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Doe mee aan onze
Observatie!

Het doel van de
vereniging
Landschapsvereniging     
"De Kringloop" stelt zich
ten doel tezamen het
landschap te verkennen in
al zijn facetten en
zodoende liefde te kweken
voor natuur en heem.

Werk ook mee aan Observatie en
stuur uw foto’s, artikelen,
observaties, wetenswaardigheden
of natuurbelevingen op naar:
redactie@dekringlooplinne.nl
Uiterste inleverdatum kopij volgen
de Observatie 1 december 2015
 

Op vrijdag 20 november houdt Landschapsvereniging “De Kringloop” speciaal voor haar leden een varia-avond.
Deze avond wordt gehouden in Basisschool Triangel te Linne, aanvang 19.30 uur en is uitsluitend voor leden
van “De Kringloop”. De deelnemers (in willekeurige volgorde) die dit  jaar een presentatie hebben voorbereid
zijn:
- José Daniels-Creemers: de Mierenleeuw.
- Jan Vandewall: de ontwikkeling van De Doort.
- Pierre Theunissen, John Hannen, Marianne Vos: ‘The t(h)ree freaks’.
- Jac Storms: de natuur.
- Nicky Hulsbosch: fauna in Panama.
- Herman Brueren: het Jaomerdal te Venlo.
- Tom Storcken: de Walnotenboom en de filosoof.

Afgaande op voorgaande jaren belooft het wederom een prachtige avond te worden, die u niet mag missen.

 Varia-avond
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Natura 2000 gebieden in Limburg

De Meinweg is een gevarieerd bos- en heidegebied aan de
oostkant van de Maas in Midden-Limburg. Bijzonder is de
trapsgewijze ligging op de Maasterrassen, waardoor er in
het landschap flinke hoogteverschillen zijn ontstaan. Deze
afwisseling wordt nog versterkt doordat het gebied aan de
noord- en zuidkant wordt begrensd door twee snel-
stromende beken, de Boschbeek en de Roode beek.

Inhoudsopgave

Lezing 'La Brenne'

Op vrijdag 11 december houdt de heer Jan Hermans
een lezing over “La Brenne” een natuurparadijs in Mid-
den-Frankrijk dat hij reeds vele malen bezocht.

De lezing begint om 20.00 uur in de centrale ruimte
van Basisschool Triangel.
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Winterwandeling bij Groenewoud

Op zaterdag 26 december organiseert Landschapsvereniging
'De Kringloop' traditiegetrouw haar kerstwandeling. Onze
keuze is dit jaar gevallen op het mooie bosgebied in Swalmen:
het Groenewoud. We starten om 14.00 uur vanaf de
parkeerplaats bij het stenen gebouw Groenewoud.
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Krentenboompje

Het Krentenboompje is in de 17e eeuw vanuit de
noordoostkust van de Verenigde Staten in Frankrijk
ingevoerd. Volgens een publicatie van Kurt Wein is
deze plant in 1747, en mogelijk zelfs nog eerder, in
Nederlandse kloostertuinen ingevoerd.
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door Jan Hermans

Inleiding
De Meinweg is een gevarieerd bos-
en heidegebied aan de oostkant van
de Maas in Midden-Limburg. Bij
zonder is de trapsgewijze ligging op
de Maasterrassen, waardoor er in
het landschap flinke hoogtever
schillen zijn ontstaan. Deze afwis
seling wordt nog versterkt doordat
het gebied aan de noord- en zuid
kant wordt begrensd door twee
snelstromende beken, de Bosch
beek en de Roode beek. Op Duits
grondgebied strekt de Meinweg
zich verder uit, waarvan het groot
ste deel bestaat uit bossen.

Landschap
Het reliëfrijke landschap van de
Meinweg is gevormd in het Pleisto
ceen. Reeds daarvoor, ten tijde van
het Carboon, werd in Midden-Lim
burg de Centrale Slenk gevormd.
In het noorden wordt deze slenk
begrensd door de Peelrandbreuk,
die in de Meinweg herkenbaar is als
een twee meter oprijzende rand. Di
verse tektonische bewegingen heb
ben in dit gebied plaatsgevonden,
waardoor er in de Meinweg noord
oost-zuidwest verlopende breuken
zijn ontstaan zoals de Meinweg
breuk en de Zandbergbreuk. In het
Pleistoceen zijn in het gebied door
de toenmalige Maas en Rijn grote
hoeveelheden zand en grind afge
zet. Het hoogste punt ligt op 82 m
boven NAP. Door latere insnij-
dingen van de Maas is het midden
terras ontstaan op een hoogte van
ongeveer 50 m boven NAP. Het
laagterras van Maas en Roer da
teert van recentere tijd en ligt op
10-30 m boven NAP.

Het Meinweggebied wordt door
een, met brede bosstroken geflan
keerde, verharde weg (de Meinweg)

'De Meinweg'

Natura 2000
gebieden in Limburg

verdeeld in een noordelijk en zuide
lijk deel. Het noordelijk deel van
het natuurreservaat bestaat uit een
uitgestrekt heidegebied waarin di
verse vennen liggen, zoals de Rol
vennen, het Elfenmeer en de Vos
senkop. Het zuidelijk deel is voor
namelijk begroeid met prachtig ei
kenhakhout, naaldbomen en meer
gemengd (omvormings)bos. De
bossen in het zuidelijk deel worden
doorsneden door de goederen
spoorweg de IJzeren Rijn. Aan de
noordzijde van de Meinweg mar
keert de Boschbeek de grens met
Duitsland, terwijl dit aan de zuid
zijde gebeurt door de fraaie natuur
lijke bedding van de Roode beek.

Natuurwaarden
Aan de noordzijde van de Roode
beek nabij Dalheimer Mühle liggen
enkele vochtige graslanden, die be
kend staan onder de weilanden van
de voormalige Crayhof. Ze hellen
geleidelijk af en laten een mooie
droog-nat gradiënt zien met op de
hoogste plekken vegetaties met
Buntgras en Zilverhaver, terwijl de
lager gelegen delen een combinatie
vertonen van vochtige heidege
meenschappen met Zwarte zeggen-
graslanden. In de droge graslanden
zijn soorten als Heidespurrie, Klein
tasjeskruid en Viltganzerik te vin
den. De venige graslanden zijn het
domein van Sterzegge, Zompzegge,
Moerasviooltje, Gewone dophei en
Heidekartelblad. In de zone tussen
beide uitersten in de gradiënt tref
fen we soorten aan zoals Echte
koekoeksbloem, Veldrus, Gevlekte
orchis, Moerasrolklaver en Egelbo
terbloem. Wilde zwijnen zorgen
voor de nodige dynamiek, alhoewel
door het toegenomen aantal zwij
nen de graslanden soms volledig
worden omgewoeld.

