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vereniging
Landschapsvereniging     
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voor natuur en heem.
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observaties, wetenswaardigheden
of natuurbelevingen op naar:
redactie@dekringlooplinne.nl
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door Jan Hermans

Op zondagmiddag 31 mei gaat
Landschapsvereniging de Kringloop
onder leiding van John Hannen en
Jan Hermans naar dit kleine, doch
uiterst fraaie natuurterrein, in eigen
dom van de Stichting het Limburgs
Landschap. Daar de parkeerruimte
nabij het terrein beperkt is, komen
we om 14.00 uur bij elkaar bij de
kerk van Heel. Vandaar carpoolen
we om in de omgeving van Daalzicht
te starten met de excursie. De tocht
eindigt rond 16.30 uur. Ook niet
leden zijn van harte welkom.

Geschiedenis
De Tuspeel was vroeger een veel
groter aaneengesloten heide- en
veengebied. Het maakt min of meer
deel uit van de ten westen van de
Napoleonsbaan gelegen Beegder
heide. In 1974 werd dit gebied aan
gekocht en daarmee behoed voor
een eventuele ontgrinding.

Middagexcursie
Tuspeel Ro
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Landschap
De bodem van dit gebied bestaat
uit een leemlaag in de vorm van een
schotel, waardoor de hoge grond
waterstand op peil blijft. In deze
vochtige laagte heeft zich in de loop
der tijd een veengebiedje ontwik
keld. Door de beperkte omvang
van het veen was het wellicht niet
de moeite om het in het verleden af
te graven. De unieke hoogveenve
getatie in dit deel van Limburg be
staat uit diverse veenmossen, Witte
snavelbies, Ronde en Kleine zonne
dauw, Gewone dophei en zelfs La
vendelhei. Op het veenmos groeien
op diverse plaatsen vegetaties met
Kleine veenbes. Op de hoger en
droger gelegen delen groeit Struik
hei. Een dergelijke hoogveenbe
groeiing is aantrekkelijk voor het
Groentje, een dagvlinder die be
hoort tot de blauwtjes. Langs en in
de vennen voelen diverse libellen
zich thuis, maar ook een grote po
pulatie van de Kleine groene kik
ker.

Een markant insect is de Phegea
vlinder, die hier soms massaal
voorkomt. Het is een karakteristiek
getekende, dagactieve nachtvlinder,
die door zijn witte vlekken op een
donkere ondergrond ook wel Melk
drupje wordt genoemd. Op de
hoger gelegen veenpakketten zijn
Eenarig wollegras en opslag van
Zachte berk en Vuilboom aanwe
zig. De opslag wordt regelmatig
verwijderd om het open veenkarak
ter te behouden en verbossing en
veraarding van het veen tegen te
gaan. Langs de randen staat eiken
hakhout met struweel waar vaker
een Spotvogel zingt.

Tijdens ons bezoek zullen we voor
al letten op de effecten van het in
gezette beheer van de afgelopen
jaren. Denk aan verrekijker, foto
toestel en veldgids. Gezien de aard
van het terrein zijn laarzen of wa
terdichte veldschoenen aan te beve
len.
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Omdat deze boom zo’n specifieke
geschiedenis kent, is getracht deze
zo compleet mogelijk te schetsen,
waardoor de tekst langer is gewor
den dan normaal voor dit onderwerp.
Dit is het tweede deel, het eerste deel
staat in de vorige Observatie.

door John Hannen

Toepassing
De Metasequoia is een prachtige
park- en laanboom met frisgroene,
zachte naalden in de lente en ver
kleurend bruinrode naalden in
herfst. In de stedelijke omgeving zie
je de boom steeds vaker opduiken
vanwege zijn karakteristieke ver
schijningsvorm en vitaliteit. Omdat
hij in de winter kaal is, past hij
goed in het stadsbeeld met de vele
loofbomen, die in de winter ook
geen blad dragen. Het is een snel
groeiende boom die groot kan wor
den en veel ruimte nodig heeft.
Hierdoor moet hij bij gebruik als
straatboom zó worden geplant, dat
er een ruimte van minstens tien
meter van de trottoirs overblijft,
om geen last te krijgen van zijn
brede, ondiepe en agressieve wor
telstelsel. Het lijkt erop dat warme
en vochtige zomeromstandigheden
bevorderlijk zijn voor een snelle
groei; hij komt in China ook veel
voor op rotsachtige oevers en voch
tige plaatsen. Ook in ons koele kli
maat is dit een veelbelovende boom
voor de bosbouw. De boom levert
uitstekend hout, waardoor we mo
gelijk ook minder hout hoeven te
importeren. Hij is winterhard tot
-25°C en groeit goed in de gebie
den, waar de jaarlijkse gemiddelde
temperatuur 12 tot 20 °C is. Ik wil
hierbij opmerken dat deze boom
door Piet den Ouden, in zijn zeer
gedegen boek: “Coniferen, Ephe

Bomen over bomen deel 20

Watercipres of Metasequoia
glyptostroboides (2) 
 

dra en Ginkgo” uit 1949, nog is op
genomen met de beschrijving: “is
een nieuwe soort” en “voor ons kli
maat waarschijnlijk ongeschikt”.
Voortschrijdend inzicht heeft tot
dusverre uitgewezen, dat deze op
merkingen niet van toepassing zijn.
Metasequoia is doorgaans ook nog
relatief goedkoop en verkrijgbaar
in vele plant- en tuincentra. De
enige nog levende soort die de Me
tasequoia nog kent is Metasequoia
glyptostroboides; gelukkig zijn er
meerdere cultivars van te vinden.
Een goede winterharde soort is Me
tasequoia glyptostroboides ‘Gold
Rush’, een cultivar die in Japan als
zaailing is ontdekt. Deze heeft een
ietwat zuilvormige habitus met
prachtige goudgele naalden. Een
andere soort is Metasequoia glyp
tostroboides ‘Golden Guusje’, die
in de lente met felgele naalden uit
loopt en naarmate het seizoen vor
dert steeds groener wordt. De Wa
tercipres wordt ook vaak als haag
gebruikt, die in juni/juli in vorm
wordt geknipt. Bedenk wel, dat er
in de winter geen dekking ten op
zichte van de omringende omge
ving te verwachten is; een Watercy
pres is in de winter gewoon kaal.

