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Lezing op vrijdag 29 maart door Annemarie van Diepenbeek over
diersporen

 
Op deze avond vindt er een bijzon
dere lezing plaats: thema Dierspo
ren. De lezing wordt gegeven door
een expert op dat gebied Mevr. An
nemarie van Diepenbeek.
Zij begon zich 35 jaar geleden uit
interesse voor vooral zoogdieren te
verdiepen in diersporen en wist zich
al doende steeds beter in te leven in
het bijzondere, vaak verborgen
leven van zoogdieren, reptielen,

amfibieën en vogels. Ze geeft ver
spreid door het hele land lezingen
en cursussen. Daarnaast schrijft ze
artikelen en werkte ze mee aan afle
veringen over diersporen in kranten
en tijdschriften en aan natuurpro
gramma’s op radio en tv. Momen
teel werkt ze aan een herziening en
uitbreiding van haar diersporen
gids, die na 20 jaar en zeven opla
ges wel aan een facelift toe is.

De lezing begint om 20.00 uur in de
centrale ruimte van Basisschool Tri
angel te Linne, Linnerhof 36.
Zorg dat U deze lezing niet mist,
want er volgt later ook nog een
boeiende excursie met Annemarie
op de Meinweg.

Het Bestuur

Stille getuigen

De dwergmuis weet van simpele grashalmen een bouwkundig wondertje te maken (foto: Annemarie van Diepenbeek)

door Annemarie van Diepenbeek

Een ontmoeting met een wild dier
zorgt bijna altijd voor enthousias
me, of op zijn minst voor een bij
zondere beleving, want wilde die
ren, en dan vooral zoogdieren,
laten zich niet zo gemakkelijk zien.
Verder dan een Konijn, een rap in
de boom vluchtend Eekhoorntje,
een ons op veilige afstand beloeren

de Ekster komen we meestal niet.
Maar er is meer avontuur in eigen
land te beleven: het geluk een
Havik een duif te zien overvallen of
een voedselzoekende Ree kan ieder
van ons ook in eigen land overko
men. Nederland heeft op een rela
tief klein oppervlak veel verschil
lende landschapstypen en in elk
type horen bepaalde dieren thuis,
in een bonte variatie en met boeien

de leefwijzen.
Weet U welke dieren in uw favorie
te wandel- en natuurgebied voor
komen? Wellicht meer dan U zou
denken. Niet-oplettende wande
laars lopen er achteloos aan voor
bij, maar in bos en veld kruisen de
paden van mens en dier elkaar ge
regeld, maar wel op verschillende
momenten. Immers, wilde dieren
zijn schuw en ze houden zich ver
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borgen voor de mens, de meeste
zoogdieren zijn alleen ’s nachts ac
tief. Diersporen kunnen ook opval
lend zijn omdat de dieren zelf daar
mee hun aanwezigheid kenbaar wil
len maken aan soortgenoten.
Meestal zijn ze echter onopvallend,
maar daarom niet minder interes
sant. De aandachtige wandelaar
kan ook de minder opvallende spo
ren leren ontdekken. Diersporen
vertellen welk dier ter plekke was,
wat het deed, wat het gegeten heeft,
hoe het woont en leeft. Diersporen
geven een extra dimensie aan het
buiten zijn; zij zijn de stille getuigen
van die dieren die we zelden of
nooit te zien krijgen. Maar ook
sporen van vogels die we overdag
af en toe wel eens zien geven soms
onverwacht interessante informatie
over hun voedsel of leefwijze.
Niet alleen in de vrije natuur speelt
zich ’s nachts heel wat af, ook in de
eigen achtertuin en in het stadspark
vinden onder de nachtelijke ster
renhemel miniatuurdrama’s, stoei
partijen en feestmaaltijden plaats.
Door op de diersporen te letten,
kun je deze gebeurtenissen meebe

leven. Diersporen in een grenzeloze
variatie, onopvallend voor de leek,
maar in het oog springend als je
eenmaal het zoekbeeld herkent.
Sporen, die ons behalve over de
aanwezigheid van diersoorten ook
iets vertellen over hun gedrag,
voedselkeuze, leeftijd, territorium
grenzen of natuurlijke vijanden.
Gedrag dat ons mensen, als twee
benige zoogdieren, tegelijkertijd
vertrouwd en geheimzinnig over
komt.
Zetten mensen een heg of hek om
hun tuintje, ook wilde zoogdieren
bakenen hun territorium af. Zicht
baar voor degene die het spoor her
kent, en daarmee aan elke natuur
wandeling een extra dimensie geeft.
Voor wie op het bospad het spoor
van een Vos herkent, wordt het
beeld van de dravende Vos gevisua
liseerd, het is alsof men de Vos zelf
ziet jagen! Een boswandeling wordt
daardoor direct veel spannender en
levert allerlei wetenswaardigheden
op. Zo blijkt uit de uitwerpselen
dat vossen niet alleen muizen en
Konijnen eten, maar een groot deel
van het jaar vooral van bessen en

Vissen verteert de Blauwe reiger tot en met de graatjes en de schubben,
maar haren van mollen of muizen kan hij niet verteren. Die levert hij terug
aan de natuur in de vorm van een mooi pakketje: een braakbal.

kevers leven. En wie wist dat niet
alleen uilen, maar ook allerlei ande
re vogelsoorten braakballen produ
ceren? En dat deze afvalpakketjes,
net als uitwerpselen, interessante
informatie geven over het voedsel,
vaak wat er in een bepaald seizoen
“in de aanbieding” is? En wie wist
dat slangen drie of vier keer per
jaar vervellen en na het afwerpen
van hun oude huid er weer een
poosje “als nieuw” uitzien?
Onder diersporen verstaan we be
halve voetafdrukken (prenten) ook
vraatsporen, maaltijd- en prooi
resten, uitwerpselen, braakballen,
nestmateriaal, holen en nesten,
looppaadjes, haren, afgeworpen ge
weistangen, enzovoort. Moeder na
tuur loopt niet te koop met haar
geheimen, maar ze geeft ze wel prijs
aan mensen die eenmaal oog voor
diersporen hebben gekregen. En
dat in een bijna grenzeloze ver
scheidenheid.
Na de presentatie zult U zeker zelf
meer diersporen gaan zien, zeker
wanneer U ook de excursie gaat
meemaken!

