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en hebben alleen raaar allerhande fraaie kleuren en 
raoiré glansen. Maar toch was aan dien kop te 
zien, dat de wesp uitkeek en als ik raet mijn vinger 
wat dicht bij hem kwam, dan schoof hij op zijn 
zes pooten heen en weer, driftig, vol ingehouden 
kracht en een vuurglans flitste van zijn groot vier
kant moordlustig gelaat. 

De meeste Crabro-soorten hebben zoo'n stralend 
aangezicht. Rondom de groote oogen en langs den 
liprand liggen dichte rijen glanzige haren, die bij 
schuin invallend licht schitteren met den schoonsten 
goud- of zilverglans. Bij Crabro cribrarius zijn de 

Crabro cribrarius op den loer. 
(13—16 mM., geel met zwart). 

haren tusschen de oogen en langs den liprand van 
goud, de achterrand der oogen is met zilverharen 
bezet. 

Nu komt er een zweefvlieg aan. Hij staat stil 
in de lucht en zoekt zich de meestbelovende bloem 

en jaar lang ben ik Limburger geweest, of 
liever, heb ik in Limburg gewoond. Het ver
schil tusschen Limburgers en „Hollanders" is 

te groot, om in zoo'n korten tijd te verdwijnen (als 
' ta l ooit verdwijnt!) Maar nu ik weer Limburger-af 
ben, heb ik toch reden genoeg, ora met voldoening 
terug te zien op den tijd van mijn verblijf in een 
goed, eenvoudig mooi land, met goede hartelijke 
menschen en een heerlijke natuur. 

Wanneer ik nu veel goeds ga vertellen van mijn 
vroegere woonplaats, gebeurt dat ook al als een 
kleine vergoeding voor mijn gemopper, toen ik er 
nog woonde. Wanneer een vreemdeling in een klein 
stadje komt, behoort 't tot den tfbon-ton" om er over 
te praten als was 't een uithoek der wereld, „Nest" 

uit. Crabro volgt al zijn bewegingen met gespannen 
aandacht. Eindelijk heeft de vlieg een besluit genomen, 
hij daalt neer, raaar op hetzelfde oogenblik schiet 
de graafwesp vooruit. Met één sprong en één wiek
slag heeft hij de ongelukkige zweefvlieg bereikt, hij 
grijpt hem in zijn gele pooten, het paar worstelt 
ritselend tusschen de groene bladeren en een oogen
blik later vliegt de wesp raet zijn prooi de haag 
over naar een naburigen tuin, waar hij zijn nest 
ergens in den grond heeft. Maar ik heb het niet 
kunnen vinden en ik weet ook nog niet, of de 
zweefvlieg dood of alleen raaar verlamd was. 

Er is nog zooveel wat wij niet weten. Veel, dat 
wij nimmer zullen weten, raaar ook veel, wat niet 
altijd voor ons verborgen zal blijven. En in het 
vrije veld onder de blinkende zon ligt veel daarvan 
voor 't grijpen. Dit moge een troost zijn voor onze 
zestienjarige lezers, wier luchtkasteelen te lijden 
gehad hebben van den bora van prof. Hugo de Vries. 

Ik kan mij levendig voorstellen hoe het artikel 
in de Juni-aflevering door velen hunner ontvangen 
is. En ik weet ook, dat vele vaders en moeders 
gezegd hebben: „Zie je wel, daar heb je 't nu al." 

Maar, jongelui, als je nu in de tabak gaat, of 
medicus wordt of ontvanger van registratie en 
domeinen, doe dan toch in geen geval afstand van 
je liefde voor al wat leeft in de natuur. En bedenk 
dat in het studieveld der biologie voor een onge-
studeerd mensch, uitgerust met liefde, geduld en 
volharding nog evenveel roem en voldoening te 
behalen is als voor den besten laboratorium-dokter, 
raet zijn microscopen en klinostaten en hoe die 
dingen raeer mogen heeten. 

JAC. P. THUSSE. 

en „negerij" of zoo iets zijn dan ook de dagelijks 
gebruikte epitheta. Ook ik heb me daaraan schuldig 
gemaakt, en ik gevoel berouw, nu ik, in plaats van 
de mooie, kalme natuur daarginds, lederen dag de 
Prinsengracht voor mijn neus heb, met een heel 
„riant" uitzicht op de Elandstraat. 