De bevruchting
Taxodiaceae zijn eenhuizig en een
slachtig; dit betekent dat de manne
lijke en de vrouwelijke voortplan
tingsorganen op eenzelfde boom
zitten, maar dat deze wel in aparte
bloeiwijzen bijelkaar zitten. De
bloei is niet zo heel opvallend: de
lichte, geelbruine, mannelijke katjes
in smalle hangende trossen zijn
5-10 cm lang (zie foto) en de geel
groene, enkele, vrouwelijke katjes
zijn staand en niet langer dan een
halve cm, zie foto. De mannelijke
kegels verschijnen medio juni en de

vrouwelijke begin juli. De vorming
van pollen, die in tegenstelling tot
die van de den en de spar geen vleu
gels met luchtblazen hebben, begint
pas in november. In het vroege
voorjaar van het volgende jaar
vindt de bevruchting plaats, waar
na zich de kegels vormen. Deze ei
vormige tot kogelronde kegels van 
2 - 2,5 cm zijn groen tot roodbruin
en hangen op lange stelen. In detail
bevatten deze kegels schildvormige
schilden, waarvan het buitenopper
vlak dwars elliptisch is met een ho
rizontale groef (zie foto). Daartus
sen zitten gevleugelde zaden die pas
rijp zijn in de late herfst. De zaad
productie is in onze streken echter
laag. Het zaad heeft twee zaadlob
ben. Het zaad is lichtbruin, meestal
omgekeerd eivormig en met twee
brede tot 5 mm lange, dunne en
bleke vleugels.

Geneeskracht en gebruik
Het hout van de Metasequoia
wordt nog niet veel gebruikt, hoe
wel men aangeeft dat het uitste
kend hout is. Het wordt met name
vanwege de decoratieve eigen
schappen gebruikt om er brood
planken van te maken. Geen plank
van dit hout is hetzelfde en daar
door leuk om je hapjes op te serve
ren of als decoratie in de keuken.
Ik zag ook een toepassing als vloer
in een meditatieruimte, waarbij het
heerlijk geurende hout door de lang
aanwezige etherische oliën een geur
afgeeft, die ontspannend werkt met
daarbij het warm aanvoelende op
pervlak. omdat Omdat het hout
waarschijnlijk pas kort bij ons be
kend is wordt het als bouwhout
(nog) niet gebruikt vanwege zijn
zachtheid en brosheid. In China
worden er huizen van gebouwd,
waar maar liefst zeven generaties
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van Chinese boeren in kunnen
wonen. In China werden van het
zachte en roodbruine hout ook
doodskisten gemaakt. Het spint
hout is geelachtig wit en licht, maar
het aromatische kernhout bruin tot
paarsrood en zeer goed bestand
tegen verval. We zullen nog op
zoek moeten gaan om voor dit
mooie hout voldoende toepassing-
en te vinden. Zodra we die hebben
gevonden is het mogelijk, mede
door de snelle groei, een geschikte
vervanger voor het tropisch hard
hout te kunnen verbouwen. Hier
door zal voor een deel de roofbouw
op de tropische regenwouden een
halt kunnen worden toegeroepen.

Over medicinaal gebruik is bekend,
dat in China de hars van de kegels
werd gebruikt om wonden te ont
smetten. De bast en naalden wer
den gedroogd en in poedervorm 
gebruikt tegen vet haar en om bloe
dingen te stoppen. De bladeren
worden daar ook gebruikt als vee
voer.

Ziekten en plagen
Metasequoia is een probleemloze
boom, die niet gevoelig is voor
ziekten (meeldauw, sterrenroet
dauw) en vrij snel groeit. De boom
staat graag zonnig, maar heeft toch
graag vochtige grond, die voldoen
de voedselrijk moet zijn. Metase
quoia behoeft alleen als jonge
boom enige begeleidingssnoei voor
de vorming van een rechte stam
met een kroon. Het is beter om de
boom op een open plaats te planten
zodat men niet meer hoeft te snoei
en. Daar waar een Watercipres de
ruimte heeft, geeft een lage vertak
king rondom de stam een heel aan
trekkelijk effect. Het snoeien van
een Metasequoia is een rechtstreek
se aanval op de habitus en dus niet
aan te bevelen. Snoei zeker niet in
de kroon, want van nature heeft de
kroon verscheidene harttakken en
dat is juist karakteristiek voor de
Metasequoia. Metasequoia’s zijn
relatief moeilijk te kweken uit zaad,
dat zich in de kleine kegeltjes be
vindt. Een Metasequoia is héél ge
makkelijk te stekken; snij enkele
takjes af van een Metasequoia in de

buurt, steek die gewoon in pot
grond, bij voldoende vocht en
warmte wortelen de takjes vanzelf.

Afsluiting
Metasequoia is weer een bewijs, dat
we in de natuur nog lang niet alles
hebben ontdekt. Dat we zo’n 70
jaar geleden nog een boom van
meer dan 30 mtr hoog over het
hoofd zagen, betekent dat er nog
veel valt te ontdekken. Indien je
voldoende plaats in je tuin hebt, is
deze zeer interessante boom een
echte aanrader. Behalve zijn aparte
geschiedenis heb je elk najaar
mooie verkleurende bladeren, die
weer snel opgeruimd zij. Als er een
maal een blad begint te vallen,
wordt ook de rest van de boom
binnen enkele uren kaal. In de win
ter heeft deze boom een mooie,
slanke, kegelvormige habitus die
aantrekkelijk is om te zien en niet
in het minst door de diep oranjero
de kleur (zie foto), die de twijgen
omstreeks die tijd krijgen. Boven
dien verschijnen er elk voorjaar
weer nieuwe frisse bladeren, die
ooit zelfs als fossiel zijn beschreven.