 

Prenten Steenmarter Vos excrement, vol kersenpitten.

Sterrenschot: een intrigerend dier
spoor, niet iedereen houdt van 
kaviaar.
 

(foto's: Annemarie van Diepenbeek)
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grondgebied ligt. Hier staan ook
enkele schuilhutten voor het obser
veren van wild. Vroeger heeft hier
een oude arm van de Maas ge
stroomd, waardoor het hele gebied
iets lager ligt en in het voorjaar af
en toe nogal nat of modderig kan
zijn. Buizerd komt regelmatig voor
maar ook Vos en Ree. Met een
beetje geluk kunnen we misschien
al genieten van de Nachtegaal,
maar Grote bonte specht en Groe
ne specht zullen we zeker te horen
of te zien krijgen. Daarnaast hopen
we op veel zangvogels. Als het niet
te nat is zullen we ook een stukje
door het IJzerenbos lopen en daar
op zoek gaan naar planten zoals
Bosanemoon, Slanke sleutelbloem
en Gevlekte aronskelk.
In een weiland ligt een paddenpoel
van Life Project Ambition. Wan
neer het er niet te drassig is, kun
nen we zoeken naar Vroedmeester
pad of Geelbuikvuurpad.
Bijzonder is dat in het IJzerenbos
een zevental verschillende grond
soorten samenkomen: kalkgron
den, leemgronden, rivierklei, zand
gronden, kleigronden, löss en zavel.
Daardoor is er een grote afwisse
ling in de begroeiing.
Stefan Gillissen heeft circa 2 jaar
geleden nog een stukje in de krant

 
door Tom Storcken

Op zondag 28 april organiseert
Landschapsvereniging De Kringloop
Linne een voorjaarstocht naar Isen
bruch-IJzerenbos-Hohbruch, met als
thema onder andere vogels. We star
ten om 9.00 uur  vanaf de Engelbert
strasse  te Isenbruch (Dld): naast
huisnr. 1: in de bocht ligt een par
keerplaats in het weiland.
Komend vanuit Nieuwstadt Haver
terweg, de Kreisstrasse K1 overste
ken: grens oversteken naar Isen
bruch; komend vanuit Susteren:
richting Nieuwstadt, na circa 200 m
bij wegsplitsing linksaf de IJsstraat,
vervolgens Duitse grens passeren en
dan ziet U links Isenbruch, vervol
gens Engelbertstrasse inrijden.
 
Vanaf de parkeerplaats start deze
ongeveer 2,5 uur  durende excursie.
Het gebied ligt tussen het  IJzeren
bos bij Susteren en het Duitse
Schalbruch. De wandeling volgt
paden die tussen velden en natte
weilanden liggen, afgewisseld met
stukjes bos en afwateringsbeekjes,
in dit afwisselende landschap zijn
verrassende waarnemingen moge
lijk .
Het Hohbruch is een beschermd
roofvogelgebied, dat op Duits

Voorjaarstocht op zondag 28 april naar Isenbruch-IJzerenbos-
Hohbruch (Dld.)

geschreven over het kalkmoeras dat
tussen Susteren en Schalbruch
langs de Middelsgraaf waarschijn
lijk zal worden aangelegd. Het gaat
dan over 7 ha, ongeveer 14 voetbal
velden. Voorheen is het gebied
drooggelegd voor de akkerbouw.
Na uitvoering van de werkzaamhe
den (nog niet alles is uitgevoerd)
wordt er een bijzondere flora ver
wacht, maar de hoop is ook dat er
zeldzame vogels en steltlopers het
gebied in zullen trekken. Uit onder
zoek bleek dat er in het verleden
een grote kalkafzetting was bij het
IJzerenbos. De kalkexploitatie was
begin 20ste eeuw op haar hoogte
punt.  Afhankelijk van tijd en
weersomstandigheden brengen we
nog een bezoek aan dit gebied.
Dus mensen noteer deze ochtend in
uw agenda en zorg dat u tijdig aan
wezig bent. De excursie staat onder
leiding van de gidsen Tom Storc
ken en Jo van Pol. Neem voor alle
zekerheid stevige schoenen of laar
zen mee, want het kan in het voor
jaar hier nogal nat en modderig
zijn. Ook veldgidsen, loep en/of ca
mera en verrekijker zijn aan te
raden. Niet leden zijn ook van
harte welkom.

Bosanemoon (foto: Ans Homburg) 5



Wat heeft de Zeearend te maken met de Grote Trap?

door Tom Storcken

Op doorreis naar Müritz National
park in Duitsland stoppen we voor
een nacht in Rathenow, gelegen in
het Havelland niet ver van Bran
denburg en Berlijn. We hebben ge
lezen dat de Grote trap hier in de
buurt een beschermd leefgebied
heeft. Omdat we deze vogel nog
nooit in levende lijve hebben ge
zien, maken we hiervoor graag een
kleine omweg. Na een goede nacht
slapen gaan we naar de omgeving
van Garlitz, een paar kilometer van
Rathenow. Hier staan op twee
plaatsen van het leefgebied van de
Grote trap uitkijktorens. We
maken het ons niet moeilijk en
nemen gewoon de eerste, betekent
wel circa 1 kilometer over een smal
gras/grindpad lopen. Alleen al de
uitkijktoren met directe omgeving
is de moeite waard. In het struikge
was zitten Nachtegaal, diverse
Grauwe gorzen, Grasmus, Bonte
kraai, Putters, Kneu. Dan toch
maar naar boven de uitkijktoren
op. Hier staan we goed beschermd
en omringd door struiken/bomen.