De Roode beek stroomt deels door
beekbegeleidend elzenbroek met op
kwelplekken beide goudveil-soor
ten, Bosereprijs, Bittere veldkers,
Slanke sleutelbloem en vaak grote
zones met Moeraszegge. In de
smalle kwelstroompjes vinden we

in het voorjaar het Mijtertje, een
klein paddenstoeltje met geeloranje
gekleurde vruchtlichamen. De
beekbegeleidende broekbossen
langs de Boschbeek zijn, in tegen
stelling tot die langs de Roode
beek, mineraalarmer, omdat ze ge
voed worden door voedselarm,
zuur water vanuit de heidegebie
den.

Een bijzondere bewoner van beide
beekbegeleidende bossen is de
schuwe Houtsnip, die in de weelde
rige, vaak dichte ondergroei, prima
schuil- en nestgelegenheid vindt. In
beide beekdalen komen nog andere
belangwekkende fauna-elementen
voor. Zo broeden er IJsvogel en
Grote gele kwikstaart, terwijl zeld
zame, aan stromend water gebon
den libellen zoals Bosbeekjuffer en
Gewone bronlibel er duurzame po
pulaties hebben weten op te bou
wen.

De droge bossen van de Meinweg
bestaan uit aangeplant naaldhout
en voor een kleiner deel spontaan
loofbos. Dit betreft vooral Berken-
Eikenbos met soorten als Bochtige
smele, en Gladde witbol met op
vochtige plaatsen vooral Pijpen
strootje. Een mooi voorbeeld van
een zogenaamd strubbenbos is aan
wezig in de Kombergen, waar Zo
mereik en Wintereik samen voor
komen. De broedvogelbevolking
van deze bossen bestaat uit Zwarte
specht, Kleine bonte specht, Flui
ter, Appelvink en Vuurgoudhaan
tje.

Een groot deel van de Meinweg be
staat uit heidevegetatie. Zowel
natte als droge heide komen naast
elkaar voor, alsmede mengvormen
daartussen. De mooist ontwikkelde
droge heide met beide dwergbrem
men Stekelbrem en Kruipbrem is te
vinden in het deelgebied rondom de
Herkenbosscher Baan, op de hellin
gen van de Kombergen, aan weers
zijden van de Lange Luier en in de
omgeving van het Gagelveld.
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Voorbeelden van natte heiden lig
gen vooral rondom de vennen in de
Zandbergslenk, op de flanken van
beide beekdalen en in kleine laag
ten verspreid door het natuurreser
vaat. Naast Gewone dophei zijn
Beenbreek, beide snavelbiezen,
Veenbies en Klokjesgentiaan ka
rakteristieke vertegenwoordigers.

De droge en natte heiden zijn een
geschikt leefgebied voor een groot
aantal nachtvlinders. Overdag zijn
in de juiste vliegperiode soorten als
Roodbont heideuiltje, Heidespan
ner en Nachtpauwoog wel te vin
den.

De heide van de Meinweg is be
faamd vanwege de bijzondere rep

tielenfauna. Behalve dat de Mein
weg in Limburg het enige gebied is,
waar de Adder voorkomt, vindt
men er ook Zandhagedis, Hazel
worm, Levendbarende hagedis en
Gladde slang.

Vogels van de heide met verspreide
opslag en open bosranden zijn
Nachtzwaluw, Roodborsttapuit,
Boomleeuwerik en Geelgors.

De vennen van de Meinweg wor
den voornamelijk door regenwater
gevoed.

Veel vennen in de Meinweg, vooral
in de Zandbergslenk, zijn om
zoomd met Wilde gagel. In de gro
tere vennen zoals het Elfenmeer en
de Rolvennen komen drijftillen
voor met hoogveenbulten. De bul
ten zijn opgebouwd uit diverse
soorten veenmossen en verder be
groeid met Gewone dophei, Kleine
veenbes, Ronde zonnedauw en
Eenarig wollegras. De oevers van
diverse vennen zijn begroeid met
Pitrus, Veenpluis, Snavelzegge of
Pijpenstrootje. In veel vennen
groeien Witte waterlelies, waarvan
de natuurlijkheid op de meeste
plaatsen moet worden betwijfeld.

Waterdrieblad
(foto: Jan Hermans)

Gladde slang - Coronella austriaca
(foto: Marianne Vos)

De vennen zijn van grote betekenis
voor allerlei dieren, waarvan de
amfibieën en de libellen het meest
opvallen. Van de kikkers en pad
den noemen we de Knoflookpad,
Rugstreeppad, Heikikker en Poel
kikker; van de salamanders zijn de
Alpenwatersalamander en Vin
pootsalamander het meest alge
meen. Belangrijke libellensoorten
van de vennen zijn onder meer de
Noordse witsnuitlibel, Venwitsnuit
libel, Koraaljuffer en Maanwater
juffer.

Behalve moerasvogels als Dodaars,
waterral en Blauwborst is de Mein
weg van groot belang voor zijn po
pulatie van de Sprinkhaanzanger in
Limburg.
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Linne in oude ansichten
 
deel 6

fruit- en groentebedrijf. Aan de
overzijde van de rijksweg ligt de
boerderij Graven, thans het woon
huis van de familie Schuren-Poels.
Rechts vooraan zien we het woon
huis van de familie Thissen. Dhr.
Thissen was werkzaam bij de
spoorwegen. Dit woonhuis is in de
vroege jaren 60 van de vorige eeuw
afgebroken. Vervolgens zien we het
steile zadeldak van het woonhuis
van Verboeket thans het woonhuis
van de familie Granderath. Daar
achter het woonhuis van de familie
Beunen met een grote lindenboom
aan de voorzijde. In de verte kijken
we de Breeweg af die destijds nog
een rechtstreekse aansluiting op de
Rijksweg had.

