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Biodiversiteit op de Meinweg

Callophrys rubi - Groentje
(foto: Sandra Lamberts)

door Jan Hermans
Eind september 2013 verscheen het
boek “De Biodiversiteit van Natio
naal Park De Meinweg”, uitgegeven
door het Natuurhistorisch Genoot
schap.
Op vrijdagavond 28 februari vertel
ik U gaarne, als een van de auteurs,
over de aanleiding en de voorberei
ding tot dit boek. De lezing begint
om 20.00 uur in de centrale ruimte
van Basisschool Triangel, Linnerhof
36 te Linne.
Onder het woord biodiversiteit ver
staat men over het algemeen de va
riatie aan levensvormen in relatie
tot een bepaald landschap met de
voorkomende biotopen.
De Meinweg hoeft aan Kringlopers
als natuurgebied niet meer voorge
steld te worden. We waren en zijn
er regelmatig te gast om ons te ver
bazen over de natuurlijke rijkdom
die dit gebied een bezoeker te bie
den heeft.
Mijn lezing begint met een kort
verhaal over de voorgeschiedenis
van deze publicatie. Daarna bewe
gen we ons via macro-, meso- tot
het micro-niveau in het landschap.

Met andere woorden we beginnen
met de grote lijn: de opbouw van
deze streek (geologie, ondergrond,
bodem, hydrologie); daarna volgt
een verkenning op meso-niveau,
waarbij we ons focussen op het
plantenkleed of de vegetatie die
zich in dit 1500 ha grote gebied
heeft ontwikkeld.
Door de vegetatie nauwkeurig te
analyseren, gaan we begrijpen
waarom de vegetatie of het plan
tenkleed een weerspiegeling is van
de in het verleden door de oer
krachten gecreëerde ondergrond en
hydrologie. We staan stil bij de
hoofdtypen met hun karakteristie
ke elementen en vaak kenmerkende
structuur. Daarin spelen de diverse
plantensoorten in een meestal op
merkelijke combinatie een cruciale
rol.
De variatie aan fauna is altijd af
hankelijk van het plantenkleed.
Merkwaardig genoeg begrijpen
faunisten vaak niet goed hoe essen
tieel een analyse van de vegetatie is,
om iets te kunnen vertellen over de
aanwezige fauna. Na het meso-ni
veau komen we tot het micro-ni
veau, waarop we zullen ingaan op
enkele specifieke relaties die er tus
sen dieren en hun omgeving be
staan.
In de loop van diverse decennia
hebben vele tientallen onderzoekers
(vrijwilligers en professionals) bij
gedragen aan het verzamelen van
informatie over planten en dieren
in het Nationaal Park.
In het gepubliceerde boek wordt

Bosbeekjuffer - Calopteryx virgo
(foto: Jan Hermans)

een indrukwekkende lijst van 6594
soorten vermeld; inmiddels staat de
stand al op….
Is nu alles bekend? Natuurlijk niet.
Vooral van de insecten en schim
mels zullen in de komende jaren
nog vele “nieuwe” soorten kunnen
worden toegevoegd.
Het belang van een gebied voor een
bepaalde soort of soortgroep kan
op verschillende manieren worden
vastgesteld. Tot voor kort vormden
soorten de belangrijkste criteria
voor het beleid met betrekking tot
kwaliteit en beheer van een natuur
gebied. Als we echter kijken naar
het percentage van de waargeno
men soorten per orde of familie
dan moeten we bijvoorbeeld con
cluderen dat de Meinweg van uit
zonderlijk belang is voor onder
meer de libellen, de zweefvliegen,
hooiwagens en reptielen en amfi
bieën. Tijdens de lezing wordt dit
verder uitgewerkt.
We besluiten met een voorzichtige
blik vooruit ten aanzien van verder
onderzoek, beheer en behoud.
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Ilex aquifolium
of Hulst

