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NOORD-L1MBURG TEN OOSTEN VAN DE MAAS. 

R zijn weinig streken in ons land, die zoo weinig bekend on doorzocht zijn als 
Noord-Limburg. De zouieitoeiislen komen niet verder dan de Plasmolcn en 
van daar uit, zullen Gennep en Oltersum wel bezocht worden. Maar van Gennep 
tot Arcen is er weinig aan natuurstndio gedaan en natuurliefhebbers zijn er 
ook schaars. De Noord-Limburger gaat op in zijn landbouw en veeteelt en 
wat daar niet onmisbaar voor noodig is, lijkt hem allemaal Bgelierdheidu waar 

hij niks van moot hebben. 
In het midden nu van deze streek ligt het dorpje Well aan de Maas en van hieruit 

kunnen we mooie uitstapjes maken. Well is van de Maasdorpen wel het schilderachtigst 
gelegen. Gebouwd direct op den Maasoever, heeft het als achtergrond de hooge lindenlanen 
om hel kasteel. 

lüj hoog water loopt een deel der dorpsstraat «jider, maar zoo erg als in 1910 is hel 
gelukkig zoldon. Toen waren we hier aan alle kanten omringd door het water; en nu is de 
Maas nauwelijks een rivier te noemen. 

Van Arcen tot Gennep zien we regelmatig de volgende gronden zich opvolgen. Vooreerst 
de Maasklci, meer of min breed en hier en daar al spoedig met veel zand gemengd; daarop 
volgt een strook lage weiden die bijna eiken winter meermalen omlerloopcn en langzaam 
overgaan in den zandgrond, hier nog tot bouwland gesebikt, verderop alleen hei en dennen-
bosschen toonend. Evenwijdig aan de Maas liggen in deze hei twee heuvelrijen en hierachter 
liggen de vennen, tegenwoordig veel ontgonnen. De grens van ons land ligt in of vlak bij 
deze oude rivierbedding, 

Niet overal is deze opeenvolging zoo mooi te zien; tusschen Wcllerlooy on de Hamert 
vindt men de hei al een 50 Meter van de Maas af. 

Laten we op een mooien voorzomerdag eens de streek verkennen; we gaan 's mor
gens vroeg van Well uil opslap en wandelen den Maasoever langs. Tusschen de honderden 
zwarte spinnen, die op de gebarsten droge oeverklei loopen, ziet ge een krioelende schaar 
korlschildigo insecten en mooie lichlgroenglanzeude loopkevertjes met gele vlekjes op dedek-
schilden. Nu en dan trelfen we er een Elaphrus aan, direct kenbaar aan de grove oogstippels 
op de di'kschildcn en zeldzamer wat grootere loopkevors. Hier zijn we aan de aanlegplaats 
van boot en veer; en het onkruid overtreft hier verre de grassoorten. Groote stukken zijn 
geel van de waterkers, de landvorm met diep ingesneden, en de watervorm met bijna gave 
bladeren. Er tusschen in ziet ge de Bertramswortel (Achillea Plannica), smeorwortcl, weegbree, 
duizendknoopen, melden en nogal algemeen: het bilzenkruid. 

We volgen den Maasoever stroomafwaarts, maar moeten ze alras verlaten om het smalle 
weggetje te volgen tusschen de Maaswaarden links en bouwland rechts. Heerlijk geuren de 
Meidoornbloesems in de hagen, wolken van lijn aroma u tegenwerpend bij het naderen. 
Overal slingeren zich de clematisrauken (clematis vilalba), waarvan later de zilverwitte vrucht-
pluisjes nog schooner zijn dan de teere groeuwitle bloemen, waartegen de lleggerank (Bryonia 
dioica) er naast het echter moei afleggen. De heggeduizendkiioop (Polygonum dumetorum) 
groeit Ie wild en te onregelmatig, om hier niet als de paria der slingerplanten te gelden. 

Ken enkele struik van de Kardinaalsmuts. Htionymui europaettB, een enkele wilg, eik, els, 
hazelaar, berk en vuilboom vindt men in die hagen. In do weilanden langs de Maas zien we 
mooie, felrood tegen de groene omgeving afstekende bloeiwijzen van het Groot Sorbonkruid 
(Poterium officinale), en zeer algemeen het minder roode en kleinere Potcrium sanguisorba, 
beide vroeger geroemd als bloedstelpend. 

Kyk, daar is de bodem van de wei wat meer beschaduwd en reeds van verre zien we 
er de vogelmelk (Ornilhogallum umbellatum) in aantal staan. Achillea Ptarmica en Euphorbia 
palnstris zijn er algemeen, Tusschen het gras onder de hagen is ook de Aronskelk (arum 
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maculatum) geen zeldzame verschijning en heel wat indrukwekkender dan het algemeene en 
altijd assymetrisch lijkende nagelkrnid (Geum urbanum). , 

We zijn nu gekomen in het buurtschap Elstcren, zeer vruchtbaar wei- en bouwland. 
Voor iemand die een tijdlang in de Hollandsche polders heeft moeten wonen, valt hier direct 
het enorme aantal en verscheidenheid van onkruid op. Onkruid tusschen de rogge, onkruid 
tusschen de aardappelen, tusschen de komkommers, de haver, de mangelwortelen, onkruid 
overal. En onder dat onkruid zijn enkele botanische merkwaardigheden. Op de wegen is 
hier de heelbeen (Holosteum umbellatum) algemeen, en ook een korenveld stond er vol van. 

De witte krodde met haar breed gezoomde tandjes is hier minder algemeen dan aan 
den anderen kant van het dorp; maar zooals daar staan ook hier vele van allerlei soort 
klaprozen; (papaver argemone, dubium en rhoeas). Die mooie paarsche bloemetjes laag aan 
den grond, die hier zoo veel tusschen het koren voorkomen heeten Venusspiegel (specularia 
speculum), hier even algemeen als de langsnavelige Naaldenkervel (Scandix Pecteu Veneris). 
Een ander korenveld hier in de buurt, meer zandgrond, heeft weinig venusspiegel en naalden
kervel, maar zooveel te meer parelzaad (Lithospermum arvense). En overal aan de wegen 
begeleidt ons het zeer algemeene kruisblad-walstroo (Galium cruciata), trouwens een plant 
die overal de rivieren volgt. Maar die grijze plant daar tusschen de komkommers en aard
appelen en zelfs langs den weg, wat zou dat zijn? 

Zoo gewoon is het akkerviltkruid (Filago arvensis) niet, dat we het al op afstand zouden 
kunnen benoemen. Het arm en dunnetjes uitziende dwergvillkruid van de heipaden is er 
ook een echt dwergje togen. De Filago arvensis is hier niet zeldzaam, bijna even algemeen 
als de Cichorei (Cichorium Intybus), die ons dadelijk opviel met haar groote lichtblauwe 
bloemen en dikke stengels, 

Wat is dat een eigenaardig groepje witte bloemetjes, als 't ware rustende op de blaadjes 
er onder'? Hier waar de witte vorm van de veldsla (Valerianella) maar weinig gezien wordt 
lijkt het op het eerste gezicht een wonderlijk plantje. 

Velerlei wikken on ervums slingeren door het koren, het hier en daar zelfs naar de laagte 
trekkend, en eenmaal vond ik er een aardaker (Orobus tuberosns) in één exemplaar 
tusschen staan. De tuinmolde (Atriplex hortense) behoort hier tot de zeldzaamheden, ook al 
omdat ze evenals de vorige hier nooit werden gekweekt, 

En als we nu het meest voorkomende onkruid moesten noemen, dan is de keuze nog 
groot. Mercurialis annua (Bingelkruid) is al even ontelbaar als de Veronicabloempjes waarbij 
Veronica Chamaedrys, arvensis, bedoraofolia, otficinalis, scutellata en triphyllos alle even 
algemeen zijn, on zelfs de Vergeet-mij-niet mag gerust er bij genoemd worden; al is de 
voorjaars-Vergeet-mij-niet er ook de minst voorkomende, 

Elsteren voorbij en de lage weilanden door, zien we rechts in de verte reeds hei met 
heuveltjes en dennenbosschen, links aan den overkant der Maas gelegen, tusschen zwaar 
geboomte het oude kasteel van Geysteren en hier kunnen we het gekrijsch der kraaien nog 
hoeren en zien er telkens af en aan vliegen, 

We zijn hier op den weg naar de „Kamp", een groep van een zestal grootere boerderijen. 
Een echte zandweg; tusschen de karresporen bijna uitsluitend varkensgras (Polygonum 
aviculare, het geheimmiddel tegen de suikerziekte, ook in ons land bekend en geëxploiteerd), 
en links een slootje vol tandzaad (Bidons cernuüs en tripartitus) en wolfspoot (Lycopus enro-
paeus); die heldergele bloempjes aan den wegrand rechts is het liggend hertskooi (Hypericum 
humifusum) en die donkergroene blaadjes met paarse bloemetjes behooren bij de oogentroost 
(Euphrasia officinalis). Ook de roode oogentroost, die ook niet die donkergroene blaadjes heeft, 
ziet men er hier en daar. 

De dierenwereld is hier het bekijken ook waard; ontelbaar zijn de vinken, meezen en 
merels, ontelbaar de kuitleeuweriken, en de vele kleinere zangvogels bewijzen door hun 
geringe schuwheid, dat nesten uithalen hier gelukkig zeldzaam is. Dezen zomer werd hier 
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zelfs een ransuil en een korhoen geschoten, dassen en vossen worden er tolkenjare gevangen. 
Van de Kamp uit slaan we Oostwaarts de hei in, die hier niets merkwaardigs oplevert, 

en zoo komen we dwars door dennenbosschen en akker
maalshout aan een lange, ongeveer l K. M. breede veen-
achtige strook met enkele grootere en vele kleine poelen. 
Dit is een uitverkoren plekje natuur. Kijk, hier in dit 
bijna droge slootje staat het wollige moerashertshooi (Hype
ricum helodes) en nog algemoener de moerasrolklaver (Lotus 
uliginosus), en het tandzaad, de wegen staan vol oogentroost 

Oi j / . Z1 J.-JJ ' e n ^^egroen (Ajuga reptans) met hier en daar het Handekens-
\7 kruid in; forsche exemplaren. In de poelen steekt tusschen 

de wateiMiebladeren het blaasjeskruid (Utricularia vulgaris) 
zijn gele bloemetjes omhoog, de sloten slaan vol waterbezie (Comarum palustre) en kalte-
slaarl (Lythrnm Salicaria) en vele groote schermbloemen. Daar waar de grond weer wat 
hooger wordt staan aan den wegrand tie weinig in 't oog vallende bloemkransen van het 
Hartgcspan (Leouurns cardiaca) tusschen Hennepnetel (Oaleopsis ochrolcuca en 6. Tetrahiet) 
en Helmkruid (Scrophularia nodosa en S. alata). 

Elders zijn hier weer heele poelen bedekt met 
waterdrieblad (Menyanthes tritbliata). Maar grooter 
aantrekkelijkheid hebben deze poelen door hun 
rijkdom aan visch en andere watorbewoners. Groote 

waterkevers zijn in 

j^t*. ^U*^*»*^ 

1? zulke met veel riet be
groeide wateren moeilijk te vangen, ware 
het niet dat ze in letterlijken zin in de 
fuik loopeu en zoo is het hier een van 
de betrekkelijk zeldzame vindplaatsen van 
Dyliscus latissimus, D. punctulatus, D. 
dimidiatus en als zeldzaamste de Gybister 
laterimarginalis. Het geheel van die poelen en laag veen wordt 
het llulderbroek genoemd. 

Een paar honderd Meter meer oostelijk loopt de rijksweg 
Nijmegen—Venlo. Deze zullen we naar Well terug volgen. Ken 
uur loopen is het tol de Well'sche molen en dan zijn we een minuut 
of tien van ons uitgangspunt verwijderd. 

De rijksweg is hier aan beide zijden beplant met jonge Ameri-
kaansche eiken, en vertoont lichte golvingen. 

Zijn we de voorlaatste stijging voor den molen voorbij en 
zien we naar links op de heipaden, dan verwonderen we ons om 
de verandering van het onkruid langs do karresporen. We zagen 
er lot nu toe slechts dwergvillkruid, tripmadam, varkensgras, 
herderstaschje, hardbloem (sclerantlms anninis en S. perennis), 
hertshooi (Hypericum perforatum en quadrongulum), thym, brem, 
struikhei, verdwaalde lupine, serradelle en spurrie, hier en daar 
veel hennepnetel en daar zien we plotseling rechts op een heiweg 
een Huttenlut (camelina sativa) on iets verder veel grijskruid 
(Berteroa incana) en witte honingklaver (Melilotus albus). Een 
paar minuten verder en we staan voor den molen, hoog en smal 

van vorm, gebouwd boven op oen heuvel. 
Reeds direct zien we, dat hier de plantengroei nog meer veranderd is en men mag in 

AV 

üc. 
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Noord-Limbnrg gerust spreken van »molenplanten«, een zusje dus van de pothoofdplanten. 
Den Molenberg bestijgende, zien we rechts een groepje 

prachtige knikkende distels staan en overal in het rond 
is het gekleurd door Slaugenkruid en het Grijskuid. 
Maar hoe komt. daar dat eenzame plantje van Stekelzaad 
(Lappula Myosotis)'? Die heel bijzondere flora hier komt 
hier uit de bijmengselcn van het koren, dat er gemalen 
wordt, want nu we onzen tocht rondom den molen gaan 
beginnen, vinden we nog al meer »molenplantcn«. Die 
Oenothera biennis zullen we er maar niet toe rekenen, 
maar wel de Melilotus officinalis en albus, de Trifolium 
arvense, en zeker de Sisybrium altissimum en Lepidium 
Draba. Nu we aan den Zuidkant van de molen komen, 
zien we er een groep paarsche lipbloemen staan. De 
determinatie is niet moeilijk, het zijn een tweetal Salie-
soorten (Salvia sylvestris en Salvia verticillata). Beide 
zijn op een twintigtal plaatsen in ons land gevonden. 
En iets hooger den berg op zien we tusschen het gras 
krachtige exemplaren van do wilde ridderspoor(Delphinium 
consolida). Dat men er korenbloemen, bolderik, hennep
netel en verder de gewone wegplanlen zal vinden, is 
natuurlijk. Ook staan er aan de Noordelijke helling eenige 
exemplaren van Silene vulgaris. Van den molen gaan we 
langs den Kasteeldijk naar Well terug en hebben direct 
reclits een klein, grootendeels van den zwaardere hout 
ontdane boschje, het «Sterrenboschs. Een klein vijvertje 
is er in te vinden en de vele sterk gekronkelde paadjes 
herinneren aan vroegeren aanleg toen de Heeren van 
Well, Ayen en Bergen nog kwamen uitrusten op de 
bank voor het oude prieeltje, bijna geheel verscholen in 

het struikhout. Hier ziet men in het voorjaar 
een mooi boschplanlje het Lelietje der dalen 
(Convallaria majalis), iets verder is een plek 
begroeid met maagdepalm en overal vindt 
men in groot aantal de mooie paarse bloemen 

van het vingerhoedskruid (Digitalis 
purpurea). 

We zijn hier maar een paar 
minuten van het 17e eeuwsche 
kasteel Well verwijderd,een breede 
laan voert er ons heen, deels 
van zware eiken, deels van zeer 
hooge linden. Een breede, door 
zwanen schoongehouden, gracht 
loopt om het kasteel. Alleen wat 
Waterlelies kunnen er zich staande 
houden. De plantengroei om het 
kasteel levert weinig bijzonders. 
Boschzandkruid (Möehringia triner-

via) is er algemeen; de vaslwortelige helmbloem (Corydalis solida) staat er op een plaats zeer 

.éin/éi^j'^L &L^ 
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veel, Myosotis sylvestris komt er in de weilanden ook voor, Veronica serpyllifolia vindt men 
er in enkele exemplaren. 

Nog een paar minuten wandelens en we zijn weer in ons dorp. We zien in de tuinen 
als onkruid boonenkruid (Sauireja sativa), de kleine en zelden de akkerleouwebek (Linaria 
minor en L. arvensis). Langs de vuilnishoopen zien we de groote witte bloemen van den 
giftigen doornappel (Datura stramonium) en op den muur van den pastorietuin groeit de 
aardige witroze Sedum album; en tol besluit ontdekken we in een klaverveldje de klaver
vreter (Orobanche minor). 

Maar voor vandaag is de tocht lang genoeg geweest en we zullen een volgenden keer 
een ander stukje van hieruit gaan bezien. 

Well CL.J. DR. A. WILLEMSE. 

N. B. Op de Molenberg worden ook nog gevonden: Lepidium perfolialum, Vicia villosa, 
Silene dichotoma, Anchusa officinalis en Trigonella cterulea. 

JUNIMORGEN OP HET NAARDERMEER. 

'INDELUK hebben wij dan eens op het Naardermeer rondgedobberd. Wij hadden 
er reeds zooveel van gehoord en gelezen, ook wel de hoentjes zien wegduiken 
of een eend zien broeden als wij er met den trein doorstoomden, maar op het 
meer zelf, tusschen het wuivende riet, waren wij nog niet geweest. 

Zeer jammei% trolTen wij het niet bijzonder. Door het mooie weer in het 
vroege voorjaar, waren de vogels erg vlug geweest met het opzetten van hun 

huishouding en het gevolg daarvan was, dat, toen wij op 10 Juni kwamen, volledige nesten 
bijna niet te vinden waren en de jonge vogels reeds z6ó groot waren, dat zij niet meer op 
de nesten bleven, maar zich ijlings heenrepten als wij naderden. Van de jonge lepelaars 
ulogen er zelfs verscheidene exemplaren weg, toen wij ze van wat nader wilden bekijken. 

Dat neemt niet weg, dat we een morgen vol afwisseling heblien gehad en veel nieuws 
hebben gezien. 

Met de eerste Gooi-
sche waren wij de stad 
uitgegaan, die ons luid 
k l i n g e l e n d naar de 
llakkelaarsbrug veerde. 
Het weder was schitte
rend, heerlijke zonne
schijn en een verfris-
scheuil windje. 

Om ongeveer half 
acht waren_wij aan de 
visscherij en scheepten 
wij ons in. 

In de verte hoorden 
wij reeds het somber 
geluid van den roerdomp 
en werden verwelkomd 
door eenige zwarte stern
tjes, die onophoudelijk 
heen en weder flitsten. 