Aanvulling
Bij de foto van café Houwen aan de
Rijksweg in Observatie van mei /
juni 2015: de heer op de voorgrond
met beide kinderen is Thei Houwen.
De kinderen zijn Rein Janssen en
zijn zusje Mariet Janssen.

door René Theunissen

Bovenstaande foto is afkomstig uit
de collectie "Spoorwegen in Beeld"
uit het archief van het Spoorweg
Museum Utrecht. We zien de
spoorwegovergang Bergerweg in
1954. De overgang was onbewaakt.
Wel zien we aan beide zijden een
bord met de waarschuwing ” Aan
raken Draden Levensgevaarlijk”.

Links ligt de boerderij van Maas
sen thans Berben. De Hoeve Bree
weg heeft een hoge ouderdom en
een bewogen geschiedenis achter de
rug. De Hof Breidenwegh wordt
het eerst genoemd in een akte uit
1490. Nadien verandert de hoeve
nog diverse malen van eigenaar. De
familie Berben exploiteert er een
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De Lepelaar is een beetje een rei
gerachtige vogel met een bek die
aan het einde plat en lepelvormig
verbreed is. Het is een kolonievogel
die leeft van kleine vissen, schelp
dieren en kreeftachtigen. Lepelaars
foerageren door de snavel zijwaarts
heen en weer te bewegen tijdens het
lopen. Ze vliegen met uitgestrekte
hals, waardoor ze in de lucht een
gracieuze indruk maken.

Lepelaars hebben op Texel drie
broedgebieden. Het grootste gebied
ligt in de Geul boven de Mokbaai,
die weer naast de veerhaven ligt.
Hier broeden jaarlijks circa 450
paartjes. Het oudste en tevens
kleinste gebied ligt in de Muy, zui
delijk van de Slufter. Ook broeden
er jaarlijks nog ongeveer 100 paar
tjes op de Schorren, een buitendijk
se kwelder aan de noordoostkant
van Texel. Vanaf de dijk heeft men
een goed zicht op de vogels. Tijdens
hoogwater en zomerstormen is deze
locatie voor broedende paartjes na
tuurlijk wel riskant.

door Tom Storcken

Midden september bezochten Thea
en ik Texel; we waren benieuwd of
we er nog Lepelaars zouden zien, of
dat ze inmiddels allemaal naar hun
overwinteringsgebieden langs de
kust van Zuid-Europa en Noord
west-Afrika waren vertrokken.

Aalscholvers (foto: Tom Storcken)

Lepelaars en zeehonden

Watersnippen, Smienten en Grau
we ganzen.

Bij de Mokbaai troffen we de eerste
dag 29 Lepelaars aan en de voor
laatste dag een groep van 41 Lepe
laars. Mooi om te zien was het vol
gende: als het water zich verder te
rugtrok bij eb vlogen plotseling, als
op commando, bijna alle steltlopers
op en verplaatsten zich een stukje
naar waar het water weer wat die
per was, om daar verder te gaan
met eten zoeken. Aanvankelijk
dachten we dat ze dat deden omdat
er een roofvogel aankwam maar
dat was dus niet het geval. Overi
gens waren de groepen Wulpen,
Grutto’s en andere steltlopers zeer
groot. Vooral het geluid van de
honderden Wulpen was overweldi
gend.

Na veel zoeken vonden we een ju
veniele Jan van Gent, die aan de
kant in het hoge gras goed verscho
len zat te rusten. Eenmaal opvlie
gend was goed te zien hoe groot de
vogel wel niet is.

Bij de Geul, het grootste broedge
bied, waren geen Lepelaars meer te
zien en bij de Schorren evenmin.
Hier zagen we wel een Bruine kie
kendief, Torenvalk, tientallen Wul
pen, Grutto’s, Scholeksters, Krom
bekstrandlopers, Bergeenden,
Bonte strandlopers en Kluten.
Nabij Utopia zagen we ook nog

De laatste dag was ons doel de
Slufter. We liepen er via de strand
kant naartoe om ook nog wat te
genieten van het ruisen van de zee.
Hier uiteraard veel Kleine strandlo
pers, Scholeksters, Kleine plevier,
Grutto’s en Rosse grutto’s. Even
meenden we op circa 40-50 meter in
zee een juveniele meeuw te zien. Na
goed kijken bleek het geen meeuw
te zijn, maar een zeehond, die met
zijn kop en stukje borst net boven
de golven uitkwam om lucht te
happen, voor hij weer verder ging
met vis vangen. Terwijl we hem in
de gaten bleven houden wanneer
hij dook en weer boven kwam,
zagen we er opeens vier tegelijk. Al
lemaal even boven drijven, rondkij
ken, luchthappen en weer duiken;
een prachtig gezicht. Helaas bleek
foto’s maken met mijn eenvoudige
toestelletje toch wat veel gevraagd.

Langs de Nederlandse kust komen
Gewone en Grijze zeehonden voor.
Gewone zeehonden hebben een
ronde kop en wegen hooguit 150
kg. De zeehonden die wij zagen
waren Grijze zeehonden; deze zijn
vrij eenvoudig te herkennen aan de
donkere vlekken aan de voorkant
van de nek en hun kegelvormige
snuit. Mannetjes kunnen tot 300 kg
zwaar worden. In het Nederlandse
deel van de Waddenzee leven circa
10.000 Gewone zeehonden en meer
dan 2500 Grijze zeehonden. In de
Slufter zagen we onder andere ook
nog vrij veel Aalscholvers, Kleine
mantelmeeuwen, Boerenzwaluwen,
Kleine plevier, IJsvogels, Scholek
sters, Kokmeeuwen, een Torenvalk
en een Buizerd. Al met al was ons
bezoek aan Texel zeer geslaagd.
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Op vrijdag 11 december houdt de
heer Jan Hermans een lezing over
“La Brenne”, een natuurparadijs in
Midden-Frankrijk, waaraan hij
reeds vele malen een bezoek bracht.

De lezing begint om 20.00 uur in de
centrale ruimte van Basisschool Tri
angel, Linnerhof 36 te Linne. Reser
veer deze datum in uw agenda zodat
u deze boeiende lezing niet mist.
Ook niet-leden zijn deze avond na
tuurlijk van harte welkom.

Het Bestuur

La Brenne, natuurparadijs in
Midden-Frankrijk
door Jan Hermans

La Brenne is een streek, gelegen in
de administratieve regio “Region
Centre”, globaal zo’n 200 km
onder Parijs, ten westen van de stad
Chateauroux. De Brenne is een re
gionaal natuurpark, dat bestaat uit
twee behoorlijk verschillende land
schapstypen. In het noorden, met
dorpjes als Mézieres-en-Brenne en
Rosnay, ligt het bij vogelaars be
kende gebied met zijn honderden

vijvers of étangs. Het zuidelijk deel
van het park, tussen de riviertjes
van de Creuse en Anglin, is meer
heuvelachtig van aard en vooral in
teressant voor de flora. Het stadje
Le Blanc is het centrum van dit
deel van het park. Tijdens de lezing
wordt aan beide landschapstypen
aandacht besteed.

Land van duizend Etangs
De streek van de Brenne wordt
samen met de noordelijker gelegen
regio van de Sologne wel het land
van de duizend étangs genoemd. In
deze regio liggen meer dan 8.000
étangs. Het grootste deel van deze
vijvercomplexen is van groot be
lang voor een rijke variatie aan
moeras- en watervogels, diverse
reptielen en libellen en een bijzon
dere aan water en moeras gebon
den flora. Tijdens deze lezing wordt
vooral de nadruk gelegd op de di
verse landschapstypen met hun bij
behorende vegetatie, de karakteris
tieke flora en de daarbij behorende
reptielen- en insectenfauna. De vo
gels worden in deze lezing groten
deels buiten beschouwing gelaten.

Al deze vijvers zijn indertijd door
de mensen aangelegd in de hoop
dat ze daarmee de uitgestrekte
moerassen, die deze regio bedekten,
konden draineren. De vijvers wer
den niet alleen voor dit doel aange
legd, ze hadden ook een economi
sche functie, namelijk als visvijver.

De vijvercomplexen van de Brenne
(en Sologne) behoren in Frankrijk
tot een van de belangrijkste wet
lands. Omdat de concentratie aan
vijvers groot is en ze veelal dicht bij
elkaar liggen, zijn ze buitengewoon
aantrekkelijk als belangrijk broed
habitat voor koloniebroeders als
reigers, meeuwen en sterns. Verder
is deze regio hét kerngebied in
Frankrijk van de zeldzame Europe
se moerasschildpad.

De vijvers worden van tijd tot tijd
droog gelegd om de opmars van
Amerikaanse meerval, Zonnebaars,
Amerikaanse rivierkreeft en Water
teunisbloem tegen te gaan. Derge
lijke drooggelegde moddervlakten
zijn in de trektijd ideale pleister
plekken voor diverse waadvogels,
die in de opdrogende modder voed

lezing 'La Brenne'
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sel proberen te vinden. Om de tien
jaar wordt zo’n vijver geheel droog
gelegd om te dikke modderlagen te
verwijderen en reparaties te kunnen
uitvoeren aan de dijken en sluizen.

Vegetatie
Van groot belang voor een goed
ontwikkelde vogel- en insecten-di
versiteit is een gevarieerde planten
ontwikkeling. Een étang met diver
se vegetatiezones is aantrekkelijk
als broedhabitat voor de Witwang
stern en de Geoorde fuut. De on
diepe vijverdelen met een diversiteit
aan plantensoorten en planten
structuur zijn van groot belang
voor de herpetofauna en de libel
lenfauna. Tot de meest bijzondere
plantensoorten van de étangs beho
ren Caldesia, Kruipende water
weegbree, Addertongboterbloem,
Galigaan en de Brenne-orchis.
Laatstgenoemde twee soorten ko-
men vooral voor in kalkmoerassen.

Van bijzondere betekenis zijn ook
de heidegebieden die vaak liggen
op de bultvormige, stenige forma
ties (hier buttons genoemd). Behal
ve Struikhei is de Bezemdophei en
Rode dophei aspectbepalend teza
men met soorten als Gevlekt zon
neroosje, Gestreepte leeuwenbek,
Brandlobelia en de Simethis-lelie.

Het spreekt vanzelf dat een gevari

eerd landschap als de Brenne een
enorme diversiteit aan insecten laat
zien.

Aan dagvlinders kan men op een
gunstige dag soms wel dertig soor
ten zien, waarbij vooral de nog re
latieve rijkdom opvalt aan parel
moervlinders en blauwtjes. Ook
aan nachtvlinders is het gebied zeer
rijk.

Heel gewoon is het Vliegend hert
en diverse prachtige boktorsoorten
zoals de Heldenboktor. Deze ke
vers vinden in de oude, vaak kwij
nende eiken nog overal geschikte

leef- en ontwikkelingsmogelijkhe
den. Grote delen van de Brenne
vertonen nog een soort eikenhak
hout-structuur, waarbij grote soli
taire eiken verbonden zijn met
houtwal-achtige structuren met
veel Sleedoorn, Tweestijlige mei
doorn en Wegendoorn.

Van dit alles zal ik U op 11 decem
ber het een en ander tonen: de rode
draad van deze lezing wordt ge
vormd door de diverse landschaps
elementen met hun karakteristieke
flora en fauna. Bij de fauna ligt de
nadruk op de grote diversiteit aan
herpetofauna en insecten.

door J. Hannen

Op zaterdag 26 december organi
seert Landschapsvereniging De
Kringloop traditiegetrouw haar
kerstwandeling. Onze keuze is dit
jaar gevallen op het mooie bosge
bied in Swalmen: het Groenewoud.
De laatste keer dat we hier zijn ge
weest was tijdens een voorjaars
wandeling. We starten om 14.00
uur vanaf de parkeerplaats bij het
stenen gebouw Groenewoud
(Groenewoud 4). Dit is te bereiken
vanaf Roermond door de N271 te
volgen, door Swalmen en rechtsaf

te slaan richting Brüggen. Volg de
weg richting Brüggen tot er rechts
een bos begint en ga rechtsaf de
verharde bosweg in tegenover het
kartingcentrum.