Uit 't opschrift blijkt al, dat ik niets zal ver
tellen van Zuid-Liraburg. Dat is vrij bekend, daar 
komen genoeg vreemdelingen, enfin, dat is in de 
mode. 

Noord-Liraburg wordt óók wel bezocht. Bijna ieder 
botanicus is aan den Plasraolen geweest. Alleen in 
Midden-Liraburg korat niemand, die er niet nood
zakelijk zijn moet, en van de vele reizigers, die 
dagelijks • in de treinen voorbijkomen, stappen dan 
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ook maar zeer weinigen uit, tenzij ze met een 
anderen trein verderop moeten. 

Ik wil probeeren, of ik niet de belangstelling van 
enkelen kan opwekken voor een streek, die ik heb 
leeren waardeeren om het landschap zelf en om 
alles, wat daar voor een natuurliefhebber te zien is. 

Kent ge Venlo, lezer? Neen hè? Ik had evengoed 
kunnen vragen: kent ge Nieuw-Zeeland. 

Misschien is menigeen langs Venlo gespoord, maar 
niemand, die er niet om zaken zijn moet, houdt 
daar stil, om eens rond te zien. 
. Ik geef toe; er is niets, wat oppervlakkig gezien, 
daartoe uitlokt. Wanneer de trein over de Maasbrug 
rolt, ziet men uit 't portierraampje een oud, oud 
stukje stad, met stukken gebarsten wal, die gelegen 
zijn aan een halfdrooge, smerige zijtak van de Maas, t 

welluidendheidshalve ,/de haven" genoemd. 
Vervolgens krijgt men een tamelijk bouwvallige 

kazerne, waarachter kleine berookte huisjes, dan een 
straat, een klooster, nog een straat en eindelijk 
't station. Aan de andere kant van 't station ziet 
men een rij van de gewone moderne huizen, iets 
villa-achtigs en dan is men Venlo voorbij. 

Niet waar, dat is niet veel fraais. En juist daarom 
is alles me zoo meegevallen; de stad, maar vooral 
het landschap. 

Over de stad wil ik heel kort zijn. Zoo oudbakken 
de Buitenkant er uitziet, zoo frisch ziet het er op 
vele plaatsen van binnen uit, en naast vele typische 
oude hoekjes en straatjes, zijn er moderne winkel
straten, die nu wel niet schilderachtig zijn, doch de 
bewoonbaarheid van een plaats zeker vergrooten. 
Ga zelf maar eens kijken, 't zal nog meevallen, 
vooral als ik er hier niet alles van vertel. 

Ik zal me nu maar voorstellen, dat ik nog te 
Venlo woon, en mijn lezers als gids te vergezellen 
heb bij hun wandelingen om Venlo. Er is (dat zij 
hier terloops opgemerkt) een wandelgids van Venlo, 
met kaartjes en plaatjes. Oók heel modern, niet waar? 

Toen ik zelf in Venlo kwam (voor 't eerst natuur
lijk!) was 't Januari 1899. Maar ik kwam er vol hoop 
en nieuwsgierigheid naar wat er wel te kijk zou zijn; 
bovendien was 't mijn eerste betrekking bij 'tM. O. 
en men kan dus begrijpen, dat ik niet als pessimist 
in Venlo aankwam. Nu zijn mistige koude Januari
dagen niet erg geschikt, om met een streek kennis 
te maken, en de indruk der eerste weken was dan 
ook tamelijk slecht. Maar toen de lente kwam...4 

Wat heb ik geloopen op de vele vrije middagen 
die ik had! Wat heb ik genoten, lederen dag meer 
verbaasd, dat hier zooveel moois was, waar bijna 
niemand van gehoord had, en even verbaasd over 
de botanische en zoölogische vondsten, die ik deed. 

Een van mijn eerste tochtjes was naar „de sprong." 
Daarover heb ik vroeger al verteld, 't Was ora 

sneeuwklokjes te doen, en mijn leerlingen hadden 
rae verteld, dat ze daar groeiden. Nu, ik vond ze 
niet, raaar wel een mooi boschlandschap en talrijke 
planten, die rae het niet vinden van sneeuwklokjes 
vergoedden. 