door John Hannen
Geschiedenis
Hulst is de enige groenblijvende
loofboom die van nature in de Be
nelux voorkomt. Ilex aquifolium is
inheems in Europa, NoordwestAfrika en Zuidwest-Azië. Het is een
houtachtig gewas dat als boom, of
als struik, over de hele wereld voor
komt met uitzondering van Noord
Amerika en Australië. Van nature
treedt Hulst op als pionier in de on
derbegroeiing van eiken- en beu
kenbossen en kan in deze verzuur
de grond groeien. Hulst is echter
ook te vinden in bosranden, stru
welen, heggen, houtwallen, stenige
plaatsen, in de duinbossen en zee
duinen.
Naamgeving
Ilex behoort tot de familie van de
Aquifoliaceae (Hulstfamilie) waar
van ongeveer 400 soorten bekend
zijn met talloze variëteiten. Deze
familie is weer gerangschikt onder
de orde van de Celastrales. De
Hulstfamilie bevat zowel bladver
liezende als wintergroene soorten.
Ilex heeft zijn naam waarschijnlijk
te danken aan de gelijkenis met het
blad van de Steeneik, Quercus ilex,
die vrij algemeen voorkomt in het
Middellandse Zeegebied. Toen deze
eik in het geslacht Quercus werd
geplaatst ging de naam Ilex naar
Hulst, waarvan de bladen even ste
vig waren als die van Quercus ilex.
Aquifolium is afgeleid van het La
tijnse acus is naald en folium is
blad, dus "naaldblad". In Engeland
spreken ze over “Holly” met een
verwijzing naar heilig en Kerstmis,
waarvoor de takken met zijn groe
ne bladeren als decoratie worden
4

gebruikt. Je ziet deze namen ook
weer terug in plaatsen als Holly
wood en Holmwood; 'Holm' is een
oude naam voor Holly.
Van vroeger uit gold Hulst als ge
luksbrenger; de Kelten en de Ger
manen vereerden hem als heilige
boom die de heksen en het kwade
op afstand hielden. In het oude
Rome stuurde je je vrienden tijdens
het Saturnaliafeest, op 17 decem
ber, een takje Hulst om geluk te
wensen.
De Duitsers spreken over Stechpal
me als ze het over Hulst hebben, de
Engelsen over Common Holly, de
Fransen noemen hem Houx com
mun en de Chinezen "dong qing
shu".
Beschrijving
Hulst is een groenblijvende, sterk
vertakte, meestal vrij stijf omhoog
groeiende boom van 2 tot zelfs 25
meter hoogte.
Hulstbladeren worden 3 tot 8 cm
lang, zijn eivormig en hebben een
golvende rand met scherpe stekels;
ze zijn hard en leerachtig met een
glanzende bovenkant en doffe on
derkant. Ze hebben heel kleine
steunblaadjes die soms langer dan
twee jaar aan de plant zitten. Door
de stekels gebruiken vogels Hulst
als beschutting tegen jagende vo
gels. Door de leerachtige structuur
van het blad verliest de Hulst in de
winter weinig water en kan deze
plant in de winter groen blijven; dit
in tegenstelling tot de meeste ande
re bomen. Op de hogere takken,
waar grazende dieren geen bedrei
ging meer vormen, hebben de bla
deren geen stekels. De kleine geuri
ge witte bloemen in het voorjaar
hebben vier kroonbladen die wor
den bestoven door insecten. De in
de herfst verschijnende vruchten
bestaan uit, meestal rode, bolletjes

met een diameter van 7-10 mm; ze
worden gegeten door vogels die zo
de zaden verspreiden. De bessen
zijn niet alleen decoratief rood,
maar hebben kleuren die variëren
van rood tot geel en zwart (zie
foto).
Hun wortelgestel bestaat uit hori
zontale wortels met dunne lood
recht naar beneden groeiende zij
wortels die weinig eisen stellen aan
de grond. Hulst heeft een dunne en
gladde, soms iets geribbelde (zie
foto), schors met kale takken; ten
minste de oudere takken. Hulst kan
soms 100 jaar oud worden. Er
wordt zelfs beweerd dat in de Ach
terhoek bomen staan die 400 à 500
jaar oud zijn waarvan de stamom
vang tot 2 meter oploopt.
Toepassing
Hulst wordt veel in tuinen en op
begraafplaatsen toegepast.
Een veel voorkomende vorm al vele
jaren is Ilex aquifolium 'J.C. Van
Tol', die zeer winterhard is met een
brede piramidale vorm die wel 10
meter hoog kan worden met afhan
gende takken en getande, glim
mend donkergroene bladeren. Deze
vorm krijgt in de herfst grote oran
jerode bessen (zie foto).
Andere vormen zijn:
Ilex aquifolium 'Rubricaulis Au
rea', met zijn karakteristieke bonte
bladeren met een gele rand en rode
bessen, die in de winter kleur geeft
aan de tuin.
Een andere bonte vorm is Ilex aqui
folium 'Handsworth Silver' die op
groeit tot een vrij slanke, piramida
le boom. Met een langwerpig ellip
tisch blad met een helder crèmewit
te rand (zie foto) en uitspringende,
gelijkvormige stekels en rode bes
sen.
Een andere piramidevormige boom
is Ilex aquifolium 'Pyramidalis' (zie
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Ilex aquifolium: 1-Vrouwelijke bloem, 2 –Mannelijke bloei, 3 –Schors, 4- Ilex aquifolium “Pyramidalis”,
5-I. a. “Handsworth New Silver” bladeren, 6 – I. a. “J. C. van Tol” vruchten, 7 I. a. “Amber” vruchten ;
8- I. a. habitus. Alle foto’s zijn van P. Theunissen.

