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HOOSDEN IN DE HERFST
door John Hannen

Zondag, 25 oktober, bezoeken we
Landgoed Hoosden te Sint
Odiliënberg.
We verzamelen ons om 14.00
uur, op de parkeerplaats op het
kerkplein voor het museum.
Deze excursie zal ongeveer 2,5
uur duren.
Gebied
Landgoed Hoosden ligt zon vijfhonderd meter van de bedding
van de rivier de Roer ten noordwesten van de bebouwde kom
van St. Odiliënberg. Landgoed
Hoosden dateert vermoedelijk uit
de 16e eeuw en
is vernoemd naar
het gelijknamige
landgoedhuis.
Het huis Hoosden
of Hoosten gaat
terug tot in de
Middeleeuwen.
Het ligt op een
horst omzoomd
door loofbos. Het
landgoed is door
lanenstelsels
doorsneden. Het
landhuis zelf is
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pas in de achttiende eeuw ontstaan uit een boerderij. Het goed
Hoosden was vanaf de zestiende
eeuw een boerenerf dat verpacht
werd. Nadat Hoosden in 1637 in
handen was gekomen van de
jezuïeten te Roermond, werden
de opbrengsten van het bezit
door landverbetering en ontginning verhoogd. Rond 1662
lieten ze de mogelijk vervallen
hoeve door nieuwbouw vervangen. In het jubeljaar 1737
werd Hoosden door de Jezuïeten
omgebouwd tot een buitenverblijf. Voor de bouwwerkzaam-

heden werd een aparte steenoven gebouwd. Het complex
omsloot samen met de bouwhoeve een vierkant plein. Op een
plattegrond uit 1743 is te zien dat
aan de oostzijde nog een langgerekt gebouw stond. In 1772 is
wederom een steenoven
gebouwd: blijkbaar was men van
zins het complex uit te breiden of
te verbouwen. Toen de Jezuïetenorde in 1773 werd opgeheven,
kwamen die plannen te vervallen.
De kopers van het geconfisqueerde goed hebben in de loop
van de negentiende eeuw de
hoofdstructuur van het complex
gewijzigd door de eerdergenoemde vleugel tegen de
oostzijde en de gebouwen
tegenover het hoofdgebouw te
verwijderen.
Haaks op het landhuis staan
twee dienstgebouwen, waarvan
één tegen het huis, en de ander
los ervan. Kort voor het einde van
de Tweede Wereldoorlog werd de
eeuwenoude pachthoeve dermate verwoest, dat deze niet
meer is opgebouwd. In plaats
daarvan werd een muur met een
toegangshek gebouwd die tegenwoordig een van beide entrees
vormt tot het landhuis.
Het is circa 55 hectare grote
gebied bestaat uit 44 hectare

bos. Vroeger werd op dit landgoed kleinschalige landbouw
gepleegd. Tegenwoordig is de
afwatering gestagneerd en is het
gebied te nat voor landbouwgebruik. Het landgoed ligt in een
oude Roermeander die geheel is
verland en nu uit Elzenbroekbos
bestaat. Het volledig verlande
complex behoord geomorfologisch tot het terrassenlandschap van de Roer. In het
gebied zijn de restanten herkenbaar van tenminste drie oude
Roermeanders. Eén ligt ten
westen van Hoeve Overen en
twee meanders liggen aan
weerszijden van huize Hoosden.
De Roer heeft hier in het verleden
gezorgd voor de vorming van
opvallende vijf tot tien meter
hoge steilranden. In de oude
Roerarm hebben zich onder
invloed van kwel veenbodems
ontwikkeld. Door de kwel en het
vasthouden van water op sommige plaatsen, zijn hier belangrijke natuurwaarden aanwezig. In
het gebied komen verschillende
broekbostypen voor, elk met hun
eigen ecohydrologische karakterisitiek. Naast het Wilgenbroek
zijn hier het MoerasvarenElzenbroek, Gewoon Elzenbroek,
natte vormen van het VogelkersEssenbos en Elzenbronbos te

3

herkennen. Het Elzenbroekbos
wordt beschermd als één van de
best ontwikkelde van Limburg.
Het geldt als het enige nog min
of meer ongestoorde gebied in
een riviermeander. Er komen
Rode Lijstsoorten voor als Holpijp, Groot heksenkruid en Groot
springzaad. Op de drogere steilranden en rondom het Landgoed
is sprake van WintereikenBeukenbossen, met een
overgang van zand naar klei en
percelen met populierenaanplant.
Het gebied is rijk aan voorjaarsflora van Bosanemoon, Speenkruid, Slanke sleutelbloem en
Gevlekte aronskelk. Verder treft
men vegetaties aan, zoals
Kamgrasweide, Glanshaverhooiland, Inundatiegrasland,
Inundatiemoeras, Grote zeggenmoeras, Dotterbloemgrasland,
Doornstruweel en Wilgenbroekbos. De fauna bestaat
onder meer uit Konijn, Haas, een
aantal muizensoorten, Ree,
Hermelijn, Wezel, Vos, Bunzing,
Geelgors, Groene specht, Zwarte
specht, Steenuil, Holenduif,
Wespendief, Nachtegaal,
IJsvogel, Kerkuil, Middelste bonte
specht, Oeverzwaluw, Grote gele
kwikstaart, Wintertaling,
Hazelworm, Knoflookpad, Groene
kikker, Koninginnepage,
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Pimpernelblauwtje, Donker
pimpernelblauwtje en Heideblauwtje.
Het gebied is deels in bezit van
de gemeente Roerdalen en deels
van particulieren (landgoed
Hoosden).
Thema
Paddestoelen zijn in de herfst een
van de opvallendste natuurverschijnselen en nemen qua
kleuren-en vormenrijkdom een
bijzondere plaats in binnen het
Nederlands natuurschoon. In
Nederland kunnen zon 3500
soorten paddestoelen worden

aangetroffen in de meest uiteenlopende biotopen. Sommige
soorten zijn sterk gebonden aan
een specifiek biotoop, terwijl
andere soorten in meerdere
habitats kunnen worden aangetroffen. Door hun mysterieuze
levenswijze en moeilijke herkenning is vaak weinig aandacht
voor de paddestoelenflora. Wat
gezien hun uiterst belangrijke rol
in de natuur en hun unieke
verschijningsvormen erg jammer
is. In tegenstelling tot wat veel
mensen denken zijn paddestoelen slechts de vruchtlichamen van de in bodem of
hout levende schimmeldraden
(mycelia). Deze dunne draden zijn
vaak het gehele jaar of zelfs vele
jaren aanwezig, terwijl het vruchtlichaam slechts een korte periode
wordt gevormd om sporen te
vormen en te verspreiden. De
miljoenen tot miljarden sporen
worden na rijping door de wind
verspreid en zijn in staat zelfstandig te kiemen op het juiste
substraat. Waar onder de juiste
weersomstandigheden, tijdelijk
weer een of meerdere nieuwe
vruchtlichamen ontstaan.
Paddestoelen zijn niet in staat
zijn, zoals planten, tot fotosynthese en zijn voor hun voortbestaan afhankelijk van dood of

leven organisch materiaal.
Paddestoelen spelen daardoor
een onmisbare schakel in de
afbraak van organisch materiaal.
Op basis van hun voedselbronnen worden paddestoelen
ingedeeld in 3 groepen;
saprotrofe, parasitaire en
mycorhizapaddestoelen.
Saprotofe soorten ontrekken hun
energie uit dood organisch
materiaal als strooisel of hout.
Parasitaire soorten zijn daar in
tegen aangewezen op levende
organismen en groeien voornamelijk op nog levende bomen.
Mycorhizapaddestoelen leven in
samenweking met de wortelstelsels van bomen en andere
planten. Zowel de paddestoel
alsook de boom heeft hier
voordeel van (symbiose). Helaas
is er duidelijk sprake van een
afname van paddestoelen in
Nederland. Deze achteruitgang
geldt zowel voor de verbreiding
van de verschillende soorten
alswel het aantal soorten. Er
staan meer dan de helft (67 %)
op de Nederlandse Rode Lijst. Dit
betekent dat zij al zijn
uitgestorven, bedreigd worden of
gevoelig zijn voor toekomstige
veranderingen. Het is duidelijk dat
dit grotendeels wordt veroorzaakt
door vermesting, verzuring en
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verdroging van de verschillende
biotopen. Daarnaast is behoud
van natuurgebieden en op
paddenstoelen gericht beheer
van groot belang voor hun
voortbestaan.
Hier zullen we tijdens deze
excursie dan zeer zeker op inzoomen. Een paddestoelengids
en een spiegeltje worden dan ook

aanbevolen. Bovendien is het
raadzaam om bij natter weer
stevige schoenen dan wel laarzen
mee te brengen. De excursie zal
worden geleid
door Jo van Pol en John Hannen.

u

VARIA-AVOND
OP VRIJDAG 20 NOVEMBER
door Lei Hulsbosch

Op vrijdag 20 november houdt
Landschapsvereniging De
Kringloop speciaal voor haar
leden een varia-avond. De avond
wordt gehouden in de basisschool Triangel te Linne, aanvang
19.30 uur en is uitsluitend voor de
leden van De Kringloop.
Speciaal voor de leden van De
Kringloop, die iets willen vertellen of willen laten zien over
een zelf te kiezen onderwerp is
na het succes van 2005 en 2007
wederom een varia-avond in
ons jaarprogramma opgenomen.
De avond zit al behoorlijk vol,
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echter voor nieuwe aanmeldingen maken wij nog een plaatsje
vrij.
De volgende personen hebben
zich al aangemeld:
l Eddy Clerx zal een fotosessie
houden over nachtvlinders;
l José Daniëls-Creemers is ook
weer van de partij, maar houdt
het onderwerp nog even
geheim;
l Els Henrichs laat ons een
aantal fotos zien over haar
prachtige reis naar Antarctica;
l Toine Janssen heeft een aantal
mooie insecten op de digitale
plaat vastgelegd en zal ons

l

l

l

l

deze tonen;
Bob Luijks komt
ook weer terug
na het succes
van 2007 met
ongetwijfeld een
mooie foto/
rapportage;
Sjaak Storms is
van de partij met
een Powerpointpresentatie over
een verrassend
onderwerp (niet
over bijen!!);
De families Thoolen en
Schoffelen tonen ons een
aantal fotos over hun reis naar
Zuid-Suriname;
Marcel Verwijlen zal een aantal
van zijn ongetwijfeld mooie
tekeningen aan ons laten zien.

Al met al belooft het een
boeiende en interessante avond
te worden, die u beslist niet mag
missen

u

VRAAGJE
TUSSENDOOR
Nevenstaande foto is:
1. twee bokkenhoorns tegen
elkaar gelegd
2. vleugels van een
boorvlieg
3. silhouet van een krabspin

u
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PADDENSTOELEN- EN MOSSENCURSUS 2009
door Jan Hermans
De paddenstoelen - en
mossencursus is bij De Kringloop
net als de vogel-cursus traditie
geworden. Ook dit jaar staat deze
cursus weer op het programma.
J. Hannen, J. van Pol en
J. Hermans zullen de activiteiten
van deze cursus begeleiden.
De cursusdata met excursies
voor 2009 zijn als volgt:
Vrijdag 16 oktober
Start van de introductieavond
paddenstoelen; tijdens deze
bijeenkomst wordt ingezoomd op
de ecologie van paddenstoelen
en de verschillende biotooptypen,
waarin paddenstoelen voorkomen.
Aanvang 19.30 uur in de
centrale ruimte van Basisschool Triangel, Linnerhof 36 te
Linne. De avond duurt tot
ongeveer 22.00 uur.
Zondag 18 oktober
Excursie naar Landgoed
Rozendaal
Aanvang 9.00 uur; vertrek vanaf
de parkeerplaats van Limburgs
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Landschap: deze parkeerplaats
is te bereiken via de Stationsweg in Montfort en ligt ten
zuiden van de boerderij
Heerenhof.
De excursie duurt tot 12.00 uur.
Zaterdag 31 oktober
Dagexcursie!!! naar het
Meinweggebied
Aanvang 9.00 uur; start op de
parkeerplaats tegenover Hotel
St. Ludwig, Vlodrop Station.
In de ochtend wordt het Bosbeekdal op paddenstoelen
onderzocht. Na de lunch wordt
de excursie voortgezet.
Afhankelijk van de vondsten (en
weersomstandigheden) is het
ook mogelijk dat s middags een
ander deelgebied van de Meinweg wordt onderzocht. De

cursusleiders beslissen dit in
overleg met de cursusdeelnemers.
Denk voor deze dag aan een
lunchpakket, waterdicht schoeisel (laarzen) en regenkleding.
De excursie eindigt rond 16.00
uur. Verdere uitleg volgt tijdens de
introductiebijeenkomst op vrijdag
16 oktober.

De avond start om 19.30 en
duurt tot 22.00 uur. Leden die zelf
een microscoop bezitten, wordt
verzocht deze mee te nemen.
Vrijdag 8 januari 2010
Aanvang 19.30 en duurt tot 22.00
uur
Determinatie-avond mossen,
tevens afsluitende bijeenkomst
van de paddenstoelen-/mossencursus 2009. Op deze avond
kunnen de cursusdeelnemers zelf
mossen meenemen om te determineren.
Alle deelnemers dienen de
cursusboekjes paddenstoelen en
mossen mee te nemen, alsmede
een goede loep.

Zondag 22 november
start mossencursus
Voor de start van de mossencursus is er geen introductieavond gepland, maar wel een
extra determinatie-avond.
Excursie naar de Beegderheide.
Aanvang 9.00 vanaf de parkeerplaats tussen Beegden en Horn
(bij de Franse berg)
De excursie duurt tot 12.00 uur.
Vrijdag 27 november
Determinatie-avond van de op de
Beegderhei verzamelde mossen.

De cursus kost  10.00 voor
leden, die reeds in het bezit zijn
van het paddenstoelen en
mossenboekje. Voor niet- leden
bedraagt het cursusbedrag
exclusief de boekjes,  20,00.
Niet- leden betalen voor het
paddenstoelenboekje  40.00 en
voor het mossenboekje  30.00.
Aanmelden
U kunt zich voor de paddenstoelen- en mossencursus zowel
schriftelijk als telefonisch opgeven
bij de heer L. Hulsbosch (tel.
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0475- 463239) of via e-mail:
cursussen@dekringlooplinne.nl
Dit kan tot zaterdag 10 oktober
2009
Het maximaal aantal deelnemers
voor deze cursus is 40 personen.
Uw cursusdeelname is pas definitief, nadat het cursusgeld is overgemaakt op ons rekening-nummer

470.97.59 ten name van “Landschapsvereniging De Kringloop”
onder vermelding van paddenstoelen-/mossencursus 2009
Deelnemers die niet vóór 10
oktober het bedrag hebben
overgemaakt, ontvangen geen
uitnodiging voor de cursus.
Een fijne, gezellige maar vooral
leerzame cursus toegewenst. u

OPLOSSING ‘VRAAGJE TUSSENDOOR’
Het zijn de vleugels van een boorvlieg en wel de Distelgalvlieg of
Urophora cardui die ik in de Doort
heb gefotografeerd:

Deze gal vindt je vaker dan de
boorvlieg ze bevinden zich altijd
op de stengel van de plant. Het
gedeelte erboven groeit gewoon
door, maar langzamer omdat een
deel van de aangevoerde
groeistoffen voor de ontwikkeling
van de gal wordt gebruikt. Jonge
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planten en onvertakte stengels
kunnen veel grotere gallen
vormen dan oude planten en
meer vertakte stengels. Juist de
planten op vochtige terreinen en
in de schaduw hebben een
voorkeur omdat deze gallen
minder snel kunnen uitdrogen.
Als de gallen in het water terecht
komen, blijven ze drijven en zo
wordt ook de soort verspreid. Het
eerste stadium brengt de larve in
het ei door. In het tweede
stadium gaat de larve eten en
begint de gal te groeien. Tijdens
het laatse stadium overwintert de
larve. Rond juni en juli komen de
vliegen tevoorschijn die
voornamelijk teren op de als larve
aangelegde reserves.

u

RONDJE MIDDEN-LIMBURG
door John Hannen

Zaterdag 22 augustus besluit ik
op deze zonnige start van de dag
mijn stalen ros te nemen en
gewoon eens een rondje door
mijn naaste omgeving te fietsen.
Heb mijn fototoestel en een
aantal boeken mee. Ik fiets onder
de A73, in het verlengde van de
Scheepersweg, rechtdoor. Hier
stop ik om deze berm eens nader
te bekijken. Vindt hier toch al
gauw 45 plantensoorten
waaronder vijf klaversoorten en
behalve de Canadese fijnstraal
ook de Hoge fijnstraal die in onze
omgeving steeds vaker voorkomt.
De mannetjes van de Bruine
sprinkhaan en de Ratelaar verraden door hun specifieke ratel
hun aanwezigheid. De Grote
groene sabelsprinkhaan probeert
hen al te overstemmen hiermee
aangevend dat hij er voor vandaag al zin in heeft daar hij normaliter pas enkele uren later
moet beginnen. Boven is er al
iemand aan het bidden dat ik snel
ophoepel hier, juist ja: vrouwtje
Torenvalk. Fiets langs de
boerderijcamping en sla een pad

in richting Berkenallee. Hier staat
een rood bestelautootje waar
geen verkeer mag komen. Als ik
hier stop om een voorbijfladderende Koninginnepage te
noteren slaat de chauffeur vanuit
zijn ooghoeken me argwanend
gade. Juist voor ik de Linnerbos
uitfiets zie ik twee Buizerds
evenwijdig aan de weg voor me
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vliegen. Ik heb het idee dat er een
jonge bij vliegt. Er is hier een
horst vlakbij waar ik met Piet
Bekkers, helaas overleden, vaker
ben geweest om de jongen hier
te ringen.
Heb deze zomer nog niet de
moed gehad om een bezoekje af
te leggen aan het nieuwe gebied
van Hoosden. Dit natuurgebiedje
dat enkele terug jaren zo
veelbelovend startte. Dit gebied
was de laatste keer al zo vol
gegroeid met elzen en wilgen,
dat hier de interessante kruiden
en de leuke libellensoorten
steeds meer aan het verdwijnen
zijn. Ben hier toch een half uurtje
geweest en toch leuke
plantensoorten als Blauw
glidkruid en Gevleugeld hertshooi
gevonden. Opvallend vele
Doodshoofdzweefvliegen en
Blinde bijen uit dezelfde groep.
De Doodshoofdzweefvlieg dankt
zijn macabere naam aan het feit
dat hij op het borststuk een
tekening heeft die gelijkt op een
doodshoofd. Bij de poel rechts
aan de ingang van het terrein
vlogen Azuurwaterjuffers,
Lantaarntjes, Gewone
pantserjuffers en van de grotere
libellen de Gewone oeverlibel, de
Bruinrode heidelibel en een
mannetje Paardenbijten die in de
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hoek van de poel nadrukkelijk zijn
territorium moest veiligstellen
door pal onder mijn neus stil te
staan in de lucht en van daaruit
uit te halen naar ieder beest dat
te dichtbij komt. Ook was
duidelijk tsik-tsik-geluid, als van
schrikdraad, te horen van de
Moerassprinkhaan. Deze was
duidelijk hoorbaar nog niet erg
afgenomen. Dit is een grote
sprinkhaan die toch tot de
Veldsprinkhanen behoort met
prachtige rode poten. Onder
begeleiding van de roep van de
Tjiftjaf verliet ik het terrein weer
richting Sint Odiliënberg. Hier
midden in het dorp lag een Bruine
rat die slachtoffer was geworden
van het verkeer. Dit is een van de
meest voorkomende ratten in
Europa terwijl hij tot midden 18de
eeuw hier nog niet eens
voorkwam. Dit zoogdier is
destijds met de scheepvaart uit
Oost- Azië in deze contreien
geland.
Op een smal fietspad, de
Vuchterstraat, tussen t Reutje en
Putbroek moest ik een Duits
fietsgroepje voorrang verlenen.
Hier kan ik in de bermen langs de
uitgestrekte akkers toch 22
plantensoorten noteren alsook de
Bruine sprinkhaan een soort van
de Rechtvleugeligen noteren.

Langs de bosrand richting
Putbroek staan vele Eikvarens
juist op de bovenkant van het
kleine talud precies daar waar ze
volgens hun biotoopbeschrijving
horen te staan. Iets verder staat
Het Moordkruisvan Putbroek;
een witgekleurd Christusbeeld
aan een kruis geflankeerd door
grote beelden van Maria en Jozef.

Deze staan hier ter nagedachtenis aan het afschuwelijk drama
dat zich 27 november 1931 hier
heeft afgespeeld: De toenmalige
jachtopziener van de Annendaalse bossen moest vaak optreden tegen de stropers hier. In
deze tijd hadden de mensen
echte armoede en moesten
stropen wilden ze een keertje
vlees hebben. De jachtopziener
vatte zijn taak overdreven ijverig
op en kon niet verkroppen dat de
inwoners van Putbroek hem wel
eens te slim af waren. Hij heeft in

de desbetreffende nacht drie
stropers neergeschoten en
begraven waarbij later ook uit de
onderzoeken bleek dat er nog
een persoon werd gevonden
welke op dezelfde manier aan zijn
einde is gekomen. In een
weilandje richting Pey, langs de
provinciale weg, staat een
Blauwe reiger in een zeer
specifieke houding, zie
bijgevoegde foto. Heb nog nooit
een reiger zulke houding zien
aannemen; heeft misschien iets
met het warme weer te maken.
Voor me op de bramen zat ook
nog een vrouwtje van de
Bramensprinkhanen, een
bekende soort uit de groep van
de Langsprieten, welke als
uitzondering op de meestal
felgroen gekleurde soorten een
bruine kleur heeft.
Aan de andere zijde van Echt, bij
de natuursteenhandel langs het
kanaal, viel me het IJzerhard op.
Nadere verkenning hier leverde
toch snel 25 planten op als
Margriet en Kleine bevernel.
Opvallend zijn ook de vele
insecten zoals verschillende
vlinders maar ook een typisch
getekende sluipwesp die op de
bloemen van Duizendblad zit, bij
thuiskomst kan ik deze
determineren als Gevlekte
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kruisspinnendoder.
Achter het veldkapelletje tussen

Berkelaer en Maasbracht liggen
enkele schitterende weitje waar
je zonder deze te hoeven
betreden de Wouw en, uit
dezelfde familie, Wilde reseda
kunt bewonderen. Vanaf de berm
zijn hier al snel 20 soorten te
herkennen. Via Linne fiets ik weer
naar huis begroet door een
Buizerd en een minder luidruchtige Torenvalk.
Alles te zien in dit theater:
Midden-Limburg.

u

HET BOMENBOEK
door Ans Homburg
De problemen van de bomen in
de stad, de kansen voor bomen
in het bos, hoe hoog en dik en
hoe oud bomen wel niet kunnen
worden, hoe ze inspelen op de
wisselingen der seizoenen, de
uitbundige bloei van de zoete
kers in de Limburgse heuvels, het
harde bestaan van eikjes aan de
Zeeuwse kust, wat mensen
kunnen hebben met bomen(of
hout) en wat bomen op hun beurt
kunnen hebben met
paddenstoelen (of mos) wat
beuken nou eigenlijk anders doen
dan eiken, hoe pienter bomen
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reageren op uitwendige prikkels
(zonder beslissingen te nemen)
en waarom je beter niet onder
een es kunt gaan staan bij
onweer.
Kortom, dit boek behandelt alle
vragen die u altijd al over bomen
had willen stellen, maar u wist
niet aan wie.
Koos van Zomeren (1946) heeft
de zeldzame gave om fenomenen
uit de natuur pakkend te
beschrijven, zonder afbreuk te
doen aan hun complexiteit.
Het boek bevat tekeningen en
etsen van Erik van Ommen.

HET BOMENBOEK
Koos van Zomeren
Uitgeverij: De Arbeiderspers
Isbn: 9789029566575
 18.95

WAT DOEN BOMEN
IN HET DONKER?
Het moest donker zijn, maar niet
zo donker dat je je nek brak. We
hebben op volle maan gewacht.
We hadden ook op sneeuw
kunnen wachten, maar dan is het
geen kunst, dan kan iederéén in
het donker het bos in, met
sneeuw wordt de aarde van
binnenuit verlicht.
Ik had Jan Den Ouden een jaar
geleden ontmoet en hij vertelde
mij over zijn voorliefde voor
nachtelijke boswandelingen. Dat
moesten we dan maar eens gaan
doen, zei ik. Want dat wil je
natuurlijk weten: wat doen
bomen s nachts?
En daar gingen we, met
medeweten van de boswachter,
over bleke zandwegen de
Speulder- en Sprielderbossen in.
Nauwelijks op gang gekomen
moesten we al halt houden voor
een groep beesten. We zagen ze

niet, maar ze waren er, we
hoorden ze: een vrij grote groep
wroetende beesten. We zwegen.
We wachten tot er, eindelijk, een
korte knor weerklonk, meteen
gevolgd door een nichterig
kreetje. Varkens! De overtallige
zwijnen van de Veluwe! Ze wisten
van niets, maar hun ontslagrecht
was wel degelijk versoepeld.
Zij gingen ervandoor, wij konden
verder.
Eén ding is zeker; waar bomen
overdag staan, staan ze in het
donker ook. Als we ze anders zien
licht dat aan ons. We zagen ze
inderdaad anders. Dat was nou
juist het punt. Tot silhouetten
gereduceerd zijn bomen, zoals
Den Ouden met gedempte stem
verklaarde, in zekere zin
duidelijker. Zo zie je een boom in
essentie, zowel in zijn eigen vorm
als in relatie tot andere bomen.
Om een bos te doorgronden
moet je er ook s nachts zijn
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geweest.
Overigens dóén bomen in het
donker ook wel anders. Overdag
is het er het feest van de fotosynthese. Bomen vormen suikers
in hun bladeren en deze suikers
dienen als bouwstoffen en, voor
een kleiner deel als brandstof.
Wat het bouwen betreft is de
ademhaling van bomen
tegengesteld aan de onze: er
wordt co2 verbruikt, er komt
zuurstof vrij, wat het verbranden
betreft is de ademhaling gelijk
aan de onze: er wordt zuurstof
verbruikt, er komt co2 vrij.
s Nachts ademen bomen dus net
als wij, maar op een laag pitje.
Maar dat zien we niet,dat wéten
we.
Hier,wees Den Ouden, hebben
we ooit proeven gedaan met
bosmuizen. We lieten hoopjes
eikels achter en gingen later
kijken wat bosmuizen ermee
gedaan hadden.
Jullie hadden die eikels
gezenderd, gokte ik.
Wij hadden er magneetstripjes
op bevestigd,antwoordde Den
Ouden. Toen bleek dat de eikels
vaak tientallen meters waren
versleept en listig verspreid
(zodat de everzwijnen er maar
één tegelijk konden vinden)
waren verstopt. Zo spelen
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bosmuizen een rol bij de
verspreiding van eiken, want ze
zijn nogal vergeetachtig,
vergeetachtiger in ieder geval dan
vlaamse gaaien, die eikels
weliswaar verder wegbrengen,
maar ze doorgaans feilloos weten
te vinden, zelfs als het in de
tussentijd gesneeuwd heeft.
Intussen waren we gevorderd tot
de percelen die worden
gedomineerd door beuken, de
beroemde dansende beuken van
deze bossen, beuken met een
heel eigen genetische
achtergrond: grillige gevormde
stammen met op zekere hoogte
een gaffel. Ja, dat was in het
donker ongelooflijk duidelijk!
Intussen vorderde ook de avond.
In de vete vielen schoten uit een
jachtgeweer, in de verte riep een
bosuil, in de verte liep een
autoweg. Het was niet koud, het
waaide nauwelijks, er kon ons
niets gebeuren.
Uit:
Het Bomenboek van Koos van Zomeren
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