Metasequoia glyptostroboides: 1. in de winter; 2. in de zomer; 3. vrouwelijke katjes; 4. kegel; 5. mannelijke katjes.
                                                         De foto’s en de vingers zijn van P. Theunissen.
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door René Theunissen
 
Op deze foto zien we café Houwen
aan de Rijksweg in Linne. De foto
is waarschijnlijk einde jaren veertig
van de vorige eeuw gemaakt. Kas
telein Houwen werkte tevens in de
mijnen. De familie Houwen woon
de aanvankelijk in het pand waar
thans De Postiljon is gevestigd,
eveneens aan de Rijksweg. Begin
jaren dertig liet brouwerij Huyben
uit Horn dit grote horecapand bou
wen. Door de situering pal naast de
rijksweg en deels in een laagte gele
gen, beschikte het pand over een
flinke kelderverdieping. Het café-
restaurant De Kroon had een bui
tenterras en nog een overdekt ter
ras. Het bier was natuurlijk afkom
stig van brouwerij Huyben. De

bushalte was eveneens bij café
Houwen gelegen. De mijnwerkers
uit Linne konden hier de mijnbus
naar de steenkolenmijnen in Zuid
Limburg nemen.

In de deuropening zien we me
vrouw Houwen-Töns en rechts van
haar mevrouw Janssen-Houwen,
zuster van Reinier. De naam van de
heer op de voorgrond met een
tweetal kinderen is (nog) niet be
kend.

Café Houwen kende een biljart en
vele kaarttafels, waar vooral op
zondagmorgen en -avond onder het
genot van een stevige sigaar en bor
rel een kaartje werd gelegd.

Bij de aanleg van de nieuwe aan
sluiting van de Processieweg op de
Rijksweg met een kruising, en later
een rotonde, werd café Houwen
begin jaren 80 van de vorige eeuw
gesloopt. Harmonie Lentekrans uit
Linne stak hierbij de handen flink
uit de mouwen om met het sloop
werk de verenigingskas te spekken.

(met dank aan R. Janssen voor het
beschikbaar stellen van de foto)
 

Linne in oude ansichten
 deel 5
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door Jan Hermans

Inleiding
Het Roerdal in Midden-Limburg
wordt begrensd door het Neder
landse deel van het stroomgebied
van de Roer. Vanaf de Duitse grens
bij Vlodrop, waar de Roer ons land
binnenstroomt, legt ze tot haar uit
monding in de Maas een weg af
van ongeveer 22 km. De rivier de
Roer is van groot belang voor een
aantal diersoorten, die onder de
Europese Habitatrichtlijn vallen.
Zo is de rivier het leefgebied van
drie soorten prikken, stroommin
nende vissoorten, maar ook specia
le libellen, waaronder de Gaffelli
bel, voelen zich er thuis. Langs de
Roer liggen afgesloten meanders,
plassen en poelen waar soorten
voorkomen als Kamsalamander,
Grote modderkruiper en Zegge
korfslak. Nabij Herkenbosch en bij
Posterholt ligt een geïsoleerd deel
van het Natura-2000 gebied, waar
de enige natuurlijke populatie
voorkomt van het Donker pimper
nelblauwtje in Nederland.

Landschap
De Roer ontspringt in de Hoge
Venen in België. Na zijn oorsprong
stroomt de rivier over een afstand
van rond de 200 km in noordweste
lijke richting door Duitsland, om
uiteindelijk in Limburg uit te stro
men in de Maas.

Het Nederlandse deel van de Roer
is door de vrije stroming van het ri
viertje landschappelijk erg fraai. De
Roer heeft er een mooi dal uitgesle
pen met een grote verscheidenheid
aan landschappelijke variatie: oude
meanders, oeverwallen, steile oe
vers en kronkelende, vaak steile oe
verzones.

De Roer wordt beschouwd als een
klein riviertje met een breedte va
riërend van 20 tot 50 m en een
diepte van 1 tot 3 m. De stroming is
matig tot sterk, waarbij het boven
stroomse deel bij Vlodrop dynami
scher is dan het traject tussen Sint
Odiliënberg en Roermond. In het
bovenstroomse deel is de stroom
snelheid hoger, de rivier smaller en
zijn er meer stroomversnellingen en
zandbanken. De hoeveelheid water
die door de Roer stroomt wordt in
het Duitse deel gereguleerd door
stuwen. Er stroomt altijd water
door het riviertje, maar soms zijn er
piekafvoeren.

De bodem in het hele Nederlandse
stroomgebied is opgebouwd uit
dekzanden met daaroverheen jonge
rivierafzettingen. Plaatselijk liggen
dicht aan het oppervlak goed wa
terdoorlatende grindlagen. Op de
plaatsen waar lemig zand ligt,
wordt het aan de Roer grenzende
landschap gebruikt als akkerland
of agrarisch grasland. Slechts enke
le oude meanders zijn als natuurge
bied beschermd.

Natuurwaarden
Een natuurlijk meanderende rivier
is van groot belang voor diverse
vissoorten. Zoals reeds in de inlei
ding gememoreerd komen er drie
priksoorten voor. Voor de Rivier

prik is de Roer een van de weinig
bekende paaigebieden in ons land.
Behalve de Beekprik vinden we ook
de Zeeprik in de Roer, die wellicht
meer bovenstrooms in Duitsland
geschikte paaigronden vindt. Het
Nederlandse Roertraject is van
groot belang voor het opgroeien
van de priklarven. Zeeprik en Ri
vierprik migreren als volwassen
prikken naar zee. Door zijn afwis
selende stroomtrajecten vinden in
de Roer ook diverse andere
stroomminnende (rheofiele) vis
soorten er een geschikt habitat:
Barbeel, Elrits, Bermpje, Kop
voorn, Sneep, Serpeling en Rivier
donderpad. De Bittervoorn, een
andere Habitatrichtlijn-soort, is de
laatste jaren toegenomen in de
Roer en haar zijbeken.