Het bosgebied ten oosten van Swal
men hoort net als de Hout tot een
groot gebied, waarbij ook het ge
bied achter het zwembad is inge
richt als een groot wandelgebied. In
dit gebied zijn mooie sculpturen
van de hier voorkomende flora en
fauna te vinden die zijn gemaakt

door de Venlose kettingzaagkun
stenaar Roel van Wijlick. De

Winterwandeling in het Groenewoud

Vlottende waterranonkel
(foto: J.F. Gaffard - CC BY-SA 3.0)

Spaanse vlag (foto's bij dit artikel: Jan Hermans)
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len zien dat de Swalm een zeer
aparte beek is met een zeer snelle
stroming waar lokaal de zeldzame
Vlottende waterranonkel voor
komt.  In de verschillende poelen
zijn onder andere de Alpenwatersa
lamander, Kleine watersalamander,
Groene en Bruine kikker en ver
schillende soorten padden te vin
den. Afhankelijk van de omstan
digheden bezoeken we deze middag
eigenlijk twee natuurtypen. Het
Vogelkers-Essenbos zal te zien zijn
en afhankelijk van de weersomstan
digheden eventueel ook het Elzen
broekbos.

Aan de overkant van de weg liggen
enkele grafheuvels.

De totale grafheuvelgroep is groter
want op Duits grondgebied liggen
er ook nog. Eigenlijk zijn grafheu
vels een vrij algemeen verschijnsel
in Nederland, maar in Limburg zijn
ze zeldzaam. Er zijn delen van Lim
burg met een dichte bewoning in de
Steentijd en de Bronstijd, maar
grafheuvels komen er niet veel
voor. Swalmen vormt de uitzonde
ring op deze regel. De grafheuvels
dateren uit het eind van de Steen
tijd (2450-2000 v. Chr.) en uit de
Bronstijd (2000-1500 v. Chr.).
Onder de heuvels werden de doden
begraven met hun bijgiften. In de
Steentijd was het steeds één per
soon, maar in de Bronstijd waren
er ook latere bijzettingen. Aan de
rand van het heuvellichaam werden
kuilen gegraven, waarin de doden
werden bijgezet. Soms is het aantal
zo groot dat het lijkt alsof een hele
familie in een grafheuvel werd be
graven. Toch is het niet zo dat ie
dereen in een grafheuvel werd be
graven. Berekeningen wijzen uit dat
niet meer dan een kwart een forme
le begrafenis kreeg. De rest, waar
onder veel kinderen, werden op een
andere wijze ter aarde besteld.
Blijkbaar niet heel formeel, want in
veel nederzettingen liggen de men
senbeenderen gewoon tussen het
afval.

Aanvullende info is te vinden op de
borden ter plaatse. Een aantal van
de grafheuvels kan in verband ge
bracht worden met de zogenaamde
“Hilversum”-cultuur, een cultuur
die zich in de bronstijd onder
scheidde door een karakteristieke
aardewerksoort: de Hilversum-urn.
In de uit plaggen opgebouwde graf
heuvels komt zowel crematie als
lijkbegraving voor. Als grafgift
kreeg de dode een mogelijk met
voedsel gevulde urn of schaal mee.
Soms ook een bronzen bijl. Op een
van de grafheuvels stond vroeger
de galg van Swalmen. Dit alles is
gebleken bij opgravingen in 1970
toen ook skeletten werden gevon
den.

een urn uit de bronstijd

Swalm, een sterk meanderend ri
viertje met vele zand- en grindban
ken, loopt als een hoofdader door
dit gebied. Dit riviertje, met het ka
rakter van een bergbeek, ontspringt
in Duitsland in Wegberg en komt
bij Wieler in de Maas. De Swalm
heeft een verval van 68 meter op
een lengte van 45 kilometer, waar
van twaalf op Nederlands grondge
bied. De Swalm heeft zich ingesne
den in een reeks van rivierterrassen
van Maas en Rijn, die zijn opge
bouwd uit overwegend voedselar
me, grofzandige en grindige afzet
tingen. Het regenwater dat op de
hogere terrassen infiltreert komt
deels op de lagere terrassen weer als
kwel aan de oppervlakte. Met
name daar waar de Swalm of een
van de zijbeken deze terrassen aan
snijdt maar ook aan de rand van de
terrassen liggen kwellokaties en
concentraties van bronnen. We zul

Swalm (foto: Joost Geraets)

In dit gebied zijn ook nog resten te
vinden van een landweer. De land
weer De Wolfsgraaf bij Swalmen 
bestond uit minstens vier delen en
lag ten noordoosten, oosten en zui
den van de plaats. Het verbond de
natte moerasgebieden met elkaar
over hoge gronden en vormde op
die manier een verdedigingswerk
rond de heerlijkheid Swalmen.
Deze landweer is aangelegd rond
1450 en bestond toen uit een wal,
die waarschijnlijk begroeid was met
doornstruiken en als doel had om
Swalmen tegen rondtrekkende ban
dieten en soldaten te beschermen.
Sommige delen van de wal zijn nog
steeds te herkennen in het land
schap. Hier in het Groenewoud is
aan de noordzijde en zuidzijde van
de Swalm de wal nog aanwezig.
Aan het profiel van de wal is te
zien, dat deze bestond uit een wal
met aan beide zijden een greppel.
In de landweer werden op bepaalde
plaatsen doorgangen aangebracht
die in tijden dat er gevaar dreigde
door een burgerwacht werden be
waakt. Een van de doorgangen lag
te Groenewoud waar een vee
drift richting de landweer liep.

De cultuurhistorie, maar zeer zeker
ook de natuur, voor zover die nog
in de winterperiode waar te nemen
is, zullen uw twee gidsen; Jan Her
mans en John Hannen, in de onge
veer twee uur durende excursie toe
lichten. Denk aan verrekijker, vo
gelgids en foto-toestel. Alvast een
fijne Eerste Kerstdag gewenst.
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door John Hannen

Geschiedenis
Het krentenboompje is in de 17e
eeuw vanuit de noordoostkust van
de Verenigde Staten in Frankrijk
ingevoerd. Volgens een publicatie
van Kurt Wein is deze plant in
1747, en mogelijk zelfs nog eerder,
in Nederlandse kloostertuinen inge
voerd. Professor J. Munninks uit
Groningen introduceerde aan het
eind van de 18de eeuw deze struik
in de tuin van de universiteit Gro
ningen. Hij was eigenaar van de ha
vezathe ‘Oldengaarde’ in Dwinge
loo en kweekte daar vele exotische
planten. Door “ontsnapping” uit
deze hofstedes vestigden zich vele
struiken vooral rondom Dwingeloo
en de struik kwam daar veel verwil
derd voor, vandaar dat hij vroeger
ook Drents krentenboompje werd
genoemd. Deze naam is niet juist,
daar dit doet vermoeden dat hij in
Nederland van oorsprong voor
kwam. In deze tijd beschreef de
Franse botanicus Lamarck de
krent in 1783. Deze botanicus is be
kend van de evolutietheorie, welke
theorie voornamelijk berust op
aanpassing. Hij zag de evolutie van
plant en dier onder invloed van al
lerlei verschillende omstandigheden
als een aanpassing aan de omstan
digheden tot op een niveau, dat het
genetisch doorgegeven werd wat als
fenotypisch werd omschreven. Zo
is er een periode is geweest dat men
al deze types ging beschrijven met
een veelvoud aan soorten.

Van de krentenboom zijn in Neder
land aanvankelijk alleen zuivere
soorten geplant, maar tegenwoor
dig nauwelijks meer te herleiden,
vanwege kruis- en zelfbestuiving en

de grote fenotypische variatie die
binnen het geslacht voorkomt.
Amelanchier lamarckii is een zoge
naamde microspecies van hybride-
oorsprong, ontstaan uit de Ameri
kaanse soort A. laevis met als twee
de soort A. canadensis en vermoe
delijk ook A. arborea. In het nieu
we verspreidingsgebied in Europa
is de plant inmiddels een zaadvaste
soort geworden.

In de 19de eeuw werd deze krenten
boom in boerentuinen in Neder
land en mogelijk ook elders als
vruchtboom geplant en is van daar
uit op tal van plaatsen, niet alleen
in Nederland, maar ook in België,
Zuidoost-Engeland en Noordwest-
Duitsland volop verwilderd.

Naamgeving
Het Amerikaans krentenboompje
behoort tot het kleine geslacht
Amelanchier van ongeveer 25 soor
ten heesters uit de rozenfamilie. De
rozenfamilie (Rosaceae) is een
grote familie van tweezaadlobbige
planten met 3000-4000 soorten in
100-120 geslachten. De naam van
het geslacht is vermoedelijk afge
leid van het Provençaalse woord
amelanche, dat betrekking zou heb
ben op de honingachtige smaak
van de vruchten. Hier betekent
Amelanchier als woord een mispel
tje. Wij zien dit ook in het Engelse
woord Snowy mespilus, waar de
eerste naam duidt op de bessen die
berijpt lijken. Het Duitse woord
Felsenbirne duidt er op dat de Eu
ropese soort tussen de rotsen
groeit. Korinthenbaum betekent
krentenboom doordat vroeger veel
krenten uit Corinthië geïmporteerd
werden. De Nederlandse naam
krentenboompje verwijst naar de

rijpe vruchten; ze zijn eerst rood en
worden later donkerpaars; ze wer
den vroeger in plaats van krenten
in gebak verwerkt. De soortnaam
"lamarckii" is een eerbewijs aan de
grondlegger van de evolutieleer La
marck. Op de plaats van herkomst
in de Amerikaanse staat Montana
en Canada leven de Ayisiwak die
de Indiaanse taal Cree spreken. In
deze taal noemen ze het krenten
boompje: misaaskwatoomin waar
van de naam van de stad Saska
toon is afgeleid.

Beschrijving
Het krentenboompje is een blad
verliezende grote struik of kleine
boom met een oppervlakkig en fijn
wortelgestel. De schors van de
rechtopstaande gladde takken met
hier en daar doorns is lichtbruin
met weinig lenticellen. De jonge
takken zijn behaard en de stam is
grijs gekleurd. Wanneer in april de
lekker geurende bloemen in op
staande trossen aan de kortloten en
aan scheuten van het voorgaande
jaar zich ontvouwen, komen ook
de fijne bladeren te voorschijn uit
de knoppen. Deze bladeren staan
meestal verspreid en hebben steun
blaadjes. De 3-7 cm lange, ovaal tot
omgekeerd eironde bladeren met
een zeer fijn gezaagde rand zijn bij
het uitbotten van onderen viltig be
haard, maar die haren verdwijnen
bij het ouder worden. Ze zijn bij
ontluiken diep bronskleurig en
worden later donkergroen met naar
de middennerf toe groener. Dat
geeft het totale aanzien van een
bloeiend krentenboompje een zeer
sfeervol uiterlijk. Aan het einde van
de zomer komen donkerkleurige,
sappige en besachtige "krenten”
aan de struik. De kleine besvruch

Bomen over bomen deel 22

Krentenboompje of Amelanchier lamarckii
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ten rijpen vrij vlot van groen via
geel en rood naar paarsblauw met
een zilverzweem. Hierna in de
herfst verkleuren de bladeren spec
taculair in gele, rode en oranje tin
ten. Veel bomen en struiken in de
rozenfamilie hebben witte bloemen
met vijf lancetvormige kroonblaad
jes; toch zijn die van de krent afwij
kend omdat de zacht roomwitte
kroonbladen tamelijk groot zijn.
Zelfs veel groter dan die van bij
voorbeeld de Sleedoorn of de mei
doorn en zelfs de Zoete kers. De
struik of boom wordt tot 6 m hoog

en 4 m breed en kan vanuit struik
vorm uitgroeien tot een kleine
boom, waarbij de oudere exempla
ren horizontaal spreidende takken
vormen. In de winter valt het sil
houet op door de open en fijne ver
takking met zichtbare knoppen, die
zich in juni al hebben gevormd:
groenbruin, spits en verspringend
en enigszins lijken op die van een
Beuk.

Toepassing
Het Krentenboompje kan vanwege
de vroege bloei en zoete, eetbare

vruchten en zijn sierwaarde, bloe
men én herfstkleuren, worden toe
gepast als solitaire struik in groen
stroken of als bosplantsoen in
houtwallen. Maar ook als boom
pjes in tuinen, parken en steeds
meer in bomenbakken.

Hij prefereert een niet te natte tot
droge voedselarme, kalkarme, zure
grond. Hij past zich gemakkelijk
aan de bodemomstandigheden aan
en kan zowel op een zonnige als
lichtbeschaduwde plaats staan en
kan goed tegen vorst.

Amelanchier lamarckii: 1. habitus van de boom; 2. de mooie herfstkleuren; 3. de knoppen;
                                        4. de prachtige bloei; 5. de bessen. (foto’s: P. Theunissen)
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Vermeerdering door zaaien in au
gustus of in het voorjaar, waarbij
het zaad in de winter een koudebe
handeling nodig heeft om te kun
nen kiemen. Ook enten, vaak op
meidoorn of lijsterbes, komt steeds
meer voor daar de kwekers hier
door selecties van krent op stam
kunnen aanbieden. Enkele andere
soorten Amelanchiers die hier van
wege hun specifieke waarde en toe
pasbaarheid worden aangeboden
staan hier opgesomd. De Amelan
chier arborea heeft een boomvorm
en komt uit Canada en kan 20 m
hoog worden met vrij grote blauw
zwarte vruchten, die niet erg sma
kelijk zijn. De Amelanchier x gran
diflora kan maximaal negen meter
hoog worden met grote witte bloe
men en grote, sappige vruchten. De
enige echte Europese soort is Ame
lanchier ovalis die slechts circa twee
meter hoog wordt en oorspronke
lijk ten zuiden van de Alpen voor
kwam; heeft een wat strakkere
groeivorm en rechtopstaande, witte
bloemtrossen met erg zoete blauw
zwarte bessen.

De bevruchting
Krenten bloeien voornamelijk op
kortloten aan scheuten van het
voorgaande jaar in april en mei, ge
lijktijdig met de peer, pruim en sier
prunus. De bloemen zijn meestal
tweeslachtig met vijf kroonbladen
en vijf kelkbladen. De kroonbladen
kunnen echter ook ontbreken. Er
zijn vaak een twintigtal meeldra
den, het aantal varieert van een tot
vele, waarbij het vaak een twee-,
drie- of viervoud is van het aantal
kroonbladen. De drie tot vijf stijlen
met een lengte tot vier mm staan
vrij en zijn maar zelden vergroeid.
In het vruchtbeginsel vind je in
doorsnee dubbel zoveel hokjes als
er stijlen zijn. Na bestuiving en be
vruchting door vliegen, kevers of
wespen groeien de vruchtbeginsels
uit tot rode en later paarse krenten,
die ongelijktijdig rijp worden,
zodat groene, donkerrode en
blauwzwarte vruchten door elkaar
aan de struik zijn te vinden. En
evenals de appelboom heeft ook

het krentenboompje een krans van
kelkbladeren in stervorm op de
halfonderstandige kleine vruchtjes.
De Amelanchier hoort tot de ro
zenfamilie, waarbinnen vlezige
vruchten als schijnvruchten voor
komen, zoals bij de aardbei, appel,
framboos, peer en pruim. Ook bij
de Krentenboom is sprake van een
vlezige vrucht, van een tot soms an
derhalve cm breed, waarin de
zaden als een pit liggen opgesloten
in een vier- tot tienhokkig klok
huis, die rijpen in juli en augustus
en dan rood tot donkerpurper kleu
ren. De tweezaadlobbige zaden
(kiemend met twee kiemblaadjes)
zijn met minder dan een jaar zeer
kort levend.

Geneeskracht en gebruik
Allereerst kan men de bessen ge
woon plukken en eten; ze bevatten
veel vitamine A. Hierbij moet men
geregeld kijken en trachten de vo
geltjes voor te blijven. Er kan jam
van worden gemaakt; door hun
hoge gehalte aan pectine hoeft men
geen geleermiddel toe te voegen;
men kan ze laten drogen om later
in compote te gebruiken of wijn en
sap van maken. Je kunt ze ook dro
gen en later net als krenten in
gebak gebruiken. De smaak lijkt op
die van bosbessen. De zaden bevat
ten amygdaline dat licht giftig kan
zijn, maar dat is niet erg omdat de
zaden nauwelijks verteren in de
maag.

In de vroege landbewerking werd
de krent aangeplant voor verbete
ring van arme grond met als nega
tief resultaat dat deze zich ook al
snel door verwildering buiten de
oorspronkelijke terreinen uitbreid
de, dankzij de voorspoedige zaad
verspreiding door vogels, net als bij
de Amerikaanse vogelkers. Hier
door werd er bij de Amelanchier
soms ook over "Bospest" gespro
ken.

Ziekten en plagen
Eigenlijk kent de Amelanchier wei
nig problemen; ze willen overal
groeien als de grond maar iets zuur

is. Het krentenboompje kan aan
het einde van de zomer veel last
krijgen van meeldauw, waardoor
de bladeren uiteindelijk eerder af
vallen. Voor de boom kan het niet
heel veel kwaad. Snoei is zelden
nodig, alleen bij verkeerd groeiende
of in de weg zittende takken, bij
voorbeeld takken die elkaar krui
sen. Verwijder deze takken in de
winter. Als de boom onderaan iets
kaal wordt dan is het het beste na
de bloei dunningsnoei toe te passen
en de oude takken weg te halen
zodat er meer licht in de boom
komt. Wie van de struik een boom
wil maken, moet van begin af aan
goed snoeien. Je kiest een stevige
tak uit en snoeit de rest weg. De zij
takken van deze tak snoei je terug
tot eenderde van hun lengte; de top
niet aankomen. De zijtakken van
deze stam snoei je enkele jaren tot
deze dik genoeg is om de kroon te
dragen. In houtwallen kan de
boom gewoon afgezet worden.