Dit alles dus maar als bekend veronderstellende, 
zal ik nu de lezers verzoeken, me te volgen op een 
andere wandeling. Bij mijn opmerkingen over de 

Brem. 
Sarothamnus vulgare. 

flora kan ik rae natuurlijk niet erg aan de jaar
getijden storen en ik noem dus soorten bij elkaar 
op, die niet op denzelfden tijd te vinden zijn. 

Die mijn wandelingen na wil doen, zorge voor 
een schetsboek, een plantenbus en een boterham en 
die er een heeft, neme een camera mee; daar kan 
men van proflteeren. Voor drank hoeft niet gezorgd te 
worden; ieder huis, dat men tegenkomt, is een kroeg. 
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We zullen onze wandeling op de markt beginnen. 
Al is 't nu om de Venlosche natuur te doen, toch 

zal iedereen het mooie stadhuis (renaissance) bewon
deren, zelfs al //prijkt" er een heel leelijk lattenrek 
op voor telephoondraden. Door de Lomstraat en 
langs twee parken bereiken we de Maas. Alles is 
hier nieuw, ziet er aardig uit en kan zelfs heel mooi 
worden mettertijd n. 1. als in 't „Villapark" wat 
meer villa's staan en de boomen er in wat ge
groeid zijn. 

Door de nabijheid van de gasfabriek wordt evenwel 
de ontwikkeling, zoowel van boomen als van villa's, 
een beetje tegengehouden. 

Toch beginnen de genietingen van //buiten" te 
zijn, al vlak bij dat Villapark. Rechts van den weg 
is nl. een vrij steile zandwal, geheel begroeid. Wat 
is die zandwal 's zomers kleurrijk door al de bloemen, 
die er op groeien 1 Heele plekken zijn schitterend 
geel gekleurd door tallooze sterren van sedum 
reflexum; op andere plaatsen groeien dichte bosschen 
gewoon pijpkruid, waaronder in 't voorjaar 't fijne 
groen van Anthriscus vulgaris. Bramen en sleedoorn, 
omrankt door Bryonia vormen eigenlijk de hoofd
vegetatie. Wat is die Bryonia toch een mooie, stijl
volle plant! Iedereen moet haar mooi vinden, ook 
al let hij heelemaal niet op den rusteloozen arbeid der 
hommels en andere insecten op de groenachtige 
bloemen. 

Hier groeit ook Verbena. Dat doet denken aan 
't zuiden. Maar de zandwal is bij mij toch vooral 
in de gunst gekomen door de duizenden Draba 
muralis, die hier in April te vinden zijn. Ik had ze 
nooit in 't wild gevonden en zat dan ook eerst een 
minuut of wat te kijken, eer ik zoo'n zeldzaam 
plantje uittrok om mee te nemen. Ik herinner 't rae 
nog heel goed: ik was uitgegaan ora wat planten 
voor de normaallessen, ik had gezocht naar een 
gewone Sisymbrium of Cardamine en ik vond Draba 
muralis! 

Een eindje verder staat een huisje, dicht aan de 
Maas en we gaan langs bouwland, rechts is eigenlijk de 
hoofdweg. De zandwal is lager geworden en bosschen 
Evonymus en braamstruiken, waartusschen hooge 
Ballota's, beletten heelemaal het tusschendringen. 
Ik zag meermalen kinderen met de mooie, „kardi-
naalshoedjes" aan hun ooren gehangen, zooals ze 
dat ook zoo dikwijls met kersen doen. 

's Zomers is 't hier altijd verbazend warm. Geen 
schaduw beschut de planten, en wat hier dan ook 
in hoofdzaak groeit, is Genista en Sarothamnus. 
Die kunnen er tegen. Op de zandige bouwlanden, 
en langs de randen van een kreupelboschje groeit 
overal een klokje, lichtviolet met behaarde bladeren, 
Campanula rapunculoïdes en soms een enkel exem
plaar van een andere soort, C. Rapunculus, er 
tusschen. Verderop, langs een greppel, op hop en 

grassen, zit overal Cuscuta europaea. Het lijken wel 
lange vermicelli-draden, waaraan hier en daar de 
mooie bloerakluwentjes zitten. 

Al deze botanische schatten vergoeden het pro
zaïsche van 't landschap. Dat wordt echter straks 
beter. We moeten wel eerst door een nog prozaïscher 
stuk, n. 1. een kale zandvlakte, die als puinplaats 
gebruikt wordt, en waar natuurlijk allerlei planten, 
ook Pothoofdplanten te vinden zijn. 