De hoofdstroom van de Roer is
van belang voor een groot aantal
stroomminnende libellensoorten.
Zo komen er grote populaties voor
van de Weidebeekjuffer en de
Beekrombout. Na 1990 kwamen er
soorten bij als Kanaaljuffer, Blau
we breedscheenjuffer en in de peri
ode vanaf 2000 vondsten van ima
go’s en larvenhuidjes van Gaffelli
bel, Kleine tanglibel en Rivierrom
bout. Het Roerdal herbergt de
grootste populatie van de Gaffelli
bel in Nederland.

Een steile oever van de Roer (foto: Marianne Vos)

Natura 2000
gebieden
in Limburg:

'Het Roerdal'
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Andere stroomminnende fauna en
flora-elementen die hoge eisen stel
len aan de waterkwaliteit zijn de
begroeiingen met Vlottende water
ranonkel, een habitattype dat ken
merkend is voor stromende beken
en rivieren en vanwege de rijke in
secten- en vissenfauna natuurlijk
vogels als IJsvogel en Grote gele
kwikstaart. Jaarlijks broeden beide
soorten met diverse paartjes langs
de rivier. Steile oevers zijn vaak ge
schikt voor de Oeverzwaluw en de
Bijeneter. Laatstgenoemde soort is
echter geen jaarlijks terugkerende
broedvogel.

De afgesneden Roerarmen, poelen
en meanders zijn een ideaal leef- en
voortplantingsgebied voor amfi
bieën als Kamsalamander, Rug
streeppad en tot voor enige jaren
nog de Knoflookpad.

Belangrijke natuurgebieden in het
Roerdal zijn de Turfkoelen bij Her
kenbosch en landgoed Hoosden
nabij Sint Odiliënberg. De Turf
koelen is een klein moerasgebied
waar aan de voet van de Peelrand
breuk water stagneert en veengroei
optreedt. Hier liggen berkenbroek
bossen in combinatie met elzen
broekbossen en Gagel- en wilgen
struweel. In het berkenbroek groei
en Wateraardbei, Snavelzegge en
Koningsvaren. Het voedselrijkere
elzenbroek herbergt soorten als El
zenzegge, Stijve zegge en Moerasvi
ooltje. Verlandingsstadia naar open
water worden gevormd door Wa
terdrieblad met Waterscheerling en
Grote boterbloem. Het zijn in dit

Donker pimpernelblauwtje (foto: Marianne Vos)

deel van Nederland zeldzame plan
ten, die hier groeien in combinatie
van kwelindicatoren als Holpijp en
Waterviolier.

Landgoed Hoosden is een ander
fraai voorbeeld van een moerassige
laagte, ingeklemd tussen het oude
Roerterras aan de westzijde en be
grensd door recent gevormde oe
verwallen aan de oostzijde. Het
water is hier voedselrijker en min
der zuur dan in de meer geïsoleerd
liggende Turfkoelen. Het aanwezi
ge elzenbroekbos staat onder in
vloed van kwel; op dergelijke kwel
plaatsen heeft zich het Veldkers-El
zenbroek ontwikkeld in een bijzon
dere combinatie van Bittere veld
kers, Elzenzegge en Stijve zegge.
Op diverse plaatsen in de natte zeg
gevegetaties met Moeraszegge

komt een grote populatie voor van
de Zeggekorfslak. Bijzonder is ook
de aanwezigheid van een elzenbe
groeiing met een speciale onder
groei van Moerasvaren, buiten de
laagvenen in Noord- en West-Ne
derland een grote zeldzaamheid.

In het verleden kwamen op diverse
locaties Dotterbloemhooilanden
voor, maar deze graslanden hebben
nu plaats gemaakt voor ruigere ve
getaties met onder andere Grote
pimpernel. De Grote pimpernel is
de waardplant van het Pimpernel
blauwtje en het Donker pimpernel
blauwtje. Beide vlinders, bekend
onder de naam Maasblauwtjes,
kwamen vroeger in het gehele
Roerdal algemeen voor. De laatste
inheemse populaties legden in 1970
het loodje. In 2001 echter werd vol
komen onverwacht een populatie
van het Donker pimpernelblauwtje
herontdekt nabij Posterholt. Het
gaat hier om een kleine en kwetsba
re populatie van het oorspronkelij
ke ras. Het is te hopen dat dit
blauwtje kan overleven in de weg
bermen en waterkanten gedurende
de periode die nodig is om een vol
doende groot netwerk te ontwikke
len van geschikt leefgebied. De eer
ste stappen daartoe zijn inmiddels
ondernomen.Aanslibben en afkalven... (foto: Marianne Vos)
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Enkele jaren geleden besloot het
bestuur van Landschapsvereniging
De Kringloop, om Observatie in
een groter formaat en in kleur uit te
brengen. Het reeds bestaande re
dactieteam werd versterkt door
graficus Rob Bömer, die vanaf de
eerste kennismaking werd gewaar
deerd om zijn vakmanschap, open
karakter en humor.

In januari 2013 lag de eerste Obser
vatie nieuwe stijl bij de leden in de
brievenbus. Behalve vormgever was

Rob ook een getalenteerd waarne
mer en schrijver. Zijn columns ge
tuigden niet alleen van een scherp
waarnemingsvermogen, ze waren
ook vaak filosofisch getint, bedoeld
om de lezers te prikkelen en aan te
zetten tot overpeinzingen.
In juni 2014 deelde Rob ons mede
dat hij ongeneeslijk ziek was. Niet
gehinderd door een religie van laat
ste oordeel en hiernamaals, had hij
geen angst voor de dood; Rob be
schouwde het als een onderdeel van
het leven, waarover hij tot het laat
ste moment de regie voerde.

Het bestuur en de redactie van
Landschapsvereniging De Kring
loop wensen in de eerste plaats zijn
echtgenote Anne-Marie, maar
daarnaast ook alle andere dierba
ren die zich met hem verbonden
voelen, alle sterkte en kracht toe
voor een leven zonder zijn fysieke
aanwezigheid.

Rob, bedankt voor de geweldige,
onvergetelijke tijd die we met jou
mochten beleven. Jouw markante
en innemende persoonlijkheid heeft
ons leven verrijkt.

Afscheid van onze vormgever
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Op vrijdag 28 februari 2014 is de
jaarvergadering gehouden over het
verenigingsjaar 2013. Er zijn 34
personen aanwezig. Afgemeld heeft
zich: Fam. Spaanderman.
 
Het jaarverslag over 2013 door se
cretaris Ans Homburg wordt goed
gekeurd.

Het financieel verslag over 2013
van penningmeester Lins Baars
wordt door de kascontrolecommis
sie bestaande uit Tom Storcken en
Cees Homburg goed bevonden;
penningmeester en bestuur worden
door de vergadering gedechar
geerd. Cees Homburg en Marjolein
Voerman vormen de kascontrole
commissie over 2014.

Binnen het bestuur zijn de heren
Jan Hermans, John Hannen en Lei
Hulsbosch statutair aftredend, zij
worden door de vergadering herbe
noemd voor een nieuwe bestuurs
periode. Ook is Jan Hermans her
benoemd als voorzitter voor een
nieuwe bestuursperiode.
Het bestuur vergaderde in 2014 elf
keer. Ook dit jaar maken wij we
derom dankbaar gebruik van onze
verenigingsruimte in Basisschool
Triangel. Cursussen, alle lezingen
en de bestuursvergaderingen wor
den er gehouden. Het bestuur van
Innovo zijn wij zeer erkentelijk
voor de ons geboden huisvesting.
 
Observatie
Mede door de vakkundige opmaak
van Rob Bömer en de inzet van de
redactieleden is het een professio
neel verenigingsblad. Door enkele
leden is ook in 2014 kopij aangele
verd waarvoor onze dank. Verder
dank aan het redactieteam, dat mo
menteel bestaat uit: Rob Bömer,
John Hannen, Jan Hermans, Ans
Homburg, Joost Geraets en Mari
anne Vos.

De ledenadministratie wordt ver
zorgd door Lins Baars en Lei Huls

bosch. In 2014 zijn er 24 afmeldin
gen en 11 aanmeldingen.
De Kringloop telt op 1 januari
2014, 321 leden en per 31 december
2014, 308 leden.

De website is door Lei Hulsbosch
ook in 2014 beheerd, hij houdt
onze site actueel. Op deze site is in
formatie te vinden over de vereni
ging in het algemeen, ons contact
orgaan Observatie, het jaarpro
gramma, de geplande cursussen en
het excursieprogramma.
 
Lezingen en excursies
Op 31 januari zijn 64 personen aan
wezig bij de lezing door Pierre
Theunissen over het prachtige groe
ne Ierland.
Vrijdag 28 februari zijn 34 perso
nen aanwezig op de jaarvergade
ring. Aansluitend is de lezing
door Jan Hermans over Biodiversi
teit van de Meinweg, 56 personen
genieten van een mooie en interes
sante lezing.
Vrijdag 28 maart is de lezing door
Jan Joost Bakhuizen over bosvo
gels in Limburg, waarbij 54 perso
nen aanwezig zijn.
Op zondag 27 april houden we een
excursie naar het Bunderbos; een
mooie tocht in een prachtig gebied,
23 personen genieten tijdens deze
boeiende excursie van de prachtige
voorjaarsflora, gidsen Jo van Pol
en John Hannen.
Zondag 25 mei is de middagexcur
sie naar Koningssteen met als gid
sen Jan Hermans en John Hannen,
30 personen struinen mee door een
toch wel sterk verruigd gebied.
Op zondagmiddag 29 juni viert de
Kringloop haar 40 jaar jubileum.
Landschapsvereniging de Kring
loop is opgericht op 17 mei 1974 te
Linne.
Op de uitnodiging aan de leden
hebben zich 80 personen aange
meld om bij deze feestelijke middag
aanwezig te zijn. Na het welkoms
woord van de voorzitter gaan de
diverse groepen van start met de

wandelingen door de Linnerweerd.
Bij terugkomst in de Harmoniezaal
staat de koffie en vlaai klaar. Op
elke tafel staat een boeket met 40
wilde bloemen die gedetermineerd
kunen worden. Op het scherm
draait een PowerPoint presentatie
met foto’s van leden tijdens de ex
cursies en cursussen.
De muzikale verrassing, die Jo van
Pol voor ons in petto heeft, is ge
weldig; de tekst van het lied “Fieër
tig jaor Kringloop” is in Observatie
geplaatst. Het is een heerlijke mid
dag, zowel de wandelingen en het
gezellige samenzijn. De sfeer is erg
goed; dat is ook te lezen uit de reac
ties, die we hebben gekregen.
Ook hebben we diverse kaarten
ontvangen met felicitaties en van
enkele leden een financiële bijdrage
gekregen, waarvoor onze dank.
Er is een speciale jubileumeditie
van Observatie verschenen, waarin
de Linnerweerd, vroeger en nu,
centraal staat. Aan dit nummer
hebben verschillende leden hun bij
drage geleverd in de vorm van een
verhaal met bijzondere herinnering-
en en anekdotes.
Het bestuur bedankt iedereen die
een bijdrage aan deze feestelijke
middag heeft geleverd voor zijn
inzet; wij kunnen terugkijken op
een geslaagde jubileummiddag.
Zondag 31 augustus is er een lange
dagwandeling naar de Maasduinen;
17 personen nemen deel aan een ge
slaagde excursie. Mooi gebied met
prachtige landschappen. Een flinke
regenbui is door één groep niet te
omzeilen. Er werden een Rug
streeppad en Zwarte ooievaar ge
spot. Gidsen Jan Hermans en John
Hannen.
Op zondag 28 september is de och
tendexcursie naar het Haeselaars
broek. 19 personen lopen met gids
Jan Hermans mee door een mooi
gebied, dat wel vraagt om goed be
heer, zodat het zijn open karakter
blijft houden.
Zondag 26 oktober herfstexcursie
naar de omgeving van de Roode

Jaarverslag 2014
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beek op de Meinweg.
Op deze stralende zonnige dag ge
nieten 18 personen van de mooie
herfstkleuren. Gidsen John Hannen
en Jo van Pol.
Vrijdag 28 november is de lezing
door dhr. Bair Jeuken over solitaire
bijen; 32 aanwezigen luisteren naar
een heldere lezing met mooie foto’s
van een goede verteller, die in
goede interactie met het publiek
zorgt voor een geslaagde avond.
Op vrijdag 12 december is de lezing
van Jan Hermans over het zuidelijk
Amazone-gebied en de Pantanal.
Er zijn 68 personen aanwezig bij
deze boeiende lezing met een duide
lijk verhaal en prachtige foto`s over
o.a. kleurrijke vogels en vlinders.
Op Tweede Kerstdag gaat de tradi
tionele winterwandeling dit jaar
naar de omgeving van de Bosbeek
op de Meinweg. 26 personen
nemen deel aan deze mooie wande
ling door een schitterend gebied
met als gids Jan Hermans.

Cursussen
Aan de bomencursus doen 24 per
sonen mee, de cursus staat onder
leiding van Pierre Theunissen en
John Hannen.

De 23e vogelcursus telt 44 deelne
mers, waarvan 18 beginners en 26
gevorderden, gidsen voor deze cur
sus zijn: Leo Koster, Jo van Pol,
Geert Peeters, Jan Hermans en
Tom Storcken.

De Plantencursus onder de titel
“Planten leren doe je bij de Kring
loop” krijgt een vervolg in dezelfde
opzet als vorig jaar. Er zijn 31 deel
nemers met als gidsen Jo van Pol,
Jan Hermans en John Hannen.

Na een onderbreking van een jaar
is er weer een paddenstoelencursus,
27 deelnemers doen mee. Gidsen
Jan Hermans, John Hannen en Jo
van Pol.

De herinventarisatie van de Linner
weerd is in 2014 afgesloten. Er is
door John Hannen met de hulp van
Lei Hulsbosch een verslag ge
maakt, waarin de gegevens staan
die de verschillende groepen in het
veld genoteerd hebben. Dit boekje
zal t.z.t. aan de deelnemers worden
uitgereikt.
 
Mede namens het bestuur bedank
ik alle leden die zich in 2014 op
welke manier dan ook voor de ver
eniging verdienstelijk hebben ge
maakt. Onze dank aan de leden die
enthousiast aan de cursussen en ex
cursies in het veld meedoen en tij
dens de lezingen aanwezig zijn. Zij
maken tenslotte de Kringloop tot
een boeiende vereniging.
Wij stellen het enthousiasme en de
inbreng van uw ideeën zeer op prijs
en hopen ook in 2015 op u allen te
mogen rekenen.
 
Secretaris Ans Homburg
 
 
 
 
 
 

door Jan Hermans

Evenals in de voorgaande twee
jaren organiseren we ook dit jaar
weer een plantencursus. De cursus
opzet is in grote lijnen gelijk aan
voorgaande jaren. Behalve het ge
zamenlijk determineren (twee avon
den) worden de excursies weer be
paald door een bepaalde planten
groep of familie.

De cursus wordt gegeven door Jan
Hermans, John Hannen en Jo van
Pol. De kosten voor leden bedra
gen € 15,-; niet-leden betalen
€ 25,-. Deelnemers dienen zich voor
3 juni aan te melden, schriftelijk of
telefonisch bij Lei Hulsbosch (tel.
0475-463239) of via e-mail:
cursussen@dekringlooplinne.nl

Deelnemers die zich aanmelden zijn
pas definitief ingeschreven wanneer
ze voor 3 juni het verschuldigde
cursusgeld hebben overgemaakt op

rekening: NL70INGB0004709759
ten name van Landschapsvereni
ging De Kringloop onder vermel
ding van “Plantencursus 2015”.

Het programma

Vrijdagavond 12 juni: start van de
plantencursus om 19.30 uur. Deze
avond wordt grotendeels ingevuld
met een introductie op de gekozen
plantenfamilies en hun kenmerken.
Verder is er voldoende tijd om al
vast ervaring op te doen met speci
fieke botanische termen. Neem een
flora mee, wanneer U die bezit
(Heukels flora of de Geïllustreerde
flora van Heimans en Thijsse). Ver
der is een loep (minimaal 10x) on
ontbeerlijk. Einde: 22.00 uur.

Zondagmorgen 14 juni: ochtendex
cursie naar de Beegderhei. We ver
zamelen om 9.00 uur op de par
keerplaats van de Beegderhei, gele
gen parallel aan de Napoleonsweg.

Thema van deze ochtend zijn de
Cypergrassen. Deze familie is ook
al in 2013 aan de orde geweest.
Omdat ze veel op elkaar gelijkende
vertegenwoordigers telt, leek het
ons goed om deze familie nogmaals
ter hand te nemen. De belangrijkste
geslachten in deze familie worden
gevormd door de zeggen, biezen en
wollegrassoorten. De excursie ein
digt om 12.00 uur.