Afsluiting
Het lijken wel witte wolken op af
stand in april in de zomen van par
ken en plantsoenen en in tuinen.
Maar ook gewoon in de zomen van
bossen vooral in Drente en Overijs
sel. De rest van het jaar vallen ze
minder op tot in het najaar als het
afkleuren van de bladeren van het
krentenboompje zorgen voor een
oranjegele waas. Van deze weinig
ruimte vragend boompje heb je
minstens drie keer per jaar plezier,
met een beetje geluk zelfs vier keer.
Deze aardige bladverliezende strui
ken of kleine bomen lopen in het
voorjaar uit met schitterende blad
kleuren die per soort variëren van
oranjerood tot bruinrood uit waar
na meteen de witte bloemtrossen
zeer opvallend zijn waarna je je de
bessen kunt laten smaken en ten
slotte afscheid neemt met schitte
rende herfstkleuren.
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door Marianne Vos

Van de honderden spinnen die ons
gezien en ongezien omgeven, beho
ren Wielwebspinnen (Araneidae)
tot de bekendste. Ze worden in ons
land vertegenwoordigd door zeven
soorten, waaronder Kruisspin (A
raneus diadematus) en Vier
vlekwielwebspin (Araneus quadra
tus). Vrouwtjes worden 12 tot 17
mm groot, mannetjes 5 tot 10 mm.
Beide soorten bevestigen hun wiel
web op geringe hoogte tussen
struikgewas aan bosranden, in tui
nen en velden. Kruisspinnen kiezen
ook wel een hogere locatie, bij
voorbeeld tussen laaghangende
takken. Kruisspinnen zitten over
dag in het centrum van hun web.
De opvallend gekleurde Vier
vlekwielwebspinnen verschuilen
zich in een opgerold blad of tussen
de begroeiing en houden via een
signaaldraad contact met het web.
Wielwebspinnen zijn geen jagers.
Ze komen pas in actie als een insect
in het web vliegt of springt. Bij hun
kaken bevinden zich de met gif ge
vulde klieren waarmee ze de prooi
doden. Ze zuigen het insect meteen
leeg of wikkelen het stevig in spin
seldraad voor later. Viervlekwielwebspin - Araneus quadratus (foto: Marianne Vos)

Kruisspin - Araneus diadematus (foto: Marianne Vos)

Wielwebspinnen

Om aan dat lot te ontkomen
maken de mannetjes een balts
draad, waarop ze door middel van
tokkelen aangeven dat ze geen
prooi zijn maar spermaleverancier.
Door bewegingsloos aan de balts
draad te gaan hangen geeft het
vrouwtje te kennen dat ze parings
bereid is, althans voor enkele se
conden. Na voltooiing van zijn
werkzaamheden moet hij rap zijn,

om niet alsnog als hapje te eindi
gen.
Kruisspinnen verkleuren in het na
jaar van bruin of grijs, naar geel,
oranje, rood of kersenrood, waar
door ze een grote gelijkenis verto
nen met Viervlekwielwebspinnen.
Tevens vervaagt de kruistekening.
Dit is het gevolg van de verhoogde
aanmaak van guanine, een stof die
vrijkomt tijdens de spijsvertering en
de daarmee samenhangende hogere
productie van pigmentstoffen.
In september – oktober maken de
vrouwtjes een cocon van een vaal
gele, wollige spinseldraad, waarin
ze hun eitjes deponeren. Na de
overwintering sluipen de jonge
spinnen uit, die tot na hun eerste
vervelling op een kluitje bijeen zit
ten. Bij gevaar rennen ze alle kan
ten op, om de eventuele predator in
verwarring te brengen. Zodra het
gevaar geweken is, klitten ze weer
samen. Kruisspinnen zijn na twee
overwinteringen volwassen. Vier
vlekwielwebspinnen ontwikkelen
zich sneller; na één overwintering
en vijf vervellingen zijn ze ge
slachtsrijp. In augustus – september
maken de vrouwtjes hun eerste
eigen wielweb en wachten zowel op
mannetjes als op prooien. Voor
spinnenvrouwtjes maakt dat niet
veel verschil.     

14



Vrijdag 29 januari
Lezing door de heer Ad Havermans: een geologische kennismaking met Roemenië.

Vrijdag 26 februari
Jaarvergadering met aansluitend een lezing door de heer Henk Heijligers over de beheerwerkzaam-
heden van het Limburgs Landschap, in het bijzonder het vlinderbeheer in het Weerterbos.

Vrijdag 25 maart
Lezing door de heer Patrick Palmen over vogels in Limburg en bijzondere waarnemingen.

Zondag 24 april
Ochtendexcursie naar de voorjaarsflora in De Doort.

Zondag 29 mei
Middagexcursie in het gebied van de Swalm.

Zaterdag 25 juni
Uitgebreide flora-excursie met gids Bart Reintjes naar Kaldenbroek. Alleen voor leden.

Zondag 17 juli
Ochtendexcursie naar de Luzenkamp op de Meinweg.

Zaterdag 24 september
Bezoek aan het Natuurhistorisch Museum Maastricht met bezichtiging van de heemtuin,
de vlindercollectie en de geologische afdeling. In de namiddag bezoeken we het Stadspark.
De gidsen voor deze dag zijn de heren John Jagt, Jan Hermans, John Hannen en
Pierre Theunissen. Alleen voor leden.

Zondag 30 oktober
Herfstexcursie naar Beijlshof.

Vrijdag 25 november
Lezing en film door Jean Claessens en Jacques Kleynen over orchideeën.

Vrijdag 16 december
Lezing door de heer Jan Hermans over libellen in India.

Maandag 26 december
Traditionele Kerstwandeling in een Limburgs natuurgebied.
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Een jeugdherinnering; de kip
In het schuurtje achter ons rijtjeshuis stond een afgedankte kolenkachel, overbodig geworden door de aanschaf
van een gaskachel. Het kolenhok was vrijwel leeg; slechts een bundeltje stro lag er in, met daar pontificaal bo
venop, een broedse kip. Het was een gure dag en wij, kinderen van zo’n jaar of acht, waren er van overtuigd dat
kip het koud had. We vulden de kachel met wat kranten die in een hoek van het schuurtje lagen. De dapperste
onder ons sloop naar de keuken en griste de lucifers weg.
Vuurtje bij de kranten en woetsj! Weinig vuur en veel rook. De broedse kip tokkerde zich in paniek naar buiten
waardoor mijn ouders gealarmeerd werden. Ze doofden het vuurtje, vingen de kip en maakten ons uit voor lelij
ke vlegels. De kip was van slag en weigerde gerookte eieren uit te broeden. Vader kreeg het borststuk, wij moch
ten de overige botjes afkluiven. Ze smaakte heerlijk. (tekst en foto: Marianne Vos)

Observatie van...
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