We zien al in de verte een paar
Reeën. En vervolgens onze eerste
Grote trap. Het is toch wel een im
posante vogel van circa 1 meter
groot, het vrouwtje is iets kleiner.
Wel blij dat we de telescoop bij ons
hebben, want al speurend zien we
in de buurt van de eerste nog eens
vijf stuks. Het is een zware grond
vogel. We hebben de vogel niet zien
vliegen, dat moet wel een prachtig
gezicht zijn. Op de grond lopen ze
langzaam en bedachtzaam. In dit
beschermd gebied van uitgestrekte
open vlakte, met hier en daar wat
struiken zouden er in totaal circa
80 vogels leven. De hoofdtaak van
de bescherming van de Grote trap
richt zich hoofdzakelijk op een
aangepast agrarisch beheer: er wor
den allerlei soorten akkergewassen
geteeld en akkers liggen periodiek
braak. Door deze diversiteit zijn er
veel zaden en insecten aanwezig
voor de kuikens. In Buchow wor
den jaarlijks een aantal eieren in
een broedmachine uitgebroed en
worden de kuikens uitgezet in om

heinde veldjes. De oude vogels kun
nen er in en uit vliegen en ook nog
voer halen. In het gebied bevindt
zich ook een omheind terrein van
waaruit de Grote trap kuikens “uit
gewend “ worden. De jongen ver
blijven nog maandenlang nadat ze
vliegvlug zijn in wijfjesgroepen. 
Onder en naast ons in de bomen/
struiken rondom de uitkijktoren is
het een komen en gaan van vogels.
Vooral de Nachtegaal en Grauwe
gorzen laten zich horen. Ook Veld
leeuweriken en een enkele Kraan
vogel zijn te horen en te zien. Aan
de andere kant, richting de tweede
uitkijktoren, zien we ook enkele
Grote trappen, maar te ver voor
een foto, wel goed te zien door de
telescoop. Na nog een tijdje goed
kijken gaan we op weg naar de Fer
chesar See, een paar kilometer van
Rathenow. Een paradijs voor wa
tervogels. Naast onder andere
Futen, Boerenzwaluw, Grauwe
ganzen en Meerkoeten, ontdekken
we ook de Grote karekiet, mooi
zingend te zien. Er zijn hier grote
stukken water omzoomd met Riet.
Tegen het einde van de middag dan
toch maar richting Waren (Müuitz
Nationalpark) waar we op zoek
gaan naar onze overnachtingsplek
voor een paar nachten: Gutshaus
Federow. Prachtig gelegen aan de
rand van het Nationalpark. Na de
incheck nog even lopen en meteen
hebben we Rode Wouw, Grauwe
gors, Grote karekiet en Veldleeu
werik.
De volgende morgen vroeg op voor
een ochtendwandeling in de buurt
van de Hofsee met kijkhut: hier
zien we o.a.  Kraanvogels, Havik,
Grote bonte specht, Fluiter, Geel
gors. Iets verderop langs een veld
met daarop elektriciteitsmasten,
zien we onze eerste Visarenden. Bo
venop een van de masten is een
grote korf met een bewoond nest.
Een van de Visarenden zit op hetGrote trap (foto: Andrej Chudij cc By-NC-SA-2.0)
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Grote trap (foto: Ján Svetlik cc BY-NC-ND 2.0)

nest, de andere zit op een uiteinde
van de mast. Op de mast staat ook
een beweegbare camera. In het in
formatiecentrum niet ver van het
Gutshaus waar we slapen, kun je de
live-beelden volgen van dit nest. 
We hebben ons ingeschreven voor
een van de excursies om meer nes
ten van Visarend en eventueel Zee
arend te zien. In totaal zien we drie
nesten van de Visarend, waarvan
een in een boom: een geweldig
groot nest in een hoge spar dat be
woond wordt.De Zeearend jammer
genoeg niet gezien. Uiteraard met
de gids ook gepraat over de Grote
trap in het Havelland. En dan volgt
er een opmerkelijk verhaal voor
ons. Zij kent het leefgebied van
deze vogel goed en heeft regelmatig
contact met de beheerder(s) daar.
Wat is het geval: Zeearenden die
hier in Mürit Nationaal Park leven,
maar ook in de omgeving van
Brandenburg/Berlijn, vangen af en
toe wel - eens een Grote trap (maar
dan wel een kuiken, uiteraard min
der zwaar dan een volwassen vo
gel). Meestal gebeurt dit in het
voorjaar of zomer als de kuikens
overgezet worden naar het omhein
de ”uitwen”deel van het terrein en
dus minder bescherming genieten.
 De grote afstand is dan zelfs geen
bezwaar voor de Zeearend. Het is
niet zo dat er grote aantallen van
de Grote trap gevangen worden,
maar het is toch wel een bedreiging.
Wat nu te doen, want zowel de
Zeearend als de Grote Trap wordt
beschermd. Voorlopig wordt er
over gepraat en wordt de situatie in
de gaten gehouden; er wordt geen
actie ondernomen. De natuur mag

dus nog zijn gang gaan.
Waar we ook nog gaan kijken is de
Rederangsee in de buurt van Fede
row. Onderweg zien we Zwarte
roodstaart, Veldleeuwerik, Krams
vogel, Kraanvogel, Visarend, Ring
mus en veel Grauwe gorzen. Bij het
meer zelf horen we de Snor en de
Roerdomp. Aan de zijkant van het
meer kunnen we een Wild zwijn op
de oever zien liggen. Hij blijft zeker
een half uur in de buurt van de
oever liggen en laat zich goed bekij
ken. In het struikgewas rondom de
kijkhut horen we een Koekoek en
we zien er ook een over het water
vliegen. De Zwarte specht laat zich
horen evenals Boompieper en Flui
ter. Op de terugweg zien we Rood
borsttapuit, Putters, Glanskopen
en een Paapje, prachtig toch! Maar

ook de Wielewaal kunnen we zien
en horen. Ik denk niet dat ik alle
vogels genoemd heb die we gezien
of gehoord hebben. We willen veel
zangers  zoals Vink, Geelgors, Tjif -
tjaf en Kuifmees niet te kort doen,
maar deze omgeving is een waar el
dorado voor vogels. Omdat er zo
veel te zien is hebben we een paar
doelen die we wilden bezoeken niet
gehaald, maar die zijn dan mis
schien voor de volgende keer, want
het is hier prachtig en dan horen we
waarschijnlijk ook hoe het is ge
steld met de honger van de Zee
arend naar een Grote trap…..
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tuurgebied “De Blauwe Kamer”
Na het diner in Panorama Restau
rant De Blaauwe Kamer bezoeken
we het Belmonte Arboretum. Het
definitieve dagprogramma en de
eigen bijdrage, die ongeveer € 50,-
zal bedragen, worden nog nader
bekend gemaakt; het bestuur is nog
volop bezig met de voorbereidin
gen. Hieronder volgt een beknopte
beschrijving van de te bezoeken lo
caties.
 
Natuurgebied De Blauwe Kamer
Precies op de grens van de provin
cies Utrecht en Gelderland  ligt het
prachtige natuurgebied ‘de Blauwe
Kamer’. Het dankt zijn naam aan
de voormalige steenfabriek die hier
vanaf 1900 gevestigd was. De ruï
nes worden door vleermuizen en
wilde bijen gebruikt.
De Blauwe Kamer is een typerend
voorbeeld van natuurrestauratie,

want hier heeft het water van de
Nederrijn vrij spel. De zomerdijk is
afgegraven, zodat het gebied regel
matig overstroomt. De natuur in de
Blauwe Kamer is dankzij de over
stromingen voortdurend in bewe
ging en ontwikkeling. De dynamiek
van de rivier zorgt voor hoogtever
schillen en trekt bijzondere planten
en dieren aan. Bloemrijke vegeta
ties met kruidenrijke ruigtes en be
groeiing geven de Blauwe Kamer
kleur. Op diverse plaatsen groeit
wilgenbos en zijn moerassen ont
staan. Een van de wilgenbossen
herbergt een grote kolonie Lepe
laars; een van de ruim 70 soorten
broedvogels die het gebied rijk is.
De flora is rijk; er komen nu ook
soorten voor, die niet uit het rivie
rengebied bekend waren, zoals
Fraai duizendguldenkruid. Ook de
Bever voelt zich in de Blauwe
Kamer thuis.

door Het Bestuur
 
Zoals inmiddels traditie is bij onze
vereniging, organiseren we om de
twee jaar een busexcursie.
Na enkele malen de Eifel bezocht te
hebben, besloten we deze keer om
eens in eigen land te blijven. Onze
keuze viel daarbij op de omgeving
van Wageningen, te weten natuur
gebied de Blauwe Kamer en het
Belmonte Arboretum.
Deze busexcursie op zaterdag 25
mei is alleen voor leden van “De
Kringloop”.
Opgave via: info@dekringlooplinne.
nl of telefonisch bij Lei Hulsbosch
0475-463239.
Vertrek in Linne om 7.00 uur thuis
komst 19.00 uur.
Zorg dat u erbij bent en geef u op,
want u weet: vol is vol!
 
We starten de ochtend in het na

Vooraankondiging busexcursie omgeving Wageningen

Nederrijn (foto: Pierre Theunissen)
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Voor vogelliefhebbers is het een
waar paradijs. Bijzondere soorten
als Blauwborst, Cetti’s zanger, Tu
reluur, Graspieper en Spotvogel
profiteren van de natte natuur. Een
vogelkijkhut biedt uitzicht over het
vogelrustgebied. Regelmatig laten
Lepelaars, zilverreigers en Aal
scholvers zich zien en met een beet
je geluk ook de Visarend.  
(Informatie; het Utrechts
Landschap)
 
Belmonte Arboretum
Alleen al de bijzondere ligging van
Belmonte maakt een bezoek aan
deze tuin de moeite waard. Niet
voor niets kreeg het landgoed de
naam Belmonte, wat mooie berg
betekent. Wanneer u langs de
bergrand aan de zuidkant van de
tuin wandelt, wordt u verrast door
schitterende vergezichten. Hier
kunt u genieten van het uitzicht
over de Nederrijn, met aan de over
kant het karakteristieke Betuwse
land. Daarnaast is dit park van
ruim 10,7 hectare één van de grote
botanische tuinen in Nederland
met bijzondere collecties bomen,

Links: Libanonceder - Cedrus libani (foto: Marianne Vos)

Belmonte Arboretum (foto: Marianne Vos)

struiken en heesters. Alle soorten
zijn bovendien voorzien van een
eigen naambordje. In 1951 werd
een ontwerp van professor Bijhou
wer benut om van de tuin een arbo
retum te maken. Langere, rechte lij
nen werden leidend in het ontwerp,
collecties werden aangeplant. Later
werd een grote Rhododendron col
lectie toegevoegd en daarvoor werd
de oostelijke helft opnieuw vormge
geven. De laatste wijzigingen die
werden doorgevoerd vonden in
2015 plaats, toen de gehele rozen

collectie werd verplant. Het zorg
vuldig en verantwoord omgaan met
de collecties geeft deze tuin de offi
ciële status van Geregistreerd Mu
seum. In de gehele tuin zijn volop
bankjes aanwezig om even te rusten
of om gewoon te genieten van al
het moois dat u ziet.
Nogmaals: deze dagexcursie mag U
beslist niet missen, dus geef U zo
spoedig mogelijk op om verzekerd te
zijn van een plaats in de bus. Im
mers: vol is vol!  
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Tripmadam: flora, fauna, of beide?
door Marianne Vos

Onder de naam Tripmadam ken
nen we op de eerste plaats een plant
die ooit algemeen was, maar die als
zovele andere planten inmiddels op
de Rode Lijst staat. Ze heeft helaas
de status ‘kwetsbaar’ verworven:
volgens gegevens van Floron is
Tripmadam sinds 1950 met vijfen
twintig procent achteruitgegaan, in
sommige gebieden van ons land
zelfs met vijftig procent.
De wetenschappelijke naam luidt
Sedum rupestre, hetgeen zoveel be
tekent als ‘op rotsen zittend’.
Sedum is beter bekend onder de
verzamelnaam vetkruid, waartoe
men gemakshalve alle soorten
Sedum rekent, inclusief de veel
voorkomende giftige Muurpeper.
Als liefhebber van een rotsachtig,
droog habitat is de uitbreiding van
met name Muurpeper op menige,
vooral oude begraafplaats, nauwe
lijks te stuiten. In het voorjaar
kleuren de grafzerken en de oude,
gemetselde muren geel door de uit
bundige bloei van deze soort, die
daardoor de volksnaam ‘eeuwig le
ven’ kreeg.
Sedum staat sedert enige jaren in de
belangstelling als isolerende, vocht
vasthoudende dakbedekking, toe te
passen op platte daken met een
groot oppervlak. Het geeft menig
saai grijs dak na verloop van tijd
een natuurlijk aanzien door de ge
varieerde kleurrijke rozetvormen.
Een aftreksel van vetkruid werd
vroeger als verzachtend middel bij
schaafwondjes gebruikt: in ge
droogde vorm diende het als keu
kenkruid. Dat het vooral bij ge
bruik van de giftige Muurpeper een
allesbehalve gezonde gewoonte
was, is onmiskenbaar.
Om de oorsprong van de naam
‘Tripmadam’ te achterhalen, moe
ten we terug naar de zestiende
eeuw. Deze eeuw bracht twee be
roemde en nog steeds gewaardeerde
botanici voort. Als eerste de Duit
ser Leonhart Fuchs, die tevens arts

was. Het plantengeslacht Fuchsia is
naar hem vernoemd. Hij verwierf
grote bekendheid met zijn boek
werk ‘Historia Stirpium’ waarin hij
de geneeskrachtige eigenschappen
van veel planten beschreef, elk
voorzien van een uiterst nauwkeu
rige tekening.
Een tiental jaren later dan Fuchs
zag Rembert Dodoens het levens
licht. Zijn wieg stond in Mechelen.
Ook hij was arts en zijn levenspad
voerde hem op het hoogtepunt van

Angorageit (foto: Trisha M.)

zijn roem zelfs naar het Weense
keizerlijke hof, waar hij als lijfarts
in dienst was. Hij verwierf vooral
bekendheid omdat hij de eerste bo
tanicus was die de groeiplaatsen
van vrijwel alle in Vlaanderen
voorkomende planten inventari
seerde. Hij wijdde er een omvang
rijk overzichtswerk aan: het Cruij
deboeck. Dit naslagwerk, dat hij
royaal voorzag van prachtige gede
tailleerde tekeningen, was van meet
af aan een groot succes: herdruk
ken en vertalingen volgden en de
Vlaming werd internationaal be
kend. Dat zette hem aan tot het

schrijven van een eveneens uitvoe
rig tweede boek. In dit werk met de
titel Stirpium Historiae, beschrijft
hij de medicinale werking en het ge
bruik van alle planten die in het
Cruijdeboeck staan. Men kan deze
uitgave, die wederom een succes
werd, beschouwen als een aanvul
ling. Zoals in zijn tijd gebruikelijk,
latiniseerde hij zijn naam tot Rem
bertus Dodonaeus.
In beide boeken heeft hij enkele pa
gina’s gereserveerd voor het ge

slacht Sedum. Hij noemt de plant
die wij kennen als Tripmadam,
zowel ‘cleyn Donderbaert’ als ‘Tri
quemadam’. Deze onflatteuze
naam kan beschouwd worden als
equivalent van de eveneens weinig
charmante naam die het plantenge
slacht Sedum in Duitstalige landen
heeft: Fetthenne. In Zweden wordt
ze Fettknop genoemd. Hiermee is
het floristische deel van het raadsel
'Tripmadam' enigszins ontrafeld,
maar de fijnmazige details zullen
waarschijnlijk altijd in het verbor
gene blijven.  
Voor het faunistische begrip van
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Tripmadam moeten we verder
terug in de tijd. We landen zo’n
5500 jaren geleden bij de Soeme
riërs in Mesopotamië (Centraal
Azië). Door archeologische opgra
vingen nabij de voormalige stad Ur
is bekend dat de Soemeriërs wilde
geitenrassen domesticeerden, waar
onder de Bezoargeit, die als oerdier
geldt voor nagenoeg alle geitenras
sen.
Er werden mozaïeken gevonden
waarop geiten met horens en lang
harige vachten staan afgebeeld.
Een dergelijk ras werd duizenden
jaren later in de 13de eeuw, vanuit
Mesopotamië ingevoerd in Klein-
Azië, het huidige Turkije. De kud
des werden vooral ingezet in een
vallei nabij de stad Angora, het
huidige Ankara. Het ras kreeg de
naam van de vallei: namelijk Ango
rageit. 
Het is al sedert jaren in vele landen
een geliefd ras vanwege zijn rustige
en standvastige karakter en zijn
kwaliteitswol. In onder meer Zuid-
Afrika, Texas, Argentinië, Austra
lië en Nieuw-Zeeland, maar ook in
ons land treft men de kuddes aan.
De vacht van Angorageiten groeit
snel en kan een lengte van ruim
twintig centimeter bereiken. De
dieren moeten halfjaarlijks gescho
ren worden en leveren per scheer
beurt elk drie tot vier kilo wol op.
De iets krullende wol heeft een uit
stekende warmte-isolerende wer
king en is optisch bijzonder mooi
door haar zijdeglans.

Al in de dertiende eeuw was in het
Waalse Doornik of Tournai, een
triperie gevestigd: een bedrijf waar
trijp vervaardigd werd, een op flu
weel lijkende stof die een combina
tie was van linnen en geitenwol. In
deze vrijwel oudste stad van Wallo
nië herinnert een straatnaam aan
deze activiteit, de Rue de la Tripe
rie. De oorsprong van de naam
’trijp’ is onbekend. De stof werd
gebruikt voor het vervaardigen van
eenvoudige functionele kleding
voor het gewone volk. Daar kwam
pas in de zeventiende eeuw veran

dering in door dramatische gebeur
tenissen in Frankrijk, die de ge
schiedenisboeken in zouden gaan
als de Hugenotenoorlogen: een
serie godsdienstoorlogen tussen ka
tholieken en protestanten. De Hu
genoten kregen in 1598 door het
Edict van Nantes een zekere mate
van godsdienstvrijheid. Dat Edict
werd in 1685 vervangen door het
Edict van Fontainebleau; het uitoe
fenen van het protestantisme werd
per direct verboden. De Franse
protestanten, Hugenoten genaamd,
moesten vrezen voor hun leven.
Het bracht een stroom van 50.000
godsdienstvluchtelingen op gang,
waarvan velen zich in onze toenma
lige Republiek vestigden, met name
in de stad Utrecht en in het gewest
Utrecht. 
Onder de vluchtelingen bevonden
zich ook textielfabrikanten uit
Amiens, een stad die bekend stond
om de fabricage van een kunstzin
nig en uniek weefsel gebaseerd op
de wol van Angorageiten. Het kan
beschouwd worden als een luxe uit
voering van trijp. Een van de fabri
kanten die grote kunstzinnigheid
koppelde aan vakmanschap was
Daniel Havert. Dankzij hem en en
kele getalenteerde Franse collega-
wevers werd het weefsel in geheel

Europa bekend als Velours
d’Utrecht. De kostbare stof werd
aanvankelijk alleen gebruikt voor
het bespannen van wandpanelen en
het bekleden van meubels, later
werd het ook gewaardeerd als kle
dingstof.
Het werd zeer geliefd bij dames uit
de hogere en middenklasse, die er
capes en lange mantels van lieten
vervaardigen. Het duurde niet lang
of het gewone volk sprak in dit ver
band over ‘trijp van de madam
men’ waaruit geleidelijk aan de
naam tripmadam ontstond.

Conclusie: Tripmadam is zowel een
vetplant uit het geslacht Sedum,
alsook een luxe soort textiel. Beide
zijn verre van 'algemeen' of 'ge
woontjes' te noemen, hetgeen ener
zijds hun zeldzaamheid, anderzijds
hun kostbaarheid extra benadrukt.
Overigens is Velours d’Utrecht nog
steeds een begrip in de klassieke in
terieurkunst.

Tripmadam - Sedum rupestre (foto: Marianne Vos)
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Exoten in Nederland: de Amerikaanse vogelkers

door Jan Hermans

De Amerikaanse vogelkers (Prunus
serotina) is een van de belangrijkste
exotische boomsoorten in Neder
land. Deze soort komt van nature
voor in de bossen van Noord-Ame
rika. In de 17e eeuw werd de soort
naar Europa gebracht om als sier
boom te worden aangeplant in par
ken, tuinen en arboreta. Tweehon
derd jaar later werd de boom ook
aangeplant voor de houtproductie
en later zelfs toegepast vanwege
zijn bodem-bedekkende en bodem-
verbeterende eigenschappen. De
Amerikaanse vogelkers heeft zich
in het grootste deel van Europa
(met uitzondering van het zuidoos
ten) ontwikkeld tot een zeer proble
matische exoot. Hierop wordt later
in dit verhaal nader ingegaan.
Kenmerken
De Amerikaanse vogelkers is een
bladverliezende struik tot lage

Prunus serotina habitus (foto: Pierre Theunissen)

boom. De bladeren zijn iets leer
achtig, elliptisch tot langwerpig met
een duidelijke punt; ze glanzen
sterk aan de bovenkant, zijn volle
dig onbehaard, aan de onderkant
bleker met beharing langs de mid
dennerf.
De bloeiwijze bestaat uit hangende
trossen, ongeveer zes tot vijftien cm
lang met kleine witte bloemen. De
bloemen hebben vijf kleine kroon
bladen en ook vijf kelkbladen. Het
bovenstandig vruchtbeginsel heeft
een stijl met stempel en na de be
stuiving, vooral door bijen, groeien
de bevruchte bloemen uit tot klei
ne, eetbare steenvruchten (bessen),
die eerst rood zijn en bij rijping
zwart verkleuren.
Verwarring van de Amerikaanse
vogelkers met onze inheemse Ge
wone vogelkers (Prunus padus) is
mogelijk. Beide struiken hebben
bloemen die gerangschikt zijn in
trossen. Bij de Gewone vogelkers

hangen de trossen meestal niet en
zijn de bloemen ook groter in door
snede, tot 1,5 cm. Gewone vogel
kers heeft een meer omgekeerd ei
rond blad dan de Amerikaanse vo
gelkers; het blad van Gewone vo
gelkers is onderaan en bovenaan op
de nerven behaard.
In bladloze toestand is Amerikaan
se vogelkers goed herkenbaar aan
de schors op twijgen en jonge stam
men: ze laten duidelijke horizontale
lenticellen zien; bij beschadiging
van de schors bemerkt men een
sterke amandelgeur. Een verschil
met Sporkehout of Vuilboom
(Rhamnus frangula) is dat deze
verticale lenticellen heeft en er bij
beschadiging van de bast geen
amandelgeur optreedt.
Problemen
In de jaren twintig van de vorige
eeuw werd de Amerikaanse vogel
kers onder andere door Staatsbos
beheer toegepast als “vulhout” tus
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sen naaldhoutaanplantingen en als
beoogde humus-verbeteraar. Al
gauw bleek dat deze struiksoort
plaagvorming vertoonde: waar de
struik was aangeplant zaaide hij
zich al spoedig uit. Doordat de
Amerikaanse vogelkers weinig
eisen stelt aan de bodem en het feit
dat vogels door het eten van de bes
sen meehelpen aan de verspreiding,
kon de Amerikaanse vogelkers uit
groeien tot een van de honderd
meest gevreesde Europese invasieve
soorten. Door zijn vermogen om
zich in korte tijd uit te breiden
kreeg deze exoot in de volksmond
de naam Bospest. De struik is taai
en in staat om zich snel van bescha
digingen te herstellen. Het afzagen
van struiken zonder verdere behan
deling leidt ertoe dat de struik weer
snel uitloopt; na één groeiseizoen
reiken vele loten dan al weer tot an
derhalve of zelfs twee meter hoog.
Na verwijderen van een struik
komt er meer licht op de bodem,
waardoor de vele, opgehoopte
zaden in de bodem ontkiemen en er
daarna weer een groen tapijt van
zaailingen ontstaat.
Amerikaanse vogelkers treedt
graag plaagvormend op in storings
situaties, bijvoorbeeld op kapvlak
tes, waar door mineralisatie van het
strooisel en de humus, gevormd
door afgevallen bladeren en tak
ken, stikstof in de bodem vrijkomt.
Ook de nog steeds te hoge stikstof
belasting door landbouw en ver
keer in meer natuurlijke systemen,
zoals bossen en duinen, leidt ertoe
dat de Amerikaanse vogelkers zich
op dergelijke plaatsen kan vestigen
en zelfs kan uitgroeien tot bomen
van 20 m hoog.
Amerikaanse vogelkers zorgt voor
concurrentie met inheemse boom-
en plantensoorten. Dit is vooral bij
bosverjonging een probleem. Jonge
planten en inheemse boomsoorten
worden dan door de Amerikaanse
vogelkers overschaduwd, waardoor
hun overlevingskansen sterk ver
minderen. Ook zorgt het blad van
Amerikaanse vogelkers voor een
verandering van de humuskwali
teit.

Bestrijding
Amerikaanse vogelkers wordt op
heel wat plaatsen actief bestreden.
Uitroeiing van de soort behoort al
lang niet meer tot de mogelijkhe
den. Het komt er op aan om de
soort lokaal onder controle te hou
den.
Bosbouwers en natuurbeheerders
doen al vele decennia pogingen om
de Amerikaanse vogelkers te deci
meren, maar blijvend resultaat
heeft dit vaak niet. Oorzaak is dat
de “prunusbestrijding” niet altijd
consequent wordt volgehouden of
omdat in de nabijgelegen bosperce
len of omgeving geen bestrijding
plaatsvindt.
Recentelijk is geconstateerd dat een
parasitaire schimmel met de fraaie
naam Taphrina farlowii blaarvor
mige vergroeiingen veroorzaakt op
de bladeren van Amerikaanse vo
gelkers. Op het vergroeide opper
vlak worden de sporen gevormd,
waarna de bladeren en soms hele
scheuten afsterven. Ook de bloeiaar
kan worden aangetast waardoor
vergroeiing van de bloemen op
treedt en de bloemonderdelen ver
anderen in gekroesde groene blaad
jes en vruchtvorming achterwege
blijft. Ook zijn er een aantal in
heemse insecten, bijvoorbeeld de
Appelspintkever (Scolytus mali),
die de Amerikaanse vogelkers op
hun menu hebben gezet. In hoever
re dat Amerikaanse vogelkers zal

Prunus serotina bloei
(foto: Pierre Theunissen)

Prunus serotina vruchten (foto: Pierre Theunissen)

gaan beperken, zal de toekomst
moeten uitwijzen.
We moeten accepteren dat de Ame
rikaanse vogelkers als uitheemse
soort wel altijd een onderdeel zal
blijven van de Nederlandse (Euro
pese) natuur. Regionaal, maar
zeker lokaal, kan bestrijding goede
resultaten opleveren, indien deze
terreindekkend wordt aangepakt en
gedurende enige jaren consequent
wordt volgehouden. De beste kan
sen daartoe liggen in natuurgebie
den die meer of minder geïsoleerd
in het landschap liggen.
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Minicursus "Kennismaken met vegetaties"
Het Bestuur

In mei en juni start Landschapsver
eniging De Kringloop met een mi
nicursus “Kennismaken met vege
taties”. Reeds in 2009 hebben wij
als vereniging een cursus georgani
seerd op het gebied van vegetaties.
Na een lange pauze leek het ge
wenst om deze cursus weer eens op
het programma te zetten met als
doel niet alleen kennis te herhalen
en op te frissen van wilde planten,
maar vooral eens verder te kijken
en in de natuur te bestuderen hoe
deze bij elkaar groeien en welke
soorten elkaar opzoeken.
 
Onder de flora van een gebied ver
staat men de verschillende planten
soorten van een gebied of streek.
Het begrip flora is een abstract be
grip.
Bij het begrip vegetatie gaat het
concreet om de begroeiing waar
men doorheen kan lopen. Een be
paald gebied kan een soortenarme
flora hebben, maar rijk zijn aan ve
getatie, dat wil zeggen de begroei

ing kan weelderig en goed ontwik
keld zijn. Omgekeerd kan een ge
bied een rijke flora hebben (be
doeld wordt veel soorten tellen),
maar arm zijn aan vegetatie.
De plantensociologie omvat dat
deel van het vegetatieonderzoek dat
zich richt op de bestudering van de
plantengemeenschappen. Zo kijkt
men naar de wijze waarop planten
samengroeien, welke overeenkom
sten en verschillen opvallen en hoe
groot de plaats (bedekking) is die
soorten in bepaalde vegetaties inne
men.
Deze cursus is bedoeld als kennis
making, waarbij in de excursies drie
typen begroeiing aan de orde
komen: bossen, akkers en graslan
den. Het zullen excursies worden
waarbij weinig loopafstand wordt
afgelegd, maar waarbij we langdu
rig op een plek ons concentreren
om in beeld te brengen welke soor
ten er groeien, in welke combinatie
en met welke bedekking.
Kortom de ideale cursus om al zit
tend in het veld veel interessante
kennis op te doen! De cursus wordt

gegeven door Jan Hermans.
Het programma is als volgt:
Vrijdagavond: 3 mei introductie-
avond op het thema vegetaties met
een summiere uitleg over de ge
schiedenis van het vegetatie-onder
zoek in Nederland, de belangrijkste
uitgangspunten en de wijze van
praktiseren in het veld. Aanvang:
19.30 uur in de centrale ruimte van
Basisschool triangel, Linnerhof 36
te Linne. De avond duurt tot 22.00
uur.
Zondagmorgen: 5 mei excursie met
als thema bossen in de Doort. Ver
trek om 9.00 uur vanaf de parkeer
plaats in de Doort, gelegen aan de
Doorderweg.
Zondagmorgen: 2 juni excursie met
als thema akkers. We bezoeken de
akkers bij Schrevenhof (tussen
Montfort en St. Joost). Vertrek om
9.00 uur vanaf de parkeerplaats bij
het voetbalterrein van St.Joost,
schuin gelegen tegenover Schreven
hof, langs de Schrevenhofsweg.
Zondagmorgen: 16 juni excursie met
als thema graslanden. We gaan
hiervoor weer naar de Doort te

Bloemrijk grasland (foto: Marianne Vos)
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Jaarprogramma 2019
 
Vrijdag 29 maart
Lezing door Annemarie van Die
penbeek over “Diersporen”.
 
Zondag 28 april
Voorjaarstocht naar het gebied   
Isenbroich en Schalbruch.
 
Zaterdag 25 mei
Bustocht naar Wageningen met be
zoek aan arboretum Belmonte
en het nabij gelegen natuurgebied
de Blauwe Kamer.
Alleen voor leden.

 Rabobank Clubkas Campagne
 
Donatie-actie voor verenigingen en stichtingen
Door het uitbrengen van Uw stem op Landschapsvereniging “De Kringloop” Linne
kan de vereniging een financiele bijdrage tegemoet zien van de Rabobank Roermond.
Voor het uitbrengen van een of twee stemmen ontvangt U als lid van de Rabobank
een stemkaart.
Bent U nog niet als lid aangemeld, doe dit dan alsnog zodat U ook in aanmerking
voor stemkaarten komt.
Zijn er familieleden of vrienden die niet weten op wie ze moeten stemmen, dan hopen
wij dat U “De Kringloop”bij hen aanbeveelt.

Het Bestuur

 
Zondag 30 juni
Excursie “Diersporen in het veld”
naar de Meinweg met gids  Anne
marie van Diepenbeek.
 
Zondag 25 augustus
Heide-excursie naar het Leudal.
 
Zondag 29 september
Excursie naar “ De Lus van Linne”
met een gids van Stichting het Lim
burgs Landschap.
 
Zondag 27 oktober

Herfstexcursie naar het Munnichs
bosch.
 
Vrijdag 22 november
Varia-avond. 
Alleen voor leden.
 
Vrijdag 13 December
Lezing over orchideeën  door Jean
Claessens en Jac Kleijnen.
 
Donderdag 26 december
Kerstwandeling in een Limburgs
natuurgebied.
 

Echt. Vertrekpunt parkeerplaats in
de Doort, starttijd 9.00 uur.
Alle zondagochtend excursies ein
digen om 12.00 uur.
Gezien de aard van deze cursus en
de daaraan verbonden activiteiten
is er maximaal plaats voor 25 deel
nemers; uiteraard genieten leden
van de Kringloop voorrang op
geïnteresseerde niet-leden.
De kosten voor de cursus bedragen
€15.00 voor leden en voor niet-leden
€ 25.00 dat is inclusief het cursus
boek dat op de introductie-avond
wordt uitgereikt. Aanmelden kan tot
woensdag 1 mei schriftelijk als tele
fonisch bij Lei Hulsbosch (tel.
0475-463239) of via e-mail: cursus

sen@dekringlooplinne.nl
Uw aanmelding is pas definitief als
het verschuldigde cursusgeld is
overgemaakt op bankrekening
nummer IBAN NL 70ING
B0004709759, onder vermelding
van “Vegetatiecursus 2019”. Indien
op 1 mei Uw cursusgeld niet ont
vangen is, behoort U niet tot de
deelnemers en ontvangt U ook
geen uitnodiging voor de introduc
tieavond.
Wij hopen weer op veel deelnemers,
beginner of gevorderde, om Uw
kijk op wilde planten te vergroten
en te beleven hoe alles zo fraai
samen bloeit en groeit.

Vegetatiecursus (foto: Marianne Vos)
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Zelfs een flinke regenbui doet niets af aan de schoonheid van een bloeiende Rhododendron. Deze plant maakt
deel uit van de enorme collectie Rhododendrons die in Arboretum Belmonte te Wageningen gehuisvest is. Af
hankelijk van de soort heeft het geslacht Rhododendron een bloeitijd van maart tot juni. ‘Wageningen’ biedt
het hele jaar door een schatkist aan schoonheid-aller-aard, zoals de deelnemers aan de busreis in mei ongetwij
feld zullen ervaren.                                                                                       (Foto en tekst: Marianne Vos)

...Rhododendron na een regenbui

Observatie van...

LANDSCHAPSVERENIGING

De Kringloop Linne
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