Zaterdagmorgen 27 juni: ochtend-
excursie naar landgoed Rozendaal.
We verzamelen om 9.00 uur bij de
parkeerplaats aan het spoor, gele
gen langs de Montforterweg.
Thema zijn de Geraniumfamilie en
Teunisbloemfamilie. Eerstgenoem
de familie is bij velen bekend van
wege de kenmerkende vruchten; de
geslachten ooievaarsbek en reigers
bek vormen deze familie. Tot de
teunisbloemfamilie behoort behal
ve het typische geslacht teunis
bloem vooral het als moeilijk be

Plantencursus 2015
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door John Hannen

Zondagochtend 12 juli staat er een
ochtendexcursie naar het Meerle
broek bij Beesel op het programma.
We starten om 10.00 uur bij het klei
ne parkeerplaatsje van Staatsbosbe
heer. Dit is als volgt te bereiken.
Volg de A73 richting Venlo/Nijme
gen neem afslag nummer 18 Beesel –
Reuver. Ga op de rotonde aan het
einde van de afslag rechtdoor (2de
afslag); Verlengde Bussereindseweg.
Hier de verharde weg volgen, de eer
ste weg links (Burgerweg) en vervol
gens scherpe bocht naar rechts

(Muiterdijk). Aan het einde van de
geasfalteerde weg rechtdoor het
zandpad op waar de parkeerplaats
na circa 100 meter rechts ligt. Vanaf
dit punt start deze ruim twee uur du
rende excursie door een waterrijk
gebied, waarbij veel aandacht wordt
geschonken aan de voor dit gebied
typerende flora en fauna.
 
Geschiedenis
Het Meerlebroek ligt ten oosten
van Beesel tegen het Duitse hoog
terras. Het was vroeger een uitge
strekt gebied van heidevelden en
moerassen. Het grond- en regenwa

ter van het Duitse hoogterras kwel
de achter de huidige Prinsendijk
omhoog en zocht zich een weg rich
ting Maas. De Prinsendijk vormt
heden ten dagen de grens tussen
Duitsland en Nederland in navol
ging van wat eerder de grens tussen
Gelre en Gulick was. Het is een van
de meest historische wegen van de
gemeente Beesel en werd, mogelijk
in de 2e eeuw, aangelegd als een ge
deelte van de Romeinse heerbaan
die van Xanten via Heerlen naar
Trier liep. In de 16e eeuw werd de
weg ook wel Steenweg of Keizer
Karelsweg genoemd; op het kaartje

schouwde geslacht basterdwederik.
Tot dit geslacht behoren talrijk op
elkaar lijkende kruiden met weinig
opvallende kleine, roze bloemen.
Einde: 12.00 uur.

Vrijdagavond 10 juli: excursie naar
landgoed Hoosden bij Sint Odiliën
berg. Start om 19.00 uur vanaf het
kerkplein te Sint Odiliënberg.
Thema: varens. Deze groep planten
behoeft weinig introductie, omdat
de kenmerkende bladvorm bij de
meesten goed bekend is. Het onder
scheid van de diverse soorten levert
toch vaker hoofdbrekens op, van

daar deze groep. Einde tocht rond
21.30 uur.

Vrijdagavond 4 september: afslui
tende avondbijeenkomst om de op
gedane veldkennis aan de hand van
determineren nogmaals te verstevi
gen. Denk weer aan flora, loep en
notitieboekje. Start 19.30 uur,
einde: 22.00 uur.

De binnen-bijeenkomsten vinden
plaats in Basisschool Triangel, Lin
nerhof 36 te Linne.

Zorg dat U erbij bent…
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Ochtendexcursie naar het Meerlebroek

Teunisbloem (foto: Joost Geraets)
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uit 1763 staat aangegeven de Ko
ninghs Carels nu genaemt Prinsen
dijck. De weg zelf is eigenlijk een
strook niemandsland, waarbij aan
de Duitse zijde van de weg een af
rastering stond met elektrische dra
den om de Wilde zwijnen lange tijd
van de Nederlandse akkers houden.
Dit heeft niet goed gewerkt hetgeen
we tijdens de wandeling in het
Meerlebroek zelf kunnen zien aan
de vele wroetsporen van de Wilde
zwijnen. Het Meerlebroek bestaat
uit een relatief open en vlak terrein
tussen het tijdens het Midden-Pleis
toceen gevormde hoogterras in het
oosten en de na de laatste ijstijd af
gezette dekzandruggen in het zui
den en westen. Op de Tranchot
kaart (1803-1820) wordt het Meer
lebroek nog afgebeeld als moeras
gebied, gevoed door kwelwater
vanuit het hoogterras, waarbij
vooral de zone langs de terrasrand
als natte zone staat aangegeven.
Door het korte verblijf in de bodem
is deze kwel niet belast met mest
stoffen en slechts zwak verrijkt met
ijzer. Uit historische kaarten is af te
lezen dat het Meerlebroek pas na
1880 is ontgonnen. In 1864 werden
nog grote delen van het Meerle
broek verpacht, waarbij het jacht
recht afzonderlijk werd verpacht
voor drie of zes jaar. In adverten
ties uit deze tijd staat ook dat het
Meerlebroek rijk was aan wild:
Hazen, Patrijzen, Reeën en Wilde
zwijnen alsook Hout- en Water
snippen. In 1899 begint de Heide
maatschappij met de aanleg van
grasland, dat in 1900 wordt ver
kocht aan Reuten uit Amersfoort,
die ongeveer 114 hectare woeste
grond krijgt om te ontginnen.
Maar naast Reuten was ook Bart
holomeus Petrus Streng van groot
belang voor de ontginning van het
Meerlebroek. Streng, in 1854 gebo
ren in Alphen a/d Rijn, verhuisde
rond 1900 naar Roermond en laat
in het Meerlebroek meerdere grote
boerderijen naar Hollands model
bouwen. Na acht jaar exploitatie
zet Streng deze in de verkoop in
juni 1908. Na vele afwijzingen ver

koopt Streng zijn vijf boerderijen in
het Meerlebroek uiteindelijk in
april 1923 voor
fl. 128.700 aan Joannes Hubertus
Waijers, een in Tilburg geboren
aannemer. Het boeren viel hier niet
mee; door het natte karakter van
het gebied was een grondige ontwa
tering nodig om het geschikt te
maken voor landbouwkundig ge
bruik. Hiervoor zijn greppels ge
graven die afwateren op de gegra
ven Vuilbeek.
 
Naamsverklaring
De naam van het gebied is wellicht
terug te voeren op waarnemingen
van een klein valkje, het Smelleken
ook wel Meerle genoemd. Echter in
de buurt van Belfeld spreken ze
vaak van Meelderbroeck; Meelder
of Mulder was een oud woord voor
molenaar; met name de aanwezig
heid van de molen van Malbeck of
Maalbeek kan ook een verklaring
zijn voor deze naam. Een andere
verklaring zou nog het water kun
nen zijn; topograaf Maurits Gysse
ling wijst naar de verwantschap
met het Germaanse woord 'marila'
van meer of plas.
 
Heden en toekomst
Het Meerlebroek is heringericht,
waarbij grondlagen in de lager gele
gen delen verder zijn afgegraven
om de bemeste bovengrond kwijt te
raken en het kwelwater dichter aan
het maaiveld te brengen. Open
water is gecreëerd waarbij de ver
schillende laagtes tijdens een groot
deel van het jaar water bevatten.
Aan de westkant van het gebied is
een dijkje aangelegd om te hoge
grondwaterstanden tegen te gaan in
het landbouwgebied. Na deze her
inrichting is het eigendom en be
heer van het Meerlebroek overge
gaan naar Staatsbosbeheer. Zij
voeren begrazingsbeheer uit met
Galloways en Schotse hooglanders.
Aan de oostzijde van het gebied ligt
een steilrandje met een hoogtever
schil van één tot 1,5 m ten opzichte
van de rest van het Meerlebroek.
Dit steilrandje markeert de over

gang naar het hoogterras. Het
hoger gelegen droge gedeelte en de
natuurlijke steilrand zijn bij de her
inrichting van het gebied zoveel
mogelijk intact gebleven. Gezien de
hoge potenties van het gebied heeft
de Provincie Limburg de streek
langs de Duitse grens en de Vuil
beek als ecologische verbindingszo
ne aangewezen.
 
Natuur
Het Meerlebroek was voorheen een
agrarisch gebied in gebruik als
grasland met langs de waterlopen
waardevolle vegetaties. Nu zijn in
dit natuurgebied vennetjes ge
creëerd om het afstromend water
uit de steilrand te bergen, waarbij
schrale graslanden ontstaan. Hier
door zijn er specifieke planten als
Moerasweegbree, Kleine en Ronde
zonnedauw en Moeraswolfsklauw
te vinden. Wat de zoogdieren be
treft komt in dit gebied Das, Wa
terspitsmuis en Laatvlieger voor.
Het gebied is voorts van belang
voor vogels, zoals de Roodborstta
puit, Patrijs, Kwartel en Kievit.
Vanwege de vele plassen foerageren
en broeden hier bijzondere vogels
zoals Grote zilverreiger en Zwarte
ooievaar, maar ook gewone soor
ten als Dodaars, Gewone fuut en
Gewone eend. Door de afgravingen
is het gebied rijk aan amfibieën en
reptielen zoals Rugstreeppadden
maar ook Gewone pad, Bruine kik
ker, Kleine watersalamander, Al
penwatersalamander, Zandhagedis
en Levendbarende hagedis.
 
Noteer deze ochtend in uw agenda
en zorg dat u tijdig aanwezig bent,
het belooft een interessante och
tend te worden. De excursie staat
onder leiding van Jan Hermans en
John Hannen. Als de weersomstan
digheden geschikt zijn zullen we
hier vele plantensoorten en interes
sante fauna- verrassingen tegenko
men. Gezien de terreinomstandig
heden zijn stevige schoenen aan te
bevelen. Zorg ook voor goede veld
gidsen, een loep en/of fotocamera.
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Jaarprogramma 2015
Zondag 31 mei
Middagexcursie naar het gebied de Tuspeel, een goed ontwikkeld hoogveen omringd door loof-en naaldbos.

Zaterdag 13 juni
Busexcursie naar de Eifel met speciaal aandacht voor flora en fauna. Alleen voor leden.

Zondag 12 juli 
Ochtendexcursie naar het Meerlebroek bij Beesel; een natuurontwikkelingsgebied.

Zondag 27 september
Middagexcursie naar het Leudal, in de omgeving van de Busschop bij Heythuysen.

Zondag 18 oktober 
Ochtendexcursie naar het Munnichsbos bij ‘t Reutje, een eeuwenoud bos met machtige beuken.

Vrijdag 20 november
Varia-avond. Speciaal door de leden van de “Kringloop”, die iets willen laten zien over een zelf te kiezen onder
werp. Alleen voor leden.

Vrijdag 11 december
Dialezing door de heer Jan Hermans over La Brenne, een streek in Midden-Frankrijk.

Zaterdag 26 december
Traditionele kerstwandeling in een Limburgs natuurgebied.
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         de scheidslijn waar de tijden
                     zich raken,
        leek ver weg in de toekomst.
reeds resten slechts weerspiegelingen
                   van wat was.

De scheidslijn.. (foto en tekst: Marianne Vos)

LANDSCHAPSVERENIGING
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