Programma voor de maanden okt t/m dec
Zo. 17 okt.

Paddenstoelenexcursie met Gerard.
We vertrekken om 9.00 uur vanaf de
blokhut van Jong Nederland aan de Koeberg 1 in Baarlo.

Zo. 21 nov.

Vogelwandeling over de Crayelheide.
We vertrekken om 9.00 uur vanaf de P-plaats aan de
Napoleonsbaan in Baarlo.

Zo. 19 dec.

Winterwandeling.

Ós Greun Blaedje
Oktober 2021

De Groote Heide
Foto van Els

Website:
e-mail adres:

www.facebook.com/ivnbaarlomaasbree
www.ivn.nl/afdeling/baarlo-maasbree
IVN-baarlo-maasbree@hotmail.com

Voor € 20,- per jaar bent u lid. U kunt dan meedoen
met alle activiteiten en u ontvangt maandelijks ons
krantje met info en het programma.
Bestuur:
Piet Mölling
Els van Knippenberg
Wil Holtackers
Anne-Mieke van Deynen

077-3547179
077-4772315
077-4771957
077-3820904

Rabo ClubSupport gaat van start!
Met de Rabo ClubSupport krijgen de leden van Rabobank Noord-Limburg
inspraak op de verdeling van een gedeelte van de winst van de bank.
De stemperiode start op 4 oktober en loopt t/m 25 oktober. Stemmen
verloopt dit jaar via de Rabo App of Rabo Internetbankieren.
Let op: alleen leden van Rabobank Noord-Limburg mogen stemmen. Als u
klant bent, bent u niet automatisch lid. Bent u nog geen lid, maar wel klant?
Dan kunt u nu lid worden.
Kijk op Rabobank Noord-Limburg, bij Raboclubsupport; Meer info over
lidmaatschap.
Door uw stem uit te brengen op IVN Baarlo-Maasbree geeft u ons een
financieel steuntje in de rug. Dus doe mee en steun IVN Baarlo-Maasbree!

Start Online IVN klimaatcursus in november 2021
Op 3 november 2021 start een online IVN klimaatcursus, bestaande uit 8
online bijeenkomsten van 2 uur, georganiseerd door de werkgroep Districts
Kader Vorming van IVN District Limburg.
Inmiddels hebben elders meer dan 100 cursisten de cursus afgerond. Tijdens
de cursus werken cursisten aan een eigen klimaatactieplan en dragen op die
manier bij aan oplossingen van de huidige klimaatcrisis.
Bij IVN staat mensen verbinden met de natuur centraal. Het wordt het steeds
duidelijker wat de invloed van mensen op het klimaat en de invloed van het
klimaat op de mens is. Een goed moment om te reflecteren over hoe we met
onze aarde omgaan. Benieuwd naar de link tussen mens en klimaat en naar
hoe wij zelf een verschil kunnen maken? Dan is de online klimaatcursus "de
groene verandering" misschien wel wat voor jou!
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In deze nieuwe online IVN Klimaatcursus plaatsen we klimaatverandering
in een breed perspectief en leggen we verbanden tussen klimaat, natuur en
duurzaamheid. We gaan in op de huidige stand van zaken rondom
klimaatverandering en kijken naar de wisselwerking tussen menselijk
handelen en deze veranderingen.
Naast informeren heeft deze cursus ook het doel om mensen handvatten te
bieden om zelf in actie te komen. Met kennis over je ecologische
voetafdruk, klimaatcommunicatie en klimaatrechtvaardigheid ga je zelf aan
de slag met een actieplan. Daar waar streekgebonden problematiek of
informatie toepasbaar is wordt de Limburgse situatie belicht. Ook omvat de
cursus een les over systeemverandering en klimaatpsychologie. Aan het
eind van de cursus heb je een stevige dosis kennis, inspiratie en
vaardigheden om een positieve, duurzame impact te hebben op jouw
omgeving.
De cursus is geschikt voor iedereen, dus je hoeft geen voorkennis over het
klimaat te hebben. Het enige wat je nodig hebt is de motivatie om samen te
leren en een steentje bij te willen dragen.
De bijeenkomsten zullen plaatsvinden via het programma Zoom. Een goed
werkende internetverbinding en een toestel met camerafunctie en geluid zijn
nodig om deel te kunnen nemen aan de cursus.
De online klimaatcursus vindt plaats op woensdagavonden tussen 19 en 21
uur op de volgende data: 3 en 17 november 2021, 1 en 15 december 2021, 5
en 19 januari 2022 en 2 en 16 februari 2022. Cursisten kunnen tussen de
bijeenkomsten door contact met elkaar en met de docenten houden via het
intranet van IVN (Ons IVN).
Deelname aan de cursus bedraagt €50 voor IVN-leden en €75 voor niet
IVN-leden.
Contact: Peter Schouten ( pschout@xs4all.nl )
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De bijenwolf (Philanthus triangulum) een macabere manier van voortplanten.
‘T Joamerdal, wie kent ‘t niet? Het is en blijft een geweldig mooi natuurgebied om in
te vertoeven. Onlangs, op een zonnige zomermiddag, kwamen we er wandelend
doorheen richting Abdijklooster Ulingsheide. Wat ons, op een aantal plaatsen,
onmiddellijk opviel waren de vele gaatjes in de grond van de ‘nestjes’ van de zandbij
(Andrena). Vooral op het doorgaande wandelpad langs het water, maar ook in de
berm, nestelen ze volop. Reden hiervoor is de zandige bodemstructuur met leemachtige plekken, die optimaal door de zon opgewarmd wordt.
Met name dé warme plekken behoren tot de ideale
nestelplaatsen voor de zandbij-soorten. Ook voor het
foerageren, het verzamelen van nectar en stuifmeel, is
een overvloed aan bloeiende planten op korte vliegafstand aanwezig. Met een klein beetje geduld werd
ons duidelijk dat -met name- de Pluimvoetbij,
(Dasypoda hirtipes)
hier rijkelijk vertegenwoordigd is.
Pluimvoetbij (vrouwtje

Maar -meer bij toeval- viel mijn oog plotsklaps op een totaal ander insect die
drukdoende was met het graven van een ‘nieuwe’ schacht. Het werd ons vrij snel
duidelijk dat het hier om een lid uit de familie van de graafwespen ging met de
toepasselijke naam Bijenwolf. De manier waarop de soort zich voortplant maakt het
zeer de moeite waard om eens nader te beschrijven.
De Bijenwolf (Philanthus triangulum) behoort tot de familie van de graafwespen
(Crabronidae). De soort leeft niet in nesten maar woont solitair. In Nederland is de
bijenwolf niet algemeen en door bestrijding in het verleden in aantal sterk
afgenomen.
Beschrijving
De bijenwolf is een grote wesp. Mannetjes hebben een lengte
van 8 tot 15 mm. De mannetjes blijven kleiner dan vrouwtjes,
die een lengte van 12 tot 17 mm bereiken. De kleur is zwart
met gele poten en een gele onderbroken bandering op het
achterlijf. De opvallend grote kop is duidelijk ingesnoerd
en de antennes zijn plat en breed.
Overigens is er ook een kever (Trichodes apiarius) met
dezelfde naam maar deze is
ovaal van vorm en rood met
zwart van kleur en dus
eenvoudig te onderscheiden
van de graafwesp.
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Levenswijze
De bijenwolf dankt zijn naam simpelweg aan het feit dat het vrouwtje honingbijen
vangt om het nageslacht mee te voeden (eiwitrijk voedsel).
De mannetjes daarentegen zijn onschuldige bloembezoekers
die zich voeden met nectar en pollen (stuifmeel) en alleen
bij de paring een cruciale rol spelen. Met haar gevoelig reukzintuig is ze in staat om een honingbij van andere insecten te
onderscheiden. Als ze een honingbij gespot heeft blijft ze
erboven hangen om op het juiste moment aan te vallen. Dan
stort ze zich op de bij en met haar poten grijpt ze de bij stevig
vast. Gelijktijdig met het vastgrijpen geeft de wesp de bij een verlammende steek.
De honingbij weert zich wel door terug te steken maar de angel glijdt voortdurend
weg over het gladde lichaam van de bijenwolf.
Voor haar eigen voedselbehoefte bezoekt ze bloemen maar maakt ook gebruik van
een andere, efficiëntere methode. Het vrouwtje gebruikt, indien die behoefte
ontstaat, (ook) de prooi om zich te voeden. Ze doet dit door met het eind van haar
achterlijf de honingmaag van de bij plat te drukken, zodat er nectar uit de mond van
de bij komt, dat ze vervolgens oplikt. Aansluitend draait ze de prooi op de rug en
transporteert ze de bij, met de buikzijde naar boven, door de lucht naar het nest.
Zo verzamelt ze een aantal verlamde bijen in haar nest. De bijenwolf doet aan
massabevoorrading; zodoende voert ze de larven niet meer bij tijdens de verdere
ontwikkeling. Het nest kan een diepte bereiken van 20 tot wel 100 cm. Het
laagstgelegen deel vertakt zich meestal in 5 tot 10 broedcellen ter grootte van een
duivenei. Voor iedere larve dus een eigen ‘kamertje’. Wanneer het eitje uitkomt, eet
de larve de bijen een voor een op. Omdat deze niet zijn gedood maar verlamd, zijn
deze nog ‘vers’ en worden dus levend gegeten. De meest vitale delen worden als
laatste geconsumeerd zodat de verlamde honingbij zo lang mogelijk in leven blijft,
wat de kwaliteit ten goede komt.
De aantallen die nodig zijn
Voor mannelijke nakomelingen worden meestal minder bijen (1 of 2) aangesleept
dan voor vrouwtjes (3 tot 6 exemplaren). Het aantal (honing)bijen, per kamertje, is
bepalend voor het soort geslacht dat na de verpopping (imagostadium) ontstaat.
Verspreiding
Europa - behalve in het uiterste noorden -, Afrika en West-Azië.
Leeft vooral op warme zandgronden, maar ook wel in klei- en lössgebieden, in
stedelijk gebied, evenals in de zogenaamde steenbergen van kolenmijnen.
Vliegtijd van eind mei tot begin oktober.
Nesten in grote(re) kolonies altijd op minimaal 10 cm afstand van elkaar.
Twee informatieve filmpjes
Onze video over een eerste aanzet tot nestbouw.
Video van -Team Candiro - over het vangen van honingbijen.
Peter Bluming/Leonie Heldens, Augustus 2021.
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Verslag excursie Groote Molenbeek (Molenbeekdal)
Het is bewolkt en wat aan de frisse kant, deze zondagochtend. Desalniettemin staan
we met 8 deelnemers klaar bij de parkeerplaats van de KFC nabij de A67.
We lopen over een grote vrachtwagenparkeerplaats en we zien al snel de paaltjes
met de routepijltjes.
De Groote Molenbeek begint in de omgeving van Grashoek en stroomt naar het
noordoosten richting snelweg A67. Noordelijk van de snelweg mondt een
afwatering van de Mariapeel; de Graskuilen, in de beek. Oostwaarts gaat het verder
richting Sevenum. Vervolgens stroomt de beek onder de spoorlijn Venlo Eindhoven door en door natuurgebied ‘t Ham naar Horst. Daar stroomt de beek
enkele kilometers langs de snelweg A73 en na Horst maakt de beek een bocht naar
het oosten. Via Tienray en Meerlo stroomt de beek verder richting Wanssum, waar
ze uitmondt in de Maas.
In 1935 werd de Groote Molenbeek voor een groot deel rechtgetrokken. Daardoor
verdroogden het dal en de landbouwgebieden in de omgeving. Vanaf het begin van
deze eeuw heeft men grote delen van de Groote Molenbeek weer een slingerende
loop gegeven en opnieuw ingericht. In 2021 wordt de monding van de beek in de
haven van Wanssum nog verbeterd, zodat de beek weer vrij optrekbaar is voor
vissen.
Vanaf de Schatberg in de richting Sevenum strekt zich over een lengte van ruim 3
km een ruim 200 ha groot en langgerekt natuurgebied uit met de naam
Molenbeekdal. Het wordt beheerd door Staatsbosbeheer en het sluit aan op andere
natuurgebieden als Heesbeemden en Winkel. Dit deels beschermde beekdal is op
deze zondagochtend ons doel.
We zijn al snel aangenaam verrast door de kleinschaligheid van het landschap;
houtwallen, kleine weilandjes, bloemrijke natte graslandjes wisselen elkaar af. Er
steekt een ree over richting een weiland langs de snelweg. Gelukkig is de A67 goed
afgerasterd, onze aanwezigheid heeft verder geen gevolgen voor het dier.

We zien Robertskruid, Vlasbekje, Duizendblad, Jakobskruiskruid, Puntwederik,
Wolfspoot, Hennepnetel, Lisdodde, Bergbasterdwederik, Moerasandoorn,
Veenwortel, Echte Valeriaan, Harig wilgenroosje en Pitrus langs het pad. Frits legt
uit hoe de Pitrus aan zijn naam komt; vroeger haalde men het merg uit de stengel
en legde dit in een kom met lampenolie. Het merg deed dienst als pitje van het
lampje en kon worden aangestoken.
In het blauwgrasland dat we passeren staat de Egelboterbloem.
We komen bij een verharde weg die we een klein stukje volgen en daarna gaan we
linksaf een klein paadje op. Hier zitten we in het gedeelte van het beekdal waar
laagten zijn ontstaan door het uitbaggeren van veen. Donker schijnt het water in
het elzenbroekbos en even later waar de beek wat meer in het zonlicht stroomt,
zien we de Vlottende waterranonkel, Egelskop, bloeiend Pijlkruid, Waterweegbree
die bijna in bloei staat, Drijvend fonteinkruid.
Het pad wordt steeds smaller, hier komt geen mountainbiker de rust verstoren.
Even later verlaten we het beekdal en lopen over een mooi pad verder. Langs het
pad staat Gewone berenklauw en de Gewone engelwortel, deze laatste kun je goed
herkennen: de stengel van de engelwortel is zo glad als het been van een engel. We
nemen de proef op de som en het klopt! De stengel van de berenklauw is ruw en
behaard en die van de engelwortel is glad en onbehaard. Op de bloemschermen zit
de Kleine rode weekschildkever, ook Soldaatje genoemd. Het Soldaatje is in de
zomermaanden al parend in grote aantallen te vinden op de schermbloemigen,
waar ze van de nectar snoepen en ook andere insecten grijpen, die een belangrijk
deel van het menu uitmaken; altijd leuk om te zien!

Tegen 11.00 uur zijn we terug bij ons startpunt, na een heerlijke ochtend, we
hebben genoten.
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Els
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Monitoring vlinderveld Kuukven augustus 2021

Bomenroute Baarlo.

Het lijkt alsof de zomer van 2021 niet echt van start is gegaan, er zijn steeds wel
enkele mooie dagen, maar het echte zomerse gevoel is uitgebleven. Bovendien
worden de dagen al korter en op sommige ochtenden dient de herfst zich al aan.
Dit is ook te merken bij het vlinderveldje. De kleur van de vegetatie is van
overwegend geel veranderd naar geel met groen/witte tinten.
Dit is te wijten aan de massaal opgekomen Canadese fijnstraal, een exoot uit NoordAmerika. Op één bloemhoofdje zitten ongeveer 1000 zaden, die door middel van
vruchtpluis door de wind worden verspreid. Daar is niet tegenop te vechten, de
Indianen echter wisten een positieve draai aan de fijnstraal te geven en gebruikten de
plant tegen puisten, aambeien en als middel tegen slangenbeten. Aan de randen staat
veel peen en zomerfijnstraal, hierdoor frist het veld nog wel een beetje op.
Bij het monitoren geven we telkens ook de temperatuur, UV-index, mate van
bewolking en windkracht aan. Het valt mij op dat ik nog geen enkele keer met
weinig of geen wind heb kunnen monitoren. De bladeren en twijgen zijn steeds
voortdurend in beweging. Of dit nu is omdat ik het duidelijk waarneem of dat dit
komt door deze zomer met klimaatuitschieters.

In het kader van het Bomenfestival van de gezamenlijke IVN’s Limburg hebben
we de bomenroute Baarlo gefietst. De bomenroute is door mij en Albert
uitgestippeld en beschreven en voerde langs een aantal monumentale bomen in
Baarlo. De lijst van monumentale bomen heb ik gekregen van de Gemeente en de
Bomenstichting. Voorwaarde was wel dat de bomen vanuit de openbare weg te
zien moesten zijn, waardoor veel bomen op landgoederen of bij onze kastelen
afvielen. Toch was er nog veel te beleven. De route startte op de Markt, we waren
met ongeveer 10 man/vrouw en het was prachtig weer. De route voerde ons langs
de Hollande Linde bij bakkerij Fleuren, de Witte Paardenkastanje bij de
voormalige kleuterschool naar de Mammoetbomen en de Etagelinde op de heuvel
in het kasteelpark. Bij iedere boom gaf ik wat meer uitleg die ook in de
routebeschrijving staat.

Op een braamstruik in de buurt van het veldje zit een bont zandoogje, dat de
prachtige bijnaam ‘bosnimf’ heeft. Ik probeer een foto te maken, maar ondertussen
komt er een ander exemplaar aan en samen vliegen ze weg…
Vandaag ook weer de gebruikelijke distelvinken die snel opvliegen vanaf de
uitgebloeide bloemen, verder is het heel stil wat vogels betreft. De sprinkhanen en
krekels zijn echter goed te horen met hun vrolijk getjilp. Hier volgt nog een
interessante rekenformule: Tel het aantal tjirpen dat een krekel in 14 seconden
maakt, tel daar 8 bij op, vermenigvuldig die uitkomst met 5 en deel dan door 9. De
uitkomst is de temperatuur in graden Celsius. Deze methode schijnt een
nauwkeurigheid te hebben van ongeveer twee graden. (Bron: natuurmonumenten)
Er komt een atalanta overvliegen, op patrouille om zijn territorium te verdedigen.
Iedere dag bezetten ze een ander gebied, waarvan de grenzen door
patrouillevluchten worden afgebakend en waaruit andere mannetjes worden
verjaagd.

We fietsten verder naar het Veerhuis ( Maes 21) en vandaar naar de meer dan 100
Grauwe Abeel langs de stuw, die waarschijnlijk in 1958 zijn aangeplant na de
uitbreiding van het sluizencomplex. We stonden stil bij de Haagbeuk bij
Hoogendries, de Knotlinde met kruisbeeld op de Heuvel en de
Hoogstamboomgaard bij de Roffart. Vandaar een stuk door de wijk Diepenbroek
tot bij voorterrein van Kasteel de Raay met weer een Mammoetboom en een in het
verleden prachtige Rode Beuk, die nu jammer genoeg sterk in verval is geraakt.
Via het nieuwe fietspad langs de Napoleonsbaan reden we de Scheresweg in naar 3
prachtige Zomereiken. Via Kuukven en nieuw aangelegd fietspad naar de
sportvelden en dan door de Bong naar de echt monumentale Platanen voor het
Wokrestaurant. Op een foto uit 1939 zijn deze bomen al te zien en hebben dan al
een flink formaat. We bewonderden ook het knopenkunstwerk van Tajiri te midden
van blauwe Lavendel. Voor blauwe Lavendel is gekozen om te benadrukken dat in
Baarlo diverse adellijke families hebben gewoond. En bij adellijke heren en dames
zou blauw bloed door de aderen stromen!
We reden naar de Annakapel in de Hoogstraat. Hier staan 2 Hollandse Linden en 2
Zilverlinden. Een Zilverlinde is minder gevoelig voor aantasting en geeft derhalve
geen overlast door druipen. Vandaaruit gingen we naar omgevallen Trompetboom
bij Kasteel d’Erp. Het is moeilijk te zien af het één boom is of dat het er toch twee
zijn. De tocht voerde ons via de Kasteellaan naar de achterzijde van het kasteel
naar de echte Tulpenboom (geen Magnolia) en via de Maasstraat terug naar de
Markt waar we nog een blik konden opvangen van de flink geknotte Plataan in de
Hoogstraat. Al met al een prachtige tocht. De route staat ook in een App en is te
downloden: IVN Routes. Als je dan fietsroutes IN DE BUURT aanklikt komt je
ook uit op de andere bomenroutes van de Gemeente Peel en Maas.

Boven het veldje vliegen een aantal koolwitjes en aan de rand zitten twee
hooibeestjes, te herkennen aan de oranje vleugels met een kleine zwarte oogvlek.
Als ik zittend op een bankje de resultaten van vandaag noteer, ben ik tevreden.
Els van Knippenberg
augustus 2021 vlinderveldje Kuukven, Baarlo
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Frans
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Een mooie ochtend op de Groote Heide
Om negen uur staan we aan de rand van het natuurgebied klaar om op pad te gaan. Het
is een mooie nazomerdag en gelukkig is de heide nog niet helemaal uitgebloeid.
De Groote Heide is een natuurgebied van ruim 250 hectare en wordt beheerd door het
Limburgs Landschap. De grootste oppervlakte is weliswaar heide, maar er we vinden
hier ook: schrale graslanden, bloemrijke graslanden, schrale akkers, vliegdennen,
naaldbos, solitaire eiken en eiken- berkenbos.
In de Middeleeuwen was de Groote Heide al heide. Ook was het gebied al een
strijdtoneel. Vanaf 1450 ligt er een dubbele landweer, een lijnvormige grenswal
gemaakt van aarde, beplant met een doornige haag van meidoorn en sleedoorn. Een
landweer diende ter bescherming tegen overvallen van soldaten of struikrovers op
plaatsen waar druk handel werd gevoerd. De landweer is te vinden langs de oude weg
van Venlo naar Krickenbeck ook nu nog zijn er delen van zichtbaar.
Met het vervallen van de landweer was het nog niet gedaan met de onrust. Vanaf het
midden van de 19e eeuw was een deel van de Groote Heide schiet- en oefenterrein van
het Nederlandse leger. Toen de Nederlandse luchtmacht landingsplaatsen voor de
gevechtsvliegtuigen nodig had, werd er een hulpvliegveld gebouwd. Bij de
Venlonaren was het vliegveld vooral bekend vanwege de vliegshows. Het bezoek van
een zeppelin, de ‘Graf Zeppelin’ in november 1930 is hier een voorbeeld van. Tijdens
WO II werd het hulpvliegveld door de Duitsers uitgebouwd tot volwaardig vliegveld,
‘Fliegerhorst Venlo’ genoemd. Het vliegveld lag op het gedeelte waar we vandaag
onze wandeling hebben. Na de oorlog gebruikten de soldaten van de Frederik Hendrik
Kazerne in Blerick, de Groote Heide als oefenterrein en er zijn hier en daar nog
overblijfselen uit die tijd te vinden.
De Groote heide is een droge heidevlakte waar de struikhei domineert, deze stond de
afgelopen weken volop in bloei. De gewone dophei ontbreekt nagenoeg. Echter de
rode dophei is hier wel te vinden, deze hei heeft een voorkeur voor droge zandige
gebieden. De kleur van de gewone dophei is lichtroze, de rode is diep donker
roodpaars.
Voor de ondergrond van de landingsbanen van het oorlogsvliegveld werd grond
gebruikt uit het Maasdal. Hierdoor is er een grote diversiteit aan planten en ook
paddenstoelen te vinden. We gaan vol verwachting op pad!
We zien op stukken waar geen heide voorkomt de ‘Struisgrasvegetatie’. Dat zijn
plantengemeenschappen van droge graslanden op voedselarme zandbodems:
zandblauwtje, hazenpootje, schapenzuring, tormentil, grasklokje, biggenkruid en
muizenoortje.
We hopen al deze soorten vanmorgen te ontdekken en dat is uiteindelijk gelukt.
Muizenoortje
Dit plantje heeft bladeren die van boven bezet zijn met lange haren en van onderen
grijswit kleuren door een donsachtige haartjes. Het behaarde blad lijkt dus op een
muizenoortje. Het bloemhoofdje licht op in de zon en is citroengeel.
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Schapenzuring
Waardplant van de Kleine vuurvlinder. Schapenzuring behoort tot de
duizendknoopfamilie.
Gewoon Biggenkruid
Gewoon biggenkruid heeft helder gele bloemen, stengels die eigenlijk alleen maar
wat schubjes als blad hebben. Als je een blad dubbelvouwt zie je een behaarde big
met tepels.
Grasklokje
Het grasklokje komt voor op graslanden zonder veel bemesting en op zandgronden.
Een oud volksgeloof zegt dat het plukken van de bloem onweer aantrekt.
Tormentil
Tormentum is het Latijnse woord voor ‘kwelling’. De wortel wordt gebruikt als
medicijn tegen buikpijn, krampen en mondkwalen en gebruikt als rode kleurstof voor
de leerindustrie.
In Beieren wordt een kruidenbitter gemaakt van de wortel die wordt ‘Blutwurz’
genoemd.
Zandblauwtje
Plant uit de klokjesfamilie, ook wel zandklokje genoemd
Hazenpootje
Het hazenpootje is een klaversoort die pas na de langste dag van het jaar in bloei staat
en waarvan de bloemetjes lijken op de pootjes van de haas. Hazenpootjes zijn niet
alleen heel mooi maar ook erg populair bij nectarzoekende bijen en vlinders. Het
hazenpootje is de waardplant van de rups van het Icarusblauwtje.

We volgen de rode route die 4 km. lang is, het is genieten deze ochtend. We zien drie
wasplaatjes, echte graslandpaddenstoelen, die bijna allemaal zeldzaam zijn en enkel
in “de betere” graslanden voorkomen. Dat zijn schrale, droge, ongestoorde en oude
graslanden. Dit maakt dat het merendeel van de soorten zeldzaam is en op de Rode
Lijst staat.
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We vinden ook ijzerhard (Verbena officinalis). De plant geurt niet en smaakt rauw en
zonder bewerking onaangenaam bitter. IJzerhard of ijzerkruid was al bij de
Egyptenaren een heilige plant en ook bij de Romeinen was ijzerhard zeer
gewaardeerd.
Een beschrijving van de aanwezige heidesoorten mag natuurlijk niet ontbreken.
Struikhei
Calluna vulgaris is een soort van stikstof- en fosfaatarme droge zandige bodems. Ze
kan niet tegen bemesting. Struikhei kan tegen grote droogte, maar houdt niet van
schaduw. Pas als de plant drie of vier jaar oud is gaat ze bloeien en wordt bezocht
door bijen, hommels en andere bestuivers.
Rode dophei
Erica cinerea. deze hei heeft een voorkeur voor droge zandige gebieden. De kleur van
de gewone dophei is lichtroze, de rode is diep donker roodpaars. Het
verspreidingsgebied strekt zich voornamelijk uit langs de Atlantische kust van
Portugal tot aan België, de kusten van de Britse eilanden en het uiterste westen van
Noorwegen. Door de militaire activiteiten in het verleden is de soort hier
terechtgekomen en is te vinden aan de randen van de schuttersputjes die nog in het
landschap zichtbaar zijn in de vorm van laagtes.
Buiten de bijzondere vegetatie is er ook volop aandacht voor de insecten.
We zien atalanta, dagpauwoog, Icarusblauwtje, hooibeestje en de kleine vuurvlinder.
Op een zon beschenen pad zit een blauwvleugelsprinkhaan.

De Spaanse vlag op Limburgse bodem

Ze zaten met z’n tweeën, druk foeragerend, op Koninginnenkruid. Ik zag ze heel
toevallig toen ik er fietsend aan voorbijkwam. Vleugeltjes strak tegen elkaar
waardoor de kleurenpracht nog niet echt tot z’n recht kwam. Gewoon even wachten
is dan het devies, want als ze de vleugeltjes ook maar even spreiden sta je versteld
van het prachtige kleurenpallet dat dan tot volle ontplooiing komt.
De vlindersoort waar ik het hier over heb heeft wel een heel aparte naam, alhoewel
ik volstrekt niet weet waar deze vanaf komt. Nader onderzoek op de site van de
Vlinderstichting geeft geen uitsluitsel. Hoe dan ook, we hebben het hier over de
Spaanse vlag (Euplagia quadripunctaria)1, een dagactieve nachtvlinder uit de
familie van de Spinneruilen (Erebidae), onderfamilie Beervlinders (Arctiinae). Een
hele mondvol maar ik realiseer me ook, het maakt de exacte afkomst wél compleet
maar niet bepaald duidelijker.
Verspreiding en leefgebied
De vlinder komt van Westelijk-Azië tot in MiddenEuropa voor. In Nederland is het een zeldzaamheid,
maar hier in het zuidoosten neemt het aantal gestaag
toe (zie landkaartje). De Spaanse vlag valt onder
de Habitatrichtlijn2. Het is een van de weinige
nachtvlinders die op Europees niveau beschermd is.
1

Deze sprinkhaan dankt zijn naam aan de helderblauwe achtervleugels, die echter in
rust niet zijn te zien. Alleen na een sprong worden de felgekleurde vleugels
uitgeslagen en de sprinkhaan kan er niet echt mee vliegen, maar wel tientallen meters
mee zweven. Door de grote vleugels lijkt het dier tijdens de vlucht meer op een
vlinder dan een sprinkhaan.
Rond twaalf uur zijn we weer terug bij het beginpunt na een geweldige ochtend!
Els
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Euplagia: eu is goed, zeer en plagios is scheef, schuin, naar de
duidelijke en schuin naar buiten gerichte banden op de
voorvleugels. Quadripunctaria: quadri- is vier en punctum is een
vlek, verwijzend naar de vlekken op de achtervleugels.
De Nederlandse naam Spaanse vlag is al lange tijd in gebruik in officiële stukken zoals rode lijst en
habitatrichtlijn. Naar de achtergrond van de Nederlandse naam blijft het gissen.
2

De Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn zijn richtlijnen van de Europese Unie waarin aangegeven
wordt welke soorten en welke typen natuurgebieden (als leefgebieden voor soorten, Habitats)
beschermd moeten worden door de lidstaten.
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Levenscyclus vlinder

Een zondagochtend langs de Kwistbeek

De vlinders, met een spanwijdte van 52-58 mm, zijn goed te
herkennen aan de groenzwarte voorvleugel met crèmekleurige
strepen en de rode, oranje of gele achtervleugel met zwarte
vlekken. Voor de rest is er weinig variatie in de tekening. Je
kunt ze aantreffen op warme, kalkrijke hellingen, langs
bosranden en struwelen en in zoomvegetaties. De Spaanse vlag
is als vlinder actief van eind juli tot eind augustus, dus
amper 6 weken.
In deze periode vindt de paring en aansluitend de ei-afzetting plaats. De vrouwtjes
leggen hun eitjes o.a. op waardplanten als Brandnetel, Koninginnenkruid, Dovenetel,
Weegbree, Hondsdraf en Braam. Daar zullen de jonge rupsen dan ook op overwinteren.
De soort vliegt vooral in de middag (ze zijn dan opgewarmd door de stijgende
temperatuur) en foerageert bij voorkeur op bloeiend Koninginnenkruid (Eupatorium
cannabinum), Vlinderstruik (Buddleja) en Distels (Carduus). Door hun camouflerende
tekening vallen ze nauwelijks op. Mijn ervaring is dat je ze, in tegenstelling tot veel
andere soorten, probleemloos kunt benaderen.
Levenscyclus rups september-juni

De rupsen komen in augustus en september uit het ei en worden (vooral) aangetroffen in
vochtige bossen en struwelen, kortom op relatief schaduwrijke plaatsen. De soort
overwintert als jonge rups op de waardplant. Ze zijn ’s-nachts actief en eten aanvankelijk
- tot ná de winter - slechts sporadisch. Ook tijdens koude nachten zijn ze inactief. De
echte groeifase begint pas na de overwintering. In juni-juli - als ze uitgegroeid zijn - start
een nieuwe levensfase. De rups spint een cocon tussen het strooisel om zich daarin te
verpoppen.
Kenmerken rups
Lengte tot 50 mm; lichaam donkerbruin, bekleed met korte, geelachtig bruine of
grijsachtige haarborstels, die op oranjebruine wratten staan ingeplant; over de rug een
brede, gebroken oranje gele middenband en op de flanken een gebroken geelachtig witte
lengtestreep; kop glimmend zwart.
De rupsen hebben diverse kruidachtige planten als waardplant, zoals Koninginnenkruid
(Eupatorium cannabinum) , Brandnetel (Urtica), Dovenetel
(Lamium),Weegbree (Plantago) en Hondsdraf (Glechoma hederacea), maar soms ook
Braamstruiken (Rubus).
Peter Bluming, augustus 2021.

13

Op deze heerlijke zondagochtend staan 9 belangstellenden klaar bij de
picknickbankjes van de parkeerplaats bij De Meeren om op pad te gaan. We nemen
enkele grijpstokken en een grote vuilniszak mee om tijdens onze wandeling
zwerfafval op te ruimen.
Na enkele meters zien we al een mooi exemplaar van de Brede wespenorchis, die dit
jaar vanwege de vele neerslag de prachtigste bloemen draagt. Het woordje ‘brede’ is
een afkorting van ‘breedbladige’, want de plant heeft brede bladeren. De naam
‘wespenorchis’ heeft te maken met het feit dat de bestuiving van deze orchis alleen
door wespen gedaan kan worden. Even verderop staat hennepnetel, deze plant is een
stikstofindicator, omdat hij bij voorkeur op voedselrijke plaatsen groeit. De glanskop
en de matkop leggen wintervoorraden aan van de vruchten van de hennepnetel.
Al snel komen we bij een zandpad dat ons richting Rinkesfort leidt. Langs dit
zandpad stond een prachtige berm met gewoon struisgras, hazenpootje en
zandblauwtje. Over de gehele lengte van het pad is de berm echter met onkruidverdelger bewerkt en er zijn nog maar enkele plantjes over, helaas.
We zien nog enkele exemplaren van het zandblauwtje, een plantje uit de
klokjesfamilie, ook wel zandklokje genoemd. Het hazenpootje is een klaversoort die
pas na de langste dag van het jaar in bloei staat en waarvan de bloemetjes lijken op
de pootjes van de haas. Hazenpootjes zijn niet alleen heel mooi maar ook erg
populair bij nectarzoekende bijen en vlinders. Het hazenpootje is de waardplant van
de rups van het Icarusblauwtje.
We lopen even later over de weg richting Rinkesfort en we slaan net achter de brug
linksaf het zandpad in dat langs de beek loopt en zo zijn we aangekomen bij ons doel
van vandaag.
De Kwistbeek stroomt door het beekdal tussen de Stogger in Helden en de Maas in
Baarlo. De afgelopen jaren hebben veel inwoners in dit gebied regelmatig
wateroverlast gehad na hevige en langdurige buien. Om dit te voorkomen zijn er de
afgelopen tijd maatregelen genomen om de beek ‘klimaatbestendig’ te maken. Dat
houdt in dat er meer plekken gecreëerd zijn waar het water naartoe kan als er hevige
buien zijn. Deze zomer heeft al aangetoond dat die langdurige periodes van zware
regenval door de klimaatverandering vaker zullen voorkomen. Om de kans op
overstromingen te verkleinen, zijn bepaalde stukken grond ingericht als
overloopgebied. Inwoners en bedrijven in het gebied hebben vanaf het begin
meegedacht over de plannen en bij diverse inloopavonden konden belangstellenden
hun ideeën aandragen.
De Kwistbeek is aangewezen als een van de projecten van het programma ‘Water in
Balans’. Het project wordt mede gefinancierd met steun uit het ELFPO, “Europees
Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”.
Vandaag gaan we kijken bij de een groot gedeelte van de middenloop van de
Kwistbeek, te weten het gebied vanaf de weg Litjeshei tot bijna aan de
Middenpeelweg. Hier heeft de beek een meer natuurlijk karakter gekregen door 14

middel van meanders, een steilrand, plas/dras zones, overloopgebieden en schuine
oevers. Het doel is dat de Kwistbeek een duurzame en klimaatbestendige beek met een
ecologisch watersysteem wordt.
In september wordt de stuw Rinkesfort vervangen door een automatische stuw. Maar
weinig mensen weten dat hier vroeger de Breeërmolen heeft gestaan. De voormalige
molenvijver wordt in de toekomst ingezet als waterbuffer. De beverfamilie die voor de
werkzaamheden hier aanwezig was, is helaas verstoord, maar we hebben goede hoop
dat de bever hier terugkomt.
We lopen een stuk direct langs de oever van de beek, mede door de overvloedige
regenval van de afgelopen maanden is de vegetatie goed opgekomen. We zien veel
Canadese fijnstraal, een exoot uit Noord-Amerika. Op één bloemhoofdje zitten
ongeveer 1000 zaden, die door middel van vruchtpluis door de wind worden verspreid.
De Indianen gebruikten de plant tegen puisten, aambeien en als middel tegen
slangenbeten. Er staat ook moerasdroogbloem, een plant met een viltige beharing die
lijkt op een lok haar. Langs het water staat rietgras, waarvan het bloemetje lijkt op
kropaar, rietgras heeft echter geen duivelsbeet op de bladeren en het tongetje is vlezig,
terwijl bij riet het tongetje behaard is. We zien de grote kattenstaart, deze plant is de
waardplant van het boomblauwtje, dat vroeger vuilboomblauwtje (eveneens een
waardplant van dit vlindertje) werd genoemd.
De vlinder is met name goed te herkennen aan de zilverwitte tot lichtblauwe onderzijde
van de vleugel waarop zwarte stippen te zien zijn. Het boomblauwtje vliegt niet of
nauwelijks dicht bij de grond (onder 50 cm hoogte), dit in tegenstelling tot vele andere
blauwtjes. Verder is het wel leuk om te weten dat een blauwtje dat in je tuin vliegt bijna
altijd het boomblauwtje is, het Icarusblauwtje vliegt vooral op graslanden.
Verder staat er wolfspoot, deze plant wordt verwerkt in medicijnen tegen aandoeningen
aan de schildklier. Het blad van deze plant wordt vergeleken met de voetafdruk van een
wolf, vandaar de naam wolfspoot.
Tandzaad dankt zijn naam aan de getande stekels die op de vruchten zitten. Hierdoor
wordt het zaad gemakkelijk verspreid, omdat het blijft hangen in de vacht van dieren of
kleren van mensen. Er is bij de herinrichting van de Kwistbeek niet alleen gekeken naar
wateroverlast, maar ook naar de recreatieve mogelijkheden, want wandelaars kunnen nu
bijna overal langs de beek genieten.
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We zijn bijzonder aangenaam verrast door enerzijds de variatie in inrichting met
de plas/draszones en de steilrand en anderzijds door de reeds aanwezige planten,
de diersporen, de vlinders en de vogels. We komen bij de Dekeshorst, dit is een
beekje dat vanuit de richting Langhout komt en hier uitmondt in de Kwistbeek.
De stuw wordt verwijderd nadat het watersysteem van de beek goed werkt.
We steken de verharde weg over en zien dat de beek hier een zeer brede bedding
heeft gekregen. Bijna onwerkelijk hoeveel ruimte hier voor de beek beschikbaar
is. Het beekdal wordt deels aangeplant met beekbegeleidende beplanting. Maar
het overgrote deel in het beekdal is aangewezen op spontane ontwikkeling van
kruidachtige vegetatie met hier en daar houtopstanden. Deze houtopstanden
zorgen voor schaduwwerking op de beek en bieden met name leef- en
schuilplaatsen voor amfibieën en kleine zoogdieren.

We zien sporen van reeën, om ons heen vliegen libellen en waterjuffers en in het
water staat de grote waterweegbree met de driekantige stengel. Deze plant bloeit
altijd pas na de langste dag en de bloemen zijn pas na de middag geopend. Op dit
stuk vliegen ook veel vlinders die nectar drinken op de bloemen van de
speerdistel.
In de buurt van de Middenpeelweg is een natuurbruggetje gemaakt, we steken de
beek over en lopen even later langs de uitgestrekte aspergevelden die we altijd
vanaf De Meeren zien liggen. Een bijkomend probleem is dat hier het
landbouwgebied verhardt door het vele plastic op velden. Het water zakt zo niet
in de grond, maar stroomt regelrecht de beek in.
Aan een monumentale eikenboom hangt fier de bosuilenkast die ongeveer 20 jaar
geleden door de faunawerkgroep van IVN Baarlo-Maasbree is opgehangen.
We besluiten om het beekdal te verlaten en lopen langs de aspergevelden naar
rechts om uiteindelijk uit te komen op een zandweg. Hier slaan we af en het
laatste stukje lopen we door het bos terug richting parkeerplaats bij De Meeren.
Voor wie het nog niet wist: De Meeren is de naam van een beekje dat ten westen
van de weg De Meeren richting Kwistbeek loopt.
Tegen half 12 zijn we terug bij ons beginpunt en we zijn ervan overtuigd dat al
deze maatregelen er toe leiden dat de beek een meer natuurlijkere uitstraling
krijgt waarmee de voorwaarden ingevuld worden om de titel ‘natuurbeek’ te
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dragen!!! Els