foto) die 8 tot 10 meter hoog
wordt. Deze draagt zelfs rijkelijk
rode bessen zonder een mannelijke
hulststruik in de buurt.
De bevruchting
Hulst is meestal tweeslachtig met
mannelijke en vrouwelijke bloemen
in de bladoksels aan verschillende
planten, die bloeien in mei en juni,
maar soms ook in juli, augustus en
september. De bloei bestaat uit een
vijfgelobde kelk met een witte of
soms iets roze, gespleten kroon. De
mannelijke bloem heeft vier of vijf

meeldraden (zie foto) en bij de
vrouwelijke bestaat de stamper uit
4 stijlen (zie foto). Zowel de man
nelijke als de vrouwelijke Hulst
geven nectar en worden zodoende
bestoven door bijen en andere in
secten. De bessen ontwikkelen zich
op vrouwelijke planten eind no
vember en bestaan uit kleine, mee
stal rode, steenvruchten en niet een
bes: een echte bes, zoals een Kruis
bes, bestaat uit verschillende zaden
omsloten door het zachte vlees en
in Hulstvruchten en pruimen zijn
de zaden ingesloten door een har

dere kern en dan omgeven door het
zachte vlees. Zij bevatten vier
zaden die in clusters zitten. Om be
zitters van kleine tuinen toch van
hulsttakken vol bessen te laten ge
nieten, hebben kwekers zelfbestui
vende variëteiten ontwikkeld als
Ilex aquifolium 'J.C. van Tol' en
Ilex aquifolium 'Pyramidalis'.
Geneeskracht en gebruik
Het blad bevat onder andere bitter
stoffen, kleurstoffen en ursolzuur;
dit zuur zit ook in de appelschil en
heeft veel goede eigenschappen.
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Het houdt uw cholesterol en bloed
suiker op peil, maar helpt ook bij
het behouden van een stabiel ge
wicht. De belangrijkste werking
van ursolzuur is het positieve effect
op de spieropbouw. Thee van Hulst
(Yerba mate) wordt vooral veel in
Zuid Amerika gedronken en werkt
koortsverlagend en urinedrijvend.
Hulst heeft vanwege het winter
groene uiterlijk altijd een grote rol
gespeeld in de oude mythologie, net
als Klimop, Taxus, den en spar.
Het heeft altijd met leven en overle
ven te maken; qua symboliek staat
Hulst voor onsterfelijkheid. Vol
gens oud bijgeloof zou Hulst be
scherming bieden tegen bliksemin
slag. Ze werden dan ook vlakbij
huizen geplant. De Germanen
dachten dat Hulsttakken een af
doend middel vormden om elfen,
toverkollen, kabouters en de hek
sen te weren. De Romeinen ge
bruikten Hulsttakken bij de winter
feesten voor hun god Saturnus, de
zogenaamde Saturnalia. Op het
zonnewendefeest werden Hulsttak
ken rondgedragen en aan de zon
geofferd. Ook op kerkhoven wordt
deze struik vaak aangeplant als
symbool voor de eeuwigheid. Je
mocht een Hulst niet omkappen,
want dat zou ongeluk brengen.
Het hout van de Hulst is wit, met
soms een groene zweem, is dicht,
hard en zwaar en wordt ‘het ivoor
van de arme man’ genoemd. Het
hout wordt gebruikt voor meubi
lair, inlegwerk, linialen, witte
schaakstukken, pianotoetsen, stem
pels en wandelstokken. Van de
schors van Hulst en notenolie
maakten de vogelstropers een lijm
voor hun lijmstokjes om vogels te
vangen.
De slanke, plooibare takken van
Hulst werden vroeger veel gebruikt
als paardenzweep.
De steenvruchten zijn bij de meeste
vogels niet echt in trek doch Appel
vinken eten ze en de lijsters eten ze
pas aan het eind van de winter, als
ander fruit schaars is geworden en
de bessen na de vorst zachter en
beter verteerbaar worden. Hulst
6

bladeren dienen als voedsel voor
insecten zoals de rupsen van de
Zwartkamdwergspanner, Gewone
spikkelspanner en mineerders.
De bessen zijn mild giftig voor de
mens wat zal leiden tot braken en
diarree.
Ziekten en plagen
Hulst is een makkelijke plant maar
verlangt wel voldoende vochthou
dende, humusrijke grond en stelt
op zich weinig eisen aan de groei
omstandigheden. Hij houdt wel van
een enigszins beschutte plaats, want
van veel wind kan het blad lelijk
worde; hij en heeft een voorkeur
voor zon, zeker de bontbladigen,
hoe meer zon hoe meer kleur op het
blad. Als de plant eenmaal ergens
staat dient men deze zo min moge
lijk te verplaatsen. Het snoeien is
geen probleem hij kan zelfs in vorm
gesnoeid worden. Deze het liefst
laat in het voorjaar snoeien, na half
september snoeien is af te raden
daar de nieuwe scheutjes broos en
onvoldoende afgerijpt zijn, waarbij
ze bij strenge vorst makkelijk kun
nen invriezen. Hij verdraagt zelfs
sterke snoei, zelfs indien je een heel
oud verwaarloosd exemplaar met
een beugelzaag tot een meter boven
de grond afzaagt zal deze weer uit
lopen, en uiteindelijk weer een
mooie gedrongen struik worden. Er
zijn diverse schimmelsoorten die
bladvlekkenziektes kunnen veroor
zaken, maar deze zijn alleen in uit
zonderlijke gevallen van invloed op
de conditie van de boom.
Afsluiting
Hulst is een mooie niet al te grote,
dus in elke tuin toepasbare, winter
groene bladhoudende boom/hees
ter, die van oorsprong in Neder
land voorkomt. Hij trekt vele insec
ten aan maar vooral bijen die het
toch al moeilijk hebben de laatste
tijd. Hij vormt uitstekende nestge
legenheid voor kleine vogeltjes.
Vanaf het najaar tot ver in de win
ter draagt de Hulst rode bessen die
vooral door bloemschikkers dank
baar in kerstversieringen worden
verwerkt. De wintergroene Hulst

soorten met hun mooie bessen en
glanzend groen blad zorgen in
zomer en winter voor leven in de
tuin.

Stuur ons even uw
email-adres...

Geachte leden,
Om onze ledenadmini
stratie actueel te houden
en kostenbesparend te
kunnen werken, zouden
wij graag van onze leden
die een eigen e-mail adres
hebben dit van u ontvan
gen.
Wij verzoeken u dan ook
om uw e-mail adres met
naam en adres te sturen
naar:
Info@dekringlooplinne.nl

Bomencursus 2014
door het bestuur
Het bestuur van Landschapsvereni
ging wil in in 2014 weer een bomen
cursus organiseren. Wederom is de
heer Pierre Theunissen, gewaar
deerd lid van onze vereniging, be
reid gevonden om samen met de
heer John Hannen de bomencursus
te verzorgen. De cursus heeft als
thema bomen herkennen naar win
terkenmerken, waarbij zowel de co
niferen als de loofbomen aan bod
komen. De laatste jaren is door
beide heren hard gewerkt aan een
nieuwe opzet voor een betere bo
mensleutel voor winterkenmerken.
We zullen in deze cursus dan ook
met deze sleutel werken. De opzet
van de komende cursus is min of
meer gelijk aan de bomencursussen
van de afgelopen jaren. Er zijn drie
determinatie-avonden en twee ex
cursies gepland, waarbij we er altijd
voor open staan om later in het sei
zoen een aparte themabijeenkomst

te houden.
Iedere deelnemer/ ster dient voor
deze cursus te beschikken over een
goede loep en een scherp zakmes
voor het aansnijden van de takken.
Cursusdata:
Vrijdagavond 7 februari. Start in
troductie-avond bomencursus.
Aanvang 19.30 uur in de centrale
ruimte van Basisschool Triangel,
Linnerhof 36 te Linne. De avond
duurt tot 22.00 uur. Op deze avond
krijgt U ook het cursusmateriaal
uitgereikt.
Vrijdagavond 14 februari. Determi
natie-avond met speciale aandacht
voor coniferen. Aanvang 19.30 uur
in de centrale ruimte van Basis
school Triangel, Linnerhof 36 te
Linne. Deze avond duurt ook tot
22.00 uur.
Zondagmorgen 23 februari. Excur
sie naar het prachtige stadspark

Hattem te Roermond. Aanvang
9.00 uur vanaf de parkeerplaats bij
stadspark Hattem. De excursie
duurt tot 12.00 uur.
Vrijdagavond 7 maart. Determina
tie-avond winterkenmerken loofbo
men. Aanvang 19.30 uur in de cen
trale ruimte van Basisschool Trian
gel, Linnerhof 36 te Linne. De
avond duurt tot 22.00 uur.
Zondagmorgen 9 maart. Afsluiten
de excursie naar het kasteelpark
Aerwinckel in “het Reutje”bij Pos
terholt met een geweldig groot as
sortiment. Aanvang 9.00 uur vanaf
de parkeerplaats van de fanfarezaal
“het Reutje”. Deze excursie duurt
tot 12.00 uur.
De cursus kost 12 Euro voor leden
en 22 Euro voor niet-leden. Degene
die niet in het bezit zijn van het cur
susboekje dienen dit voor 4 Euro
aan te schaffen. Leden hebben bij
aanmelding altijd voorrang. Er is
plaats voor maximaal 40 deelne
mers.
Aanmelden:
Aanmelden kan zowel schriftelijk
als telefonisch bij Lei Hulsbosch(
tel. 0475-463239) of via e-mail:cur
sussen@dekringlooplinne.nl Uw
aanmelding is echter pas definitief,
wanneer het verschuldigde cursus
geld is overgemaakt, onder vermel
ding van “Bomencursus 2014”.
Aanmelden en betalen kan tot zon
dag 29 januari. Indien op deze dag
Uw cursusgeld niet binnen is, be
hoort U niet tot de definitieve deel
nemers en ontvangt U ook geen
uitnodiging voor de introductie
avond.

Doodsbeenderenboom (Foto: Marianne Vos)
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Over kalkkopjes
en mosoortjes
door Marianne Vos
Fantasierijke namen voor een fan
tastische vormenrijkdom. Maar
welke, zult u zich wellicht afvragen.
Takruitertje komt de zaak al nader
en bij Paardenhaartaailing, Gewo
ne wimperzwam en Heksenboter,
weet iedereen waarover het gaat;
over zwammen en slijmzwammen.

guurlijk.
Zoals alle slijmzwammen begint
ook Knikkend kalkkopje zijn le
venscyclus als spore. Uit de spore
ontstaat een amoebe; een cel omge
ven door een celwand. De amoebe
voedt zich met bacteriën en ver
plaatst zich door middel van schijn
voetjes, de pseudopodia.
Voortplanting geschiedt ongeslach
telijk door celdeling en iedere zo
ontstane cel zal zich op zijn beurt
weer delen waardoor een grote
massa cellen ontstaat. Dat betekent
tevens het einde van het solitaire
leven van de cellen; ze klonteren
samen waarbij de afzonderlijke cel
wanden zich hergroeperen tot een
aaneengesloten mantel die de
massa omhult. Uiteindelijk vormt
zich een organisme met duizenden
cellen en evenzoveel schijnvoetjes;
Mosoortje spec. Rimbachia spec.

Kalkkopje spec - Physarum spec

Slijmzwammen
Slijmzwammen maken deel uit van
de stam Myxomycota en de klasse
Myxomycetes.
Ze worden in twee groepen ge
splitst; plasmodiale en cellulaire.
De cellulaire zijn microscopisch
klein en niet met het blote oog
waarneembaar. Ze leven op en in
de grond en voeden zich met bacte
riën. De zichtbare slijmzwammen
zijn plasmodiale.
Knikkend kalkkopje (Physarum
nutans) is een slijmzwam waarvan
de vruchtlichamen als kleine kalk
achtige bolletjes op kromme steel
tjes in grote aantallen bijeen staan
op rottend hout. In dat stadium
heeft de slijmzwam al een lange
weg afgelegd, zowel letterlijk als fi

Harig dwergoortje Resupinatus applicatus (foto's bij dit artikel: Marianne Vos)
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Paddenstoelen
Sommige soorten zijn zo klein en
onopvallend van kleur dat ze zel
den opgemerkt worden en daar
door als zeldzaam te boek staan.
Dat is onder meer het geval bij
Harig dwergoortje (Resupinatus
applicatus) een soort die op de on

Graphocephala fennahi, een cicade

derkant van dode stronken en op
de grond liggende stammen voor
komt. Soms is het een ‘bijvangst’
van de zoektocht naar mieren of
slakken.
Naar Mosoortjes (Rimbachia)
wordt door mycologen en door
deskundige leken gericht gezocht,
hetgeen de kans op waarneming ui
teraard aanzienlijk vergroot.
Des te spijtiger is het te moeten
vaststellen dat dit prachtige pad
denstoeltje zeer zeldzaam is gewor
den en twee van de drie in ons land
voorkomende soorten als ‘met uit
sterven bedreigd’ op de Rode Lijst

staan. De oorzaak is zoals zo vaak;
vernietiging van de habitat door
verdroging en vermesting. Mosoor
tjes groeien, zoals de naam al sug
gereert, op mos met een voorkeur
voor bladmossen. Het zijn zwak
parasitaire of biotrofe zwammen,
hetgeen betekent dat ze de gastheer
in leven laten omdat ze er voor hun
levenscyclus van afhankelijk zijn.
Over één soort, het Kringmosoortje
(Rimbachia neckerae) bestaat in
dat opzicht enige twijfel; mogelijk
leeft de uiterst zeldzame zwam ook
van dood materiaal en is zowel bio
troof als saprotroof. Kringmosoor

Harig dwergoortje

de slijmzwam of het plasmodium.
Deze opereert als één geheel op de
zoektocht naar voedsel en kiest
daarbij de kortste weg, een zicht
baar glimmend spoor achterlatend.
Als voedsel dienen bacteriën en rot
tend hout. Zodra de cellen in het
plasmodium rijp zijn, gaat het op
zoek naar een geschikte verticale
zijde van rottend hout waarop het
zich door middel van de schijn
voetjes vastzet. De laatste levensfa
se begint; het aanmaken van spo
ren. Iedere afzonderlijke cel veran
dert in een bolvormig vruchtli
chaam op een steeltje en lijkt in
niets meer op de slijmzwam. Ten
slotte scheurt het vruchtlichaam
open om de sporen te laten ont
snappen, die door de verticale posi
tie over relatief grote afstanden ver
spreid worden.
Een nieuwe generatie Knikkend
kalkkopje gaat op weg.
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Pycnostysanus azaleae, schimmel op knop

tje is voor zijn voortbestaan afhan
kelijk van bladmossen die op kalk
rijke leem groeien, bij voorkeur in
loofbossen. Er zijn nog slechts vier
standplaatsen ter grootte van een
postzegel bekend in ons land. Het
zelfde geldt voor Sterrenmosoortje
(Rimbachia bryophila), dat zo mo
gelijk nog zeldzamer is geworden
en uitsluitend op drie locaties in
oostelijk Gelderland voorkomt. De
meest algemene, als je dat zo kunt
stellen voor een zeldzame soort,
groeit verspreid door het hele land.
Het is Glad mosoortje (Rimbachia
arachnoidea) dat als standplaats
sterrenmos in Elzenbroekbossen en
ook wel natte loofbossen prefe
reert. De doorsnede van de schotel
vormige mosoortjes bedraagt 2 à 3
millimeter, de kleur is vuilwit. Alle
mosoortjes zijn uiterlijk vrijwel het
zelfde waardoor determinatie alleen
mogelijk is door microscopisch on
derzoek.
Plant – insect – parasitaire zwam
Ongeveer een eeuw geleden zette
een verstekeling uit Noord-Ameri
ka de pootjes aan de grond in Wes
t-Europa; de cicade Graphocephala
fennahi die uitsluitend op Rhodo
dendