbruch, langs
weilanden en maisvelden staat aan de rand van zo’n maisveld een
reebokje te grazen. Kennelijk staat de wind voor mij gunstig (naar me
toe) want ook dit dier gaat rustig verder met eten, zonder mij een blik
waardig te keuren. Zijn kleine gewei is goed zichtbaar. Pas als ik steeds
korterbij kom loopt hij langzaam weg. In de buurt van een aantal bomen
denk ik het gepiep van jonge Spechten te horen, die gevoerd willen
worden maar daar is het toch al te laat voor? Maar al snel zie ik dat het
een Torenvalk is die met duikvluchten een Buizerd probeert te verjagen,
die schijnbaar in zijn gebied komt vliegen. De Torenvalk maakt hierbij toch
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veel meer kabaal dan ik van hem/haar gewend ben.
Eigenlijk hoor ik al de hele tijd de Geelgors. Al vanaf het aardbeienveld
laat hij zich regelmatig horen. Het zal wel niet steeds dezelfde vogel zijn,
omdat ik toch al weer ca 2-3 km verder ben. Voor de rest laten weinig
vogels zich horen op een enkele Merel na. Op het pad ligt veel
paardenpoep: er komt hier voor zover ik weet regelmatig iemand met
zo’n paardenkoetsje voorbij. Mestkevers maken hier dankbaar gebruik
van.
Rechts van me laat de Groene Specht zich horen, daarna antwoordt een
andere Groene Specht aan de overkant bij het Yzeren bos. Bij
Schalbruch aangekomen ga ik naar rechts, richting Isenbruch en loop
hier langs weilanden en korenvelden. Een Sperwer vliegt over de velden.
Voor de eerste huizen van Isenbruch naar rechts over een veldweg waar
een boer een veldje ploegt. Aan de andere kant van het pad bij een veld
met blauwe bessen zit een zwerm Spreeuwen zich zijn/haar buikje rond
te eten. Of de boer hier zo blij mee zal zijn?
Nog een stukje door het dorp en hier is het een af- en aanvliegen van de
Huiszwaluwen. Bij een van de huizen zijn onder de dakrand twee nesten.
Bolle nesten gemaakt van modder. De jonge zwaluwen in de nesten
laten zich goed horen en willen alleen maar voedsel, voedsel, voedsel......
Hun kopjes zijn goed te zien in de nestopening. Pa en ma zijn dan ook
druk in de weer met het vangen van insecten, maar hun gekwetter gaat
ook door. De nesten worden zo te zien goed schoon gehouden, want op
de grond ligt een behoorlijke hoeveelheid poep.
Thuis aangekomen, bij een mok koffie, eerst maar even de
aantekeningen doorlopen. Bij een van de twee voerplaatsen voor vogels
zitten diverse Huis- en Heggemussen een beetje te steggelen wie in het
voerhuisje mag en wie op de grond moet eten. Vooral de Huismus, met
zijn robuuste bouw lijkt het te gaan winnen. De Heggemus, met zijn
duidelijk smallere snavel en blauw/grijze kop neemt daar dan maar
genoegen mee en vindt toch genoeg zaad naar zijn gading.
Tijdens de wandeling heb ik gemerkt dat het ook voor de vogels zomer
is, velen laten zich bijna niet horen of zien. Voor velen broedseizoen
voorbij? Rustig aan dus maar.....
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BOMEN OVER BOMEN (5)
LIQUIDAMBER STYRACIFLUA

door John Hannen

Geschiedenis
Ondanks dat de soort hieronder als een soort exoot wordt beschreven
kwam dit geslacht hier al voor in de ijstijden, deze soort is inmiddels
uitgestorven en zodoende moest de andere soort Liquidamber
styraciflua hier als exoot worden ingevoerd. De Amberboom komt van
oorsprong uit het oosten van Noord-Amerika. Deze is in 1688 voor het
eerst in Europa aangeplant. De soort Liquidambar styraciflua is in 1753
door Linnaeus op basis van een exemplaar die hem werd toegezonden
door Pehr Kalm na diens ontdekkingsreizen beschreven en benoemd.
De amberboom is een van de meest voorkomende hardhoutsoorten uit
het zuiden van de Verenigde Staten. Binnen de VS komt deze soort het
meeste voor in het zuidwestelijke deel van Connecticut, Missouri, en het
oostelijke deel van Texas tot aan centraal Florida. De Amberboom groeit
echter ook in Mexico. Ook in Guatamala en Honduras komt de boom
voor. De boom staat in de Verenigde Staten voornamelijk in de
gemiddelde hoogte, terwijl de boom in de Latijns-Amerikaanse landen
tot een soort van de nevelwouden behoort. Van nature groeit deze soort
in moerassige gebieden en regelmatig overstromende uiterwaarden van
rivieren.