Ik heb daar menige middag rondgescharreld tus
schen bosschen van Sinapis alba en Mercurialis (het 
gewone, echt Liraburgsche onkruid) en er ook wel 
aardige planten gevonden. Amaranthus retroflexus, 
Solanum nigrum var. Ochroleucura, Glauciura, Erysi
mum oriëntale heb ik er o. a. aangetroffen. 

Voorbij de puinhoopen wordt 't mooier. Het terrein 
begint heuvelachtiger te worden. Eerst een paar 
rijen kegelvormige zandduintjes, net kleine vul-
kaantjes, en dan hooge, blinkend witte heuvels, die 
voor verdere verstuiving bewaard worden door de 
lange reeksen Carex arenaria, en door de kruipwilg 
op de oostelijke helling. Meer naar den Maaskant is 
een heide-vegetatie, eenigszins vochtig, vol Drosera. 
En daar tusschen door loopt een mulle zandweg, 
door een rij donkere eiken van het stuifzand en van 
de Droseraheide afgescheiden. 

De weg is maar kort, en eindigt in een met eiken 
begroeide grasvlakte, raet een boschlandschap, rechts 
en links langzaam afbellende naar de Maas. Op dit 
mooie begroeide plekje staat een boerderij en een 
kapel. We zijn te Genooy. 

't Kapelletje is eenvoudig; eigenlijk leelijk. Maar 
't geeft toch iets eigenaardigs aan 't landschap; iets 
echt Liraburgsch. In Mei gaat een soort processie 
van uit Venlo hierheen en dan is het stille Genooy, 
op eens levendig en druk. Doch dat is raaar voor 
één dag en daarna keert alles weer tot de oude rust 
terug. Ik ging 'stomers 's middags dikwijls hier
heen en bleef dan tot na zonsondergang. En wan
neer de zon bijna weg was, met haar laatste stralen 
de ruwe eikenstamraen in purperen zuilen ver
anderende, dan was 'tjuist zoo'n heerlijk plekje, 
waarvan een oneindige kalmte en rust uitging, die 
zich aan iedereen meedeelde. 

In 't slootje bij de kapel groeien Hottonia's en 
Veronica Beccapunga, vlak bij de kapel staan overal 
Ajuga's. In Mei is de rand van den weg wit door 
de schitterende Stellaria Holostea en later blauw 
door de ronde Succisa-hoofdjes. 

Een eindje verder rechts staat een tweede boerderij, 
met mooie kastanjes en daarachter donkere sparren. 
Een weg loopt er langs, door jonge denneivplant-
soenen, naar Velden. Het torentje ziet men in de 
verte en het heeft rae getroffen, dat het bijna altijd 
omhuld leek door zilveren mist, nu eens weer blauw 
of grijsachtig, dan weer rose, raaar toch altijd was 
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er zoo'n fijne nevelachtige tint, ook al was de lucht 
volmaakt helder. 

Onze weg is nu een heel los zandpad, tusschen 
bosschen doorloopend. 't Zijn raaar jonge bosschjes, 
doch hun ligging op sterk heuvelachtig terrein en 
de talrijke berken, gemengd raet eikenhakhout en 
naaldbooraen, raaken het 
geheel tot een mooi stukje 
natuur, 't Is hier meestal 
kurkdroog, doch 't moet 
hier vroeger vochtiger 
geweest zijn, getuige de 
talrijke Molinia-pollen en 
de Erica's. Hier en daar 
staat nog een eenzame, 
armoedige Orchis. Patrij
zen zijn hier veel, hun 
klepperend opvliegen 

hoort men telkens, als 
men hier komt. 

Links wordt 't hout 
hooger; de dennen nemen 
de overhand. Plotseling 
staan we op den grint-
weg naar Velden en ver
der door tot Nijmegen. 
't Veldensche torentje 
komt boven een helling 
van den weg uitkijken. 
Hier begint een veen-
streek. Overal langs den 
weg veenachtige hei- of 
graslanden, vol orchi
deeën. Zonder ze te zien 
bemerkt iedereen de na
bijheid van Platanthera 
bifolia. Haar geur vervult 
de lucht over een groote 
uitgestrektheid. Groote 
trossen van Orchis lati
folia en rnaculata prijken 
in alle kleuren van bijna 
wit tot donkerpurper. 
Heelemaal witte zijn er 
niet te zien. 

De bodera is zandach-
tig, doch op de lager gele
gen plekken heeft zich 
overal veen gevormd, vol 

, maar van een eigen-
onderzoek is nooit 

Waterviolier. 
Hottonia palustris. 

kan dan eindelijk in 't meertje de mooie veeren van 
Sphagnum pluraosum bewonderen. Dicht bij den 
rand van 't water, waar 't afwisselend nat en droog 
is, groene Rhynchospora-sprietj.es onder water en 
het lijkt, alsof er hier of daar kogeltjes aanzitten. 
Vischt men zoo'n kogeltje op, dan valt ' t samen tot 

een onoogelijk klompje 
bruin slijm. Bij onder
zoek zou wel blijken, dat 
't een Rivularia-soort, dus 
een wier, is. Ik heb 
tweemaal van die bolle
tjes mee naar huis geno
men 
lijk 
wat gekomen. 

Wie teekenen of foto
grafeeren wil, kan hier 
ook zijn hart ophalen. 
De veenplassen, met 
dennenbosschen op den 
achtergrond leveren stof 
tot een lieele verzameling 
mooie „kiekjes". 

Oostwaarts volgt een 
vochtig berkenboschje. 
In 't laatst van Septem
ber is de bodem hier 
bedekt met heksenkrin-
gen van de prachtig 
mooie, maar heftig ver
giftige Amanita muscari a, 
de vliegenzwam. Alles 
aan die venijnige plant 
is toch even mooi en 
elegant. Vorm, kleur, 
teekening van den hoed, 
't een is al sierlijker dan 
't ander. Wanneer men 
dan daarbij aan de giftige 
eigenschap denkt, komt 
onwillekeurig de gedachte 
aan eene demonische 
schoonheid in ons op, 
die haar bekoorlijkheden 
aanwendt om menschen 
in 't verderf te storten. 

Die arme vliegenzwam! 
Hoe weinig zal dat haar 

orchideeën en Vaccinium Oxycoccus. Het zijn bijna 
steeds ronde kommen, met een breeden rand van 
veen en in 't midden een kleine modderige plas, raet 
een enkele Eriophorumpluim langs den rand. Ge
makkelijk om er dicht bij te komen is 't niet, maar 
die 't toch wil doorzetten, kan wel van het eene 
sponzige sphagnumkussen op 't andere wippen en 

bedoeling zijn! En zelfs al bedoelde ze het, dan zou 
ze het nog niet bereiken, want een paddestoel is 
nu eenmaal in het oog der meeste menschen „vies" 
en ook dit pronkstuk onder onze inlandsche soorten 
lokt meer menschen uit, om haar om te schoppen 
dan om er van te proeven! Gelukkig trouwens. 

Door een stuk ,/szombèck", die beltjesheide van 
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Molinia en Carex met Andromeda en Vaccinium 
oxycoccus, dezelfde, die achter Amersfoort te vinden 
is (en spoedig zal te vinden geweest zijn!) komen 
we op een gewoon stuk vochtige heide, heel vlak, 
doch omringd door donkere bosschen, waarboven 
nog een paar heuvels uitsteken. Toch is dit een 
merkwaardig plekje, want hier groeit de zeldzame 
maanvaren, Botrychium Lunaria. Ik vond ze hier 
voor 't eerst op een excursie met de leerlingen van 
de H. B. S. Een van hen kwam er mee aandragen 
en vroeg ,/wat dat nu voor een raar ding was". 
We vonden er dien middag massa's. 

Door een mooi dennenbosch gaat onze weg. 't Is 
nu een holle weg, op de helling waarvan allerlei 
Korstmossen, vooral Cladonia cornucopioides en 
pyxidata, Beomyces roseus en Peltigera canina. 

De bodem van 't bosch is overigens vlak, bieren 
daar met een slootje er door, waarin lange groene 
en grijze draden: Spirogyra soorten en de veel 
zeldzamere alg Mougeotia genuflexa. 

Als 't bosch ophoudt, moet een hooge heuvel 
beklommen worden. In 't zand, op de helling, zijn 
die mooie blauwe Geotrupes bezig, konijnenmest te 
versjouwen, maar niet vastgestoken op een punt 
van den drietand. Of dat trouwens wel ooit te zien 
zal zijn, betwijfel ik! 

't Mulle zand op de steile helling maakt, dat we 
blazend en hijgend naar boven gaan, terwijl onze 
handen nu en dan mee moeten werken. 

En terwijl ik mijn denkbeeldige tochtgenooten 
reeds hoor brommen over den ellendigen weg, waarop 
ik hen gebracht heb, sta ik boven op den heuvel 
weer in stilte te bewonderen, wat ik reeds zoo 
dikwijls bewonderd heb, nl. //het zwarte water". 
Ik heb nog nooit een vreemdeling daar gebracht of 
hij riep opgetogen: „wat is 't hier toch mooi!" en 
die uitroep is dan ook wel gerechtvaardigd. 

Van den hoogen heuveltop overziet men een uit
gestrekte, moerassige vlakte, omringd door donkere, 
zware dennebosschen. In ' t midden der vlakte is 
een vrij groot raeer, met helder water, waarin 't 
zonlicht zich vroolijk spiegelt, en waarboven talrijke 
watervogels heen en weer vliegen, in groote bogen 
het water overstekend, of (andere soorten) recht 
opvliegend uit de Carexplanten aan den oever. Over 
de dennen heen ziet men het dorpje Velden; raaar 
oostelijk het Duitsche stadje Stroeten, een uur of 2 
van Venlo gelegen. Achter ons, over eenige heuvels 
heen, is Venlo te zien. 

Die nu stevige schoenen aan heeft en niet tegen 
een paar natte voeten opziet, loope eens langs het 
„zwarte water". Overal prachtige Orchis bloemen, 
waartusschen hier en daar een Epipactis palustris. 
Gagelstruikjes verheffen zich tusschen een paar 
kleine eiken en vervullen in 't voorjaar dikwijls de 
lucht met hun eigenaardigen aromatischen geur. Nu 

en dan vliegt een eendenpaar op, of schiet een fuut 
tusschen de hooge Carexstruiken, om even daarna 
op de open watervlakte te verschijnen. 

Slangen heb ik hier nooit gezien. In het jaar, dat 
ik in Venlo geweest ben, heb ik er trouwens slechts 
een vijftal waargenomen, 't Waren alle ringslangen. 
Het dennebosch rechts van ons is in zooverre merk
waardig, doordat de bodem tot zekere diepte zuiver 
leem is, en wel van een buitengewoon klei-achtig 
aanzien. In den herfst zijn hier merkwaardige 
amanita-soorten en andere zwammen te vinden, 
waaronder mooie clavaria's en de typische cruci-
bulum's, net een mandje met Paascheieren. 

Aan het noordelijke eind van het Zwarte Water 
is een met slooten doorsneden en met eiken en 

Genooy. 

elzenhakhout begroeit terrein. Die slooten bevatten 
ook een merkwaardigheid, nl. de slangenwortel, 
Calla palustris, met haar mooie bloeischede en 
roode bessen. 

Deze fraaie Aroïdee is bij Venlo lang zoo alge
meen niet als de gewone Arum raaculatura, die bijv. 
langs de Maas bijna overal te vinden is. 

In een plasje, midden in een heideveldje, groeit 
een plant raet een vrij onaanzienlijk trosje blauwe 
bloemen. Toch is dat een aristocraat onder de 
planten der vochtige of natte heide. Hier tusschen 
de mooie vruchtaren van Nartheciura, het fijne kar
telblad en de prachtige witte Parnassiabloeraen staan 
die trosjes vrij onaanzienlijk. En menigeen ziet ze 
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heelemaal niet, hoewel toch Lobeli Dortmanna het 
bekijken wel waard is. De blauwe bloemen, eenigs
zins aan orchideeën herinnerend, hebben iets zóó 
fijns, zoo voornaams zou ik haast zeggen, dat we 
ze juist een goed gezelschap vinden voor Parnassia, 
terwijl de weinige bloemen de dikke Orchistrossen 
heelemaal in de schaduw stellen. 

Had ik maar een goede foto of een schets van 
het zwarte water! Helaas, ik kan er geen enkele 
meer vinden en ik zou zoo graag den lezers een 
meer tastbaar beeld van dat mooie plekje geven! 
Maar minstens gaat deze of gene, nieuwsgierig ge
worden, wel eens kijken! 

Oostwaarts gaat onze weg weer. De bodem blijft 
veenachtig, doch er zijn hier en daar als 't ware 
zandschollen tusschen, die dicht begroeid zijn met 
Sarothamnus. Ik heb nooit zulke reuzen-exemplaren 
gezien als bij Venlo algemeen zijn. En het gezicht, 
dat die bloeiende Sarothamnusbosschen opleveren, 
is gewoon onbeschrijfelijk. Hier in de buurt groeit 
ook weer Platanthera, en 's avonds is me menig
maal de een of andere dikke Sphingide tegen 't lijf 
gevlogen, die zeker van zijn snoepmaal in die geurige 
bloemen terugkwam. 

We kruisen den straatweg naar Stroeten, die zich 
over 8 KM. bijna kaarsrecht tusschen Venlo en 
Stroeten uitstrekt, en gaan vervolgens een smal 
wegje op, steeds naar 't Oosten. In de slooten langs 
den weg groeit Alisma natans, een waterweegbree-
soort, die wel iets van een Batrachium en óók wel 
iets van een Potamogeton heeft. 

Rechts van den weg ligt een eigenaardige boerderij, 
een lang wit gebouw, met twee zijvleugels, die een 
vierkante binnenplaats insluiten. De ingang wordt 
gevormd door twee zware pilaren, waartusschen 
vroeger een hek. Op 't huis een torentje en daar
onder een soort poort als doorgang. 

Dat is Arenborg, een der vele kasteelachtige 
hoeven die Limburg bezit. Ik ben geen groot lief
hebber van historie, maar zoo iets onmoderns geeft 
zeker een eigenaardig, niet alledaagsch cachet aan 
een landschap. 

Langs de sloten groeit overal Chrysosplenium 
oppositifoliura, de ora Venlo meest gewone goud-
veilsoort. Ook C. alterinifolium is niet zoo heel zeld
zaam daar. 

En nu zijn we tevens gekomen aan den voet van 
wat in Venlo „de Berg" genoemd wordt. Die //Berg" 
is de scheiding tusschen het hooger gelegen heide
gebied aan de Duitsche grens en de raeer vlakke 
strook grond beoosten de Maas. Het is dus niet één 
heuvel raaar eenvoudig een helling op de overgang 
van het Oostelijke „hoogland" en het „dal" van 
de Maas. 

Die helling is merkwaardig. Hard en zandig op 
de eene plaats, vol groote steen en van het Rijn-

diluviura, soms raet groote afgebrokkelde of afge
graven kanten, waarin oeverzwaluwen nestelen, is 
het aanzien op andere plaatsen heel anders. 

Nu eens is nl. de heele helling met dennen be
groeid, dan weer blijkt zich veen gevormd te hebben 
aan den voet. Die veenkorst is dik en sterk ont
wikkeld. Prachtige koningsvarens verheffen hier hun 
veeren, op andere plaatsen, waar 't iets drooger is, 
staan manshooge adelaarsvarens, terwijl in Juni 
de helling in prachtig wit en purper schittert dooi
de letterlijk tallooze planten van Digitalis purpurea, 
het vingerhoedskruid. 

Boven op den berg heeft men een aardig panorama 
op de Maasvlakte en Venlo. Gaat men nog verder 
Oostelijk, dan daalt 't terrein spoedig weer om bij 
't aardige Duitsche dorpje Herungen weer te stijgen. 
Die in Venlo komt, moet vast eens naar Herungen 
gaan, en dan eens doorloopen naar Wankura, of 
over Lenth naar Kaldenkirchen wandelen, 't Een is 
al mooier dan 't andere! 

Van één punt van dien weg, nl. de Kriekenbeek 
wil ik hier even zeggen, dat 't een heerlijk plekje 
is, mooi bosch (beuken en dennen) en een paar 
prachtige meeren met begroeide oevers en een flora 
van Convallaria majalis, Majanthemum en Oxalis 
Acetosella, die 't nog mooier maakt. 

Eene keer hoorde ik hier de „Unke", Borabinator 
igneus. 

Maar laten we onzen weg langs den rand van den 
berg vervolgen. De wandeling zou nu, wanneer we 
niet stil gestaan hadden, toch al 2^ uur geduurd 
hebben, en het wordt dus tijd naar huis terug te 
keeren. 

Voortdurend kunnen we de adelaarsvaren be
wonderen, „de" Venlosche varen, hoewel ook andere 
soorten hier veel voorkomen. Die laat ik op een 
andere wandeling zien. 

Het panorama is voortdurend mooi. Vanaf de 
„Huringer Berg", het punt, waar de weg naar 
Huringen stijgt, heeft men een aardig gezicht op 
een plas, waarbij een schilderachtige groep boomen 
en een paar huizen; nog verderop is een punt, waar 
links van ons pad steile afgravingen, met hier en 
daar een half ontwortelde den, aan het rotsland
schap van 't zuiden herinneren terwijl rechts het 
Maasdal zich uitstrekt, een groote vriendelijke vlakte, 
vol frissche kleuren en schitterend in 't zonlicht. 
Laten we dit pad maar afdalen. Het voert ons naar 
den Herunger weg, dicht bij Venlo en spoedig zijn 
we dan ook thuis. 

Ik heb nu, wel is waar kort en onvolledig, een 
schets gegeven van het landschap ten N. en O. van 
Venlo, en beoosten de Maas. Mocht iemand ooit de 
wandeling in werkelijkheid doen, dan verzeker ik 
hem, dat hij veel meer interessante vondsten zal 
doen, dan ik vermeld heb, en dat hij een landschap 
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zal kunnen bewonderen, dat de moeite van den tocht 
ruimschoots waard is. 

In volgende afleveringen wilde ik nog twee wande
lingen beschrijven, en wel een in de streek bewesten 
de Maas, eerst door 't Maasdal noordwaarts tot 
Grubbenvorst en dan door een meer boschachtig land
schap en langs de Peelrand naar Venlo terug; en 

een tweede wandeling ten Zuiden der stad. Dat 
zal me raeteen gelegenheid geven iets meer van de 
fauna te vertellen. 

Voor dezen keer roep ik mijn tochtgenooten: 
„tot weerziens toe!" 

A'dam. GARJEANNE. 

www^iïrwwwww'frww'frfr 
De Bleekgele Hennepnetel. 

Wie langs zan
dig bouwland 
wandelt, heeft 
alle kans, deze 
mooie lipbloem 
te vinden. Met 
haar groote gele 
bloemen prijkt 
ze overal op de 

roggeakkers, 
zelfs op de voet
paden daartus-
schen, maar dan 
in kleiner vorm, 
meestal met on-
vertakten sten
gel. 

Zeldzaam is ze 
daar althans niet, 
al staat ze in 
de Flora van H. 
en Th. met een 
z. aangeduid, en 

verreweg de 
meeste lezeres
sen en lezers der 
Levende Natuur 
zullen haar dan 
stellig ook wel 
kennen. 

Waarom dan 
opnieuw de aan
dacht voor haar 
gevraagd ? 

Het antwoord 
trachtte ik te 
geven door de 
teekening van een enkele harer bloemen. De fraaie 
lijnen en sierlijke buigingen, de mooie welvingen 
van deze bloem — het modellé zouden we zeggen, als 

Bleekgele Hennepnotel, Galeopsis Ochroleuca (zeer vergroot). 

het pleister was 
— inzonderheid 
van de onderlip, 
kunnen, dunkt 
mij, een oogen
blikje van aesthe-
tisch genot ver
schaffen. Alle 

hennepnetels 
hebben, zooals 
bekend is, twee 
holle,kegelvorrai-
ge knobbels op 
de onderlip, vlak 
voor den ingang 
der buis, waarin 
ze onmerkbaar 
wegvloeien. Wat 
bakenen ze mooi 
den weg af naar 
het diepste der 
bloera, langs de 
ronding der mid
delste slip! 

En deze verhef
fingen geven met 
de zachtere wel
vingen aan dit 
bloemdeel een 
relief raet een af
wisseling en over
gang van licht-en 
schaduwtinten, 

waarbij de ove
rige in 't wild 
groeiende Labia-
ten niet halen. 

Heel even uw belangstelling alzoo voor een mooi 
stukje ornamentiek in miniatuur. Meer niet. 

Amsterdam. H. BOUMA. 