Naamgeving
De geslachtsnaam is afgeleid van het Latijn liquidus welke betekent
”vloeibaar” en het Arabisch ambar is “gom”, een verwijzing naar de
welriekende rode gom (ruikt naar boenwas) die de bladeren van de
boom bij warmte afscheiden en die uit de stam kan worden afgetapt,
Storax, werd in Klein-Azië al eeuwen uit de verwante soort Liquidambar
orientalis gewonnen. De gom verklaart ook de soortaanduiding
styraciflua die “met storax vloeiend” betekent. Deze gomhars was in het
verleden bestanddeel van de betere schoencreme. Probeer maar eens
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een blad over de schoenen wrijven, even in laten trekken en dan
opwrijven en je krijgt mooi glimmende schoenen. De hierboven
aangeduide gum die hiervan te winnen is wordt ook wel “sweetgummi”
genoemd; daar er op de hars die zich in de bast bevindt gekauwd kan
worden als kauwgum waarbij een zoetige stof vrijkomt. De gom wordt in
Amerika ook gebruikt als lijm, geurstof of als geneeskrachtige balsem
Het kleine geslacht Liquidambar komt uit de toverhazelaarfamilie
(Hamamelidaceae) en telt vier soorten: L. formosa, L. oriëntalis,
L. acalycina en L. styraciflua.

Beschrijving
Amberbomen worden hier gerekend
tot bomen van de tweede grootte
(10-15 mtr. hoogte) ; hoewel hij in
het land van herkomst tot 45 m hoog
kan worden wordt hij in Nederland
niet hoger dan 10-15 m. Ook geldt
deze boom hier als een trage
groeier; na tien jaar een hoogte van
6 meter en na twintig jaar pas zo’n
10 meter hoog, terwijl in het her-
komstgebied de amberboom staat
voor een snelle groeier. De amber-
boom heeft veel zon nodig terwijl hij
graag aan de rand van water staat.
Als jonge boom heeft hij een kegel-
vorm waarna hij breder wordt met
een eironde tot ronde vorm. De
jonge bast is roodbruin, later wordt
deze grijsbruin en diep gegroefd.
Bij oudere bomen worden op de
takken en twijgen kurklijsten gevormd. De bladeren doen denken aan die
van de esdoorn maar zijn hiervan te onderscheiden door de verspreide
bladstand. Het blad is handvormig samengesteld vijf- tot
zeventallig en 10-15 cm groot. Het blad is ook dieper ingesneden dan
dat van een esdoorn en staat op een heel lange steel. De nervatuur van

Grillige gevormde takkenstelsel met
kurklijsten op de takken
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het blad is handnervig en het blad heeft een gezaagde bladrand. Het
blad krijgt mooie herfstkleuren die dieprood, geel en oranje kunnen
afkleuren; “sterven in schoonheid”. De stukgewreven bladeren geven
een aangename zoete geur af. In vergelijking met andere bladverliezende
bomen blijft het blad vrij lang aan de boom hangen. De verschillen in
herfstkleuren lopen sterk uiteen tussen de verschillende cultivars en zijn
ook afhankelijk van de standplaats. Dit kan variëren van lichtroze via
oranje en rood, tot diep purper, soms bijna zwart, vaak met een scala
van kleuren op dezelfde boom. In het algemeen heeft de amberboom de
neiging om op vochthoudende gronden, purperrood te kleuren, en op
drogere standplaatsen oranjerood.
Opvallend is verder aan de amberboom het takkengestel; deze is op
oudere leeftijd schilderachtig. Het heeft een mooie grillige vorm.

Toepassing
De amberboom groeit op vrijwel alle
grondsoorten, wil wel een matig voch-
tige tot vochtige plaatsen. Plant de
boom als hij twee of drie jaar oud is.
Veel verplanten wordt door de boom
slecht verdragen. Wortelsnoei wordt
helemaal slecht verdragen.
De herfstverkleuring van Liquidamber
styraciflua ’Worplesdon’ is in Nederland
behoorlijk zeker en minder afhankelijk
van de grondsoort dan bij veel andere
cultivars. De cultivar geeft een mooie
rode tot dieppurperrode herfstkleur.
Voor een goede lang aanblijvende
verkleuring heeft de boom een warme
standplaats, koude nachten en vrij
droog weer nodig. Nadeel van Liqui-
dambar is de windgevoeligheid. Op
windgevoelige plaatsen kan de boom nogal last hebben van takbreuk.
Het hout is wat brosser en minder soepel dan bij veel andere geslachten
(zoals bij berk). Maar op dit punt scoort de cultivar ’Worplesdon’ goed

Blad met mooie herfstkleuren
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ten opzichte van de diverse andere cultivars. De Liquidambar orientalis,
beter bekend als Oosterse amberboom, is een bladverliezende
loofboom uit het geslacht Liquidambar, die endemisch is voor het
Oostelijke deel van het Middellandse Zeegebied. Hij komt voornamelijk
voor in riviervlaktes in zuidwest Turkije en op het Griekse eiland Rhodos.
Het hout wordt toegepast in de meubelmakerij, onder andere als fineer.
De cultivars worden vegetatief vermeerderd door enting op
soortonderstammen. Er zijn cultivars met zeer verschillende bladvormen
en bladkleuren. Daar deze bomen erg windgevoelig kunnen zijn moet
men er in Nederland op letten cultivars te nemen die hiertegen bestand
zijn als: ‘Moraine’, ’Andrew Hewson’, ’Burgundy’, ’Festival’, ’Kia’, ’Lane
Roberts’. Hierbij zorgen de ’Andrew Hewson’, ’Worplesdon’ en de
’Burgundy’ voor mooie rode herfstkleuren, terwijl de ’Aurea’ en de
’Festival’ juist geel afkleuren. Waarbij de ’Festival’ maar ook de ’Andrew
Hewson’ een mooie piramidale kroon vormen.

De bevruchting
De boom is eenhuizig en bloeit in april en
mei met eenslachtige bloemen de bloemen
zijn onaanzienlijk:
De mannelijke bloemen zijn onopvallend
geelgroene opstaande aartjes, terwijl de
vrouwelijke bloemen uit kleine ronde
hangende hoofdjes bestaan. Het vrucht-

Mannelijke bloeiwijze

De stekelige vruchten
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hoofdje is kogelvormig, verhout en stekelig met zoetig vruchtvlees en zijn
bijzonder fraai. Ze hangen in lange slierten, vaak de hele winter en
bungelen dan in de wind.

Geneeskracht
De amberhars wordt gebruikt voor medicinale toepassingen en in
parfums. Het echte amber is een wasachtig product uit het darmstelsel
van potvissen. Dit amber is in China onder de naam van drakenspeeksel
in de handel en hier worden zelfs sterke amoureuze gevoelens aan
toegeschreven.
De olie van de boom, ook wel styraxbalsem genoemd, wordt onder de
schors gewonnen. Het winnen van storax (de welriekende hars), de
productie van hieruit bereide olie (sýð(a)la yaðý), en de export van deze
producten, spelen een belangrijke rol in de plaatselijke economie. De dik
vloeibare substantie wordt verkregen door in de periode juni-september
in fasen de totale bast in de lengte te strippen. Bij verwonding van de
bast komt de styrax vrij, wat wordt gestimuleerd door op de bast te
kloppen. In de bossen bij Kavakarasý in de provincie Muðla, wint de
lokale bevolking het sap door de scherpe rand van een plastic fles langs
de gebleste boom te schrapen. De bast wordt na het strippen in kokend
water te weken gezet om zacht te worden, en vervolgens uitgeperst. De
balsem wordt dan voor verkoop verdund met water. Dit houdt de
balsem zacht en zorgt ervoor dat het aroma behouden blijft. Door
stoomdestillatie van de ruwe balsem wordt een lichtgele olie verkregen,
die voor medicinale toepassingen gebruikt kan worden. Hier is de olie
onder verscheidene namen bekend, kortweg onder de naam storax of
styrax waarmee alle oliën onttrokken aan styraxbomen wereldwijd
aangeduid worden, of als Levant storax, Styrax benzoïn, Styraxbalsem,
of Oriental Sweetgum Olie. Het wordt in de alternatieve geneeswijze wel
uitwendig gebruikt bij schaafwonden, bronchitis, slijmvliesontsteking,
hoestbuien, snijwonden, ringworm, schurft, stress gerelateerde
aandoeningen en angststoornissen.

Ziekten en plagen
Probleem is vaak dat de amberboom ertoe neigt om een dubbele harttak
te vormen; verwijder zo’n harttak zo snel mogelijk, anders is de boom op
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latere leeftijd misvormd. Voor het verbeteren van de luchtkwaliteit
in de stad is Liquidambar waardevol. De boom scoort namelijk vrij hoog
in het afvangen van fijnstof, en hoog als het gaat om absorptie van
stikstofoxiden en ozon. Oppassen met verplanten, niet op latere leeftijd,
en werkzaamheden bij het wortelgestel. Eigenlijk heeft deze bomen hier
niet echt veel problemen.

Afsluiting
Amberbomen zijn na een paar miljoen jaren weer terug weliswaar in een
soort die uit Amerika stamt doch deze is dermate goed aan ons klimaat
aangepast dat hij zondermeer goed kan worden gebruikt. Hij zorgt
bovendien voor een fikse (kleur)verrijking in ons assortiment toe te
passen bomen. Hoewel hij niet een van de grootste bomen is moet je
toch wel een behoorlijke plaats hebben in je tuin om hem te kunnen
planten. Mocht je in je eigen tuin niet de ruimte vinden om deze boom te
planten dan kun je in vele plaatsen in de straten en parken juist nu, in het
najaar, genieten van de mooie herfstkleuren waarmee de bladeren van
deze mooie boom de winter inluidt.
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HEIJKERSBROEK

door Leo Koster

Het programma van de boeiende Landschapsvereniging De Kringloop
uit Linne voorziet (alleen voor leden) voor zondag 24 juni 2012 een zeer
bijzondere plantenexcursie naar het Heijkersbroek nabij Ell. Een
uitgebreide aankondiging en beschrijving stond in ons contactorgaan
Observatie nr 3 van 2012. Had het bestuur de datum maar één dag naar
voren geschoven, want vandaag is de God van de regen Pluvius heer en
meester. Als we rond 10.00 uur in Ell in de buurt van de driebeukige
basiliek Sint Antonius Abt uit 1912 bij elkaar komen, worden de
portiekjes al opgezocht en worden de regenschermen uitgeklapt.

Een kleine 40 leden hebben de negatieve weersvoorspelling ter zijde
geworpen, Observatie geheel uit gelezen en willen daarom met dit
gebied wel eens kennis maken. Ondanks de regen blijft onze voorzitter,
de heer Jan Hermans, een echte optimist. Hij deelt ons mede dat het te
bezoeken gebiedje een relatief onbekend maar een zeer bijzonder
natuurontwikkelingsgebied is vanwege de uitzonderlijke rijkdom aan
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bijzondere plantensoorten, tot voor kort werd het begraasd door twee
ezels. Met zo weinig mogelijk auto’s rijden we naar het gebied. Maar
waar lag het gebied ook al weer?? Jan laat ons in ieder geval nog even
genieten van de omgeving van Ell zoals het bed- en breakfast landgoed
Lemmenhof, het eetcafé de Prairie en het uit 1926 daterende en 17 km
lange kanaal Wessem-Nederweert. Na deze extra toegift keren we en
rijden we rechtstreeks naar de parkeerplaats bij Heijkersbroek. Bij het
informatiebord deelt Jan aan iedereen een A3 formaat papier uit met
daarop een globale doorsnee van het te bezoeken gebied ingedeeld in
zones I, II en III en met de daar voorkomende plantensoorten. Op de
doorsnee staan ook de zomer- en winterwaterlijn ingetekend. Volgens de
kop van dit formulier betreft het een veldrusgrasland met kenmerkende
soorten als veldrus, biezenknoppen, riet, moerasrolklaver, egelboter-
bloem, hazenzegge, kale jonker en moerasmuur alsmede elementen uit
Littorellion d.w.z. drijvende planten als onder meer waterpunge en
moerashertshooi, Oxycocco-sphagneta is afgeleid van de 2 kensoorten
van de klasse der hoogveenbulten en natte heiden te weten kleine
veenbes en het veenmos, Parvocaricetea betreft de klasse der kleine
zeggen zoals blauwzegge en klokjesgentiaan en Isoeto Nanojuncetea
zijn de éénjarige dwergbiezenvegetaties zoals draadjesgentiaan en
dwergzegge op of in oevers van tijdelijke of permanente plassen/poelen.
Geweldig dat Jan dit voor ons uitgewerkt heeft en ter beschikking stelt.
Heijkersbroek, ongeveer 55 ha groot, werd begin jaren 60 van de vorige
eeuw aangelegd met vooral verschillende soorten populieren, een grote
visvijver en enkele poelen. De Tungelroyse beek stroomt langs het
gebied. In 2006 werd gestart met de verwijdering van een deel van de
populieren, de humeuze bodem werd geplagd en de bodem van de
venoevers geplagd tot op minerale zand. Door een vrij dichte begroeiing
rondom het gebied wordt mestinwaai beperkt. Door hier grond te
verwijderen kon kiemkrachtig zaad uit de zaadbank in de bodem zich
ontwikkelen en daar zullen we deze morgen erg van genieten. We gaan
op pad, de groep zal in twee groepen worden opgedeeld, de gidsen Jan
Hermans en John Hannen. Langs een aspergeveld liggen heel veel korte,
onrendabele stukken asperges. De tjiftjaf laat zich horen, grauwe ganzen
vliegen over. De regen als de sterke wind zijn deze morgen niet onze
vrienden. Langs het pad de reuzenberenklauw, hop, vingerhoedskruid,
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stinkende gouwe, een teunisbloem met grote gele bloemen en diverse
stalkaarsen. De stalkaars heeft vrij grote gele bloemen, viltig behaarde
bladeren die aflopen rondom de stengel en de stempel is knotsvormig.
Via een aangebrachte doorgang met palen laten we het prikkeldraad
achter ons en betreden we een als het ware nieuw gevormd
beekdalhooiland. Ik heb me aangesloten bij de groep van Jan Hermans.
Jan heeft al direct in zone I een zeer zeldzame plant in het vizier; het is
de draadgentiaan. Een eenjarige, vaak vertakte zeer kleine plant met gele
viertallige bloemen. De groeiplaats moet ’s winters onder water staan.
Vlak daar in de buurt de waterpunge, ze behoort tot de
sleutelbloemfamilie en beschikt over witte, trompetvormige bloemen.
Ondertussen zijn twee heren met een vangnetje bezig en brengen Jan
een plasrombout, een libel van stilstaand en langzaam stromend water.
Wat groeit hier nog meer; o.m. dwergzegge, veldrus, grote kattenstaart,
waternavel, riet, gewone rolklaver, blauwe zegge, vertakte leeuwentand,
ruw walstro, kale jonker, echt duizend guldenkruid en kleine zonnedauw.
Maar ook een plek waar massaal teer guichelheil voorkomt, deze tot de
sleutelbloemfamilie behorende vaste plant staat op de Rode lijst van
planten. Ze beschikt over kruipende stengels en op de knopen wortelt
ze, de bloemen zijn rozerood, de bladeren eirond. Zowel kleine bruine
kikkers als padjes zoeken een veilig heenkomen. Het gebied herbergt
nog enkele grote, solitair staande eiken.
Echte koekoeksbloem bloeit nog. Als de regen nog wat intenser wordt
schuilen we even tegen de bosrand in zone II. Een zesstippelige kever
wordt bekeken, een vrouwtje van de vuurlibel valt op doordat ze
gekleurd is als een mannetje. Een rups wordt aangereikt, nee zegt Jan,
dit is een schijn- of bastaardrups, hieruit zal een bladwesp komen.
Larven van bladwespen hebben namelijk 6-8 paar buikpoten (schuivers),
vlinderrupsen daarentegen niet meer dan 4 buikpoten naast de 3 paar
echte poten. Weer enkele juffers; blauwe breedscheenjuffer, opvallend
aan deze juffer aan de poten de verdikte tibia of schenen, gewone
pantserjuffer en de zeldzame tangpantserjuffer. Ze houden zich op in de
buurt van Koninginnekruid, zwarte els, moeras-verggeet-me-niet en de
zomp-vergeet-me-niet. We genieten van de schildereprijs met de
spierwitte bloemen, de poelruit daarentegen heeft dicht opeen en
geelachtige bloemen. We zien verder; basterdklaver (roze bloemen),
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biezenknoppen (geribde stengel en een pluimvormige bloeiwijze),
hazenzegge, egelboterbloem, stijve zegge, vogelwikke en
Jacobskruiskruid. Een zwarte heidelibel wordt nader bekeken en dat
geldt ook voor een jonge groene sabelsprinkhaan. We zien de geelgroen
bloeiende blaaszegge. In de buurt van diverse russen zoals knolrus,
greppelrus, veldrus, tengere rus, staat ook nog een pinksterbloem te
pronken met haar bloemen. We komen in de buurt van het wat drogere
gedeelte, hier noteren we struikhei, vogelpootje (de witte bloemen
bezitten paarsrode lijnen en de enigszins kromme peulen hebben
ingesnoerde zaden die een beetje lijken op een vogelpootje), stekelbrem,
avondkoekoeksbloem, biggenkruid en kantig hertshooi, deze plant heeft
een stengel met vier lijsten vandaar de benaming “kantig”. Ondanks het
slechte weer vangen enkele leden nog een koevinkje en een bruin
zandoogje. We ontmoeten de andere groep onder leiding van John
Hannen, er wordt nog wat informatie uitgewisseld en Jan deelt ons
mede dat we eerder stoppen vanwege het slechte weer. Het ligt in de
bedoeling om hier op zondag 15 juli 2012 nog eens terug te komen en
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dan heerlijk zittend op de grond diverse plantjes proberen op naam te
brengen. Dan kunnen we misschien ook wel genieten van “De koning der
heideplanten”, of volgens Heimans en Thijsse; de klokjesgentiaan. Rond
12.20 uur sluiten Jan en John deze zeer interessante excursie af.
Zaterdag 14 juli 2012 alsmede zondag 15 juli heb ik de site van “De
Kringloop” geraadpleegd, geen afgelasting van de excursie naar
Heijkersbroek te vinden. En wat heeft het vannacht geregend!! Maar als
ik uit Maasniel weg rij is het wel bewolkt doch droog. Bij de kerk te Ell
komen 11 Kringlopers bij elkaar. Ik hoor de groenling en zie dat
huiszwaluwen onder een afdak een nest in elkaar aan het “metselen” zijn,
ja er zijn gelukkig nog mensen die dat tolereren. Omdat we tijdig
aanwezig zijn heeft Marianne Vos-Jaspers nog alle tijd om haar
schitterende verhaal over het bosuiltje te vertellen. Haar belevenis met
deze uil is terug te vinden in Observatie, jaargang 39, 2012 nummer 4.
Onze gidsen; Jan Hermans en John Hannen. Klokslag 09.30 uur stappen
we in de auto’s en rijden nu linea recta naar het gebiedje. Jan ontvouwt
nog eens het A3 formaat papier met daarop een globale doorsnee van
het te bezoeken gebied ingedeeld in zones I, II en III en met de daar
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voorkomende plantensoorten. Na Jan is John aan de beurt, zo gaat dat
als er twee gidsen zijn. John deelt aan iedereen een deels ingevulde
inventarisatielijst uit over Weerenbroek.
De soortengroepen zijn:vogels, vlinders, vliegen, libellen, landslakken,
nachtvlinders en planten. Verder heeft hij iets op papier bij zich over
meester Verstraeten uit Weert.
Deze onderwijzer heeft onder meer dit gebied grondig geïnventariseerd
op planten, de hier nu voorkomende zeldzame planten kwamen destijds
ook al voor. Maar als John aan het woord is gaat de aandacht opeens
naar een kleine fladderaar. Het is het vrouwtje (dik achterlijf) van de
eikepage die zich, na zo’n natte nacht, op het dak van een auto wil
opwarmen. Eerst laat ze haar zilvergrijze onderzijde zien, opvallend
daarbij de duidelijk witte zwartgezoomde zigzaglijn. De bovenzijde is
donker en we zien heel duidelijk een paarsblauwe veeg. Aan de
onderzijde zijn twee oranjekleurige vlekjes te zien. Opvallend verder de
twee kleine staartjes aan de ondervleugels. Ze behoort tot de
“blauwtjes”. Prachtige foto’s worden gemaakt. We gaan op stap, de
groep wordt niet gesplitst. We zien oranje zandoogjes en koevinkjes,
witgerande tuinslakken en naaktslakken. De peterselievlier heb ik de
vorige keer niet gezien. Jan maakt ons attent op het geluid van de
kleinste Europese duif de zomertortel, een rode lijst soort. Op deze
schitterende trekvogel wordt graag geschoten, ze overwintert ten
zuiden van de Sahara. Onder meer een aardhommel heeft wel interesse
in de bloemen van de stalkaars. Een ketting houdt een aangebrachte
doorgang met palen op zijn plaats, dan komen we in de
Waerbrookskoel. Jan toont ons liggend hertshooi met zijn lichtgele
bloempjes. Op de achtergrond het geluid van de kleine karekiet, een gaai
zoekt een andere boom op. De eenjarige tengere rus heeft een lang
uitstekend schutblad en beschikt over dikke zaden. De veldrus beschikt
over spitse bloemdekblaadjes. We moeten bij het lopen oppassen dat
we geen kikkers of padden pletten, een overvliegende blauwe reiger
weet dat ook en kan hier zijn maagje wel vullen. John reikt een vrouwtje
van de breedscheenjuffer aan, tussen haar poten houden zich
watermijten op in de vorm van kleine bolletjes, waarschijnlijk de rode
watermijt. Ze leven parasitair, als ze volgroeid zijn lijken het bewegende
rode puntjes die vooral watervlooien eten. Dan het onverwachte geluid
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van de wielewaal (man), bovenin een boom op een dode tak zit deze
exotisch ogende vogel te “jodelen”. Vrouwenmantel, dwergzegge en ruw
walstro met daar in de buurt het web met de zigzagband van boven naar
beneden van de wespspin, het geelzwart getekende vrouwtje had net
een sprinkhaan gevangen en met haar spinseldraden opgerold.
De sprinkhaan leeft nog maar zal ongetwijfeld met gif geïnjecteerd zijn
waardoor de inhoud van de sprinkhaan zal oplossen, daarna zal ze de
prooi leegzuigen. Overal opkomende zwarte elzen, wilgen en riet, er zal
binnen enkele maanden gemaaid moeten worden en het maaisel zal
afgevoerd moeten worden. “Botanisch gezien is dit een top terrein”,
aldus onze voorzitter. En steeds weer het spinnend turrrrr, turrrrrr,
tuurrrrr-geluid van de zomertortel. We, maar niet alleen wij, maar ook de
koninginnepage geniet van de heerlijke zon. Prachtig laat deze vlinder
zich fotograferen. De vuurlibel wordt door ons gestoord, doch is niet
van plan om voor ons te poseren. John vindt ook de dwergbloem, een
rode lijst soort die zeer sterk is afgenomen. Verder in het terrein:
kattenstaart, wolfspoot, zilverschoon, koninginnekruid, wilde bertram,
echte koekoeksbloem, vertakte leeuwentand, moerasandoorn en
margriet. En op de kale vochtige kleiplekken ontzettend veel
draadgentianen. Op de plas met onder meer mattenbies heeft echtpaar
meerkoet 4 jonkies. Van gevleugelde vrienden als ringmus, groene
specht, huiszwaluw, grote bonte specht en tuinfluiter wordt uiteraard
ook genoten. Jan laat ons nog wat vochtminnende planten zien: knolrus,
zomprus, stijve zegge, borstelbies alsmede diverse plantjes van de
kleine zonnedauw. Maar ook nog heel veel teer guichelheil. Een
kustsprinkhaan en het zuidelijk spitsknopje springen er rond, een
mannetje van de weidebeekjuffer vliegt er rond. We hebben niet op de
grond gezeten om te determineren. Rond 12.00 uur besluiten Jan en
John terug te keren naar de auto’s. Veel gezien, veel geleerd, veel
genoten. Marianne Vos-Jaspers verlaat het terrein in gezelschap van de
porseleinvlinder, een nachtvlinder die behoort tot de spanners.
Als Jan bij het info-bord staat denkt hij hardop “hier kunnen we als
vereniging voor het jaarprogramma ook wel een ochtend- c.q.
middagwandeling uitzetten”. Mijn zegen heb je. Jan en John, jullie
worden bedankt.
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PADDENSTOELEN- EN MOSSENCURSUS IN 2012

door het bestuur

In 2012 gaat ook weer een paddenstoelencursus van start in combinatie
met enkele lessen gewijd aan mossen. Bij de mossen is een afsluitende
binnenles gepland om te werken met de microscoop en het leren maken
van een mossen-preparaat.
Voor beide cursussen zijn ons cursusboekje paddenstoelen en mossen
essentieel.
De cursusdata met excursies voor 2012 zijn als volgt:

Vrijdag 5 oktober
Introductieavond rond het
thema paddenstoelen.  Op
deze avond passeren niet
allen de hoofdgroepen van
de paddenstoelen, maar
wordt ook het cursusboekje
nader toegelicht. Ook zijn
een aantal gangbare veld-
gidsen present. Aanvang:
19.30 uur in de centrale
ruimte van Basisschool
Triangel, Linnerhof 36 te
Linne..... De avond duurt tot
22.00 uur.

Zondagochtend 14 oktober
Paddenstoelenexcursie naar het voor paddenstoelen zo gerenomeerde
Munnichsbosch. Start om 9.00 uur vanaf de parkeerplaats bij het
Gemeenschapshuis in het Reutje. De excursie duurt tot 22.00 uur.

Zondagochtend 4 november
Paddenstoelenexcursie naar de Linnerweerd. Start om 9.00 uur vanaf
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de parkeerplaats bij speeltuin Weerderhof (onder bij de kerk). De
excursie duurt tot 12.00 uur.

Zondag 18 november
Paddenstoelenexcursie, dagexcursie naar het Meinweggebied bij
Vlodrop-station. Deze regio staat steeds weer garant voor verrassingen,
vanwege de variatie aan biotooptypen.     Aanvang 9.00 uur vanaf de
parkeerplaats schuin tegenover Hotel St.Ludwig..... Denk voor deze
dag aan lunchpakket, waterdichte schoenen (laarzen) en regenkleding.
De excursie duurt tot 15.00 uur. Verdere informatie volgt tijdens de
introductieavond op 5 oktober.

Zondagochtend 2 december
Mossenexcursie naar het Leudal. We starten om     9.00 uur vanaf de
parkeerplaats van Staatsbosbeheer langs de Roggelse weg tussen
Haelen en Roggel. Deze excursie is bedoeld als een introductieles in de
praktijk. De excursie duurt tot 12.00 uur.

Vrijdagavond 7 decemberVrijdagavond 7 decemberVrijdagavond 7 decemberVrijdagavond 7 decemberVrijdagavond 7 december
Afsluitende binnenles  waarbij de meegebrachte mossen en de mossen
van de Leudalexcursie nader microscopisch worden bekeken. Deze
avond is tevens de afsluitende binnenles van de paddenstoelen/
mossencursus 2012. De avond start om     19.30 uur in de centrale
ruimte van Basisschool Triangel, Linnerhof 36 te Linne..... De avond
duurt tot 22.00 uur.

Deelnemers aan de paddenstoelencursus, die reeds eerder een
paddenstoelen/mossencursus bij ons volgden, dienen de cursusboekjes
van paddenstoelen en mossen mee te nemen naar de avonden en
excursies.
De cursus kost voor leden van de Kringloop die reeds in het bezit zijn
van de cursusboekjes 15 Euro. Leden die niet eerder deelnamen aan
deze cursus betalen voor de twee paddenstoelenboekjes 30 Euro en
voor het mossenboekje 15 Euro.
Niet-leden betalen voor de cursus 25 Euro en bij aanschaf van de
paddenstoelenboekjes 40 Euro en 20 Euro voor het mossenboekje.
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Aanmelden
U kunt zich voor de paddenstoelen- en mossencursus aanmelden per
mail (cursussen@dekringloop.nl), schriftelijk of telefonisch bij de heer
L.Hulsbosch (tel. 0475-463239). Uw aanmelding met betaling moet
binnen zijn vóór vrijdag 28 september. Het maximaal aantal
deelnemers voor de cursus bedraagt 40 personen.
Let op: Uw cursusdeelname is pas definitief, nadat het cursusgeld is
overgemaakt op ons rekeningnummer (470.97.59) ten name van
Landschapsvereniging De Kringloop onder vermelding van
“paddenstoelen-mossencursus 2012”. Deelnemers die niet vóór 28
september hebben overgemaakt ontvangen GEEN uitnodiging voor
de cursus.

Wij hopen vele oud-cursisten en nieuwe cursisten weer te ontmoeten en
wensen ze alvast vele leerzame en bijzondere momenten toe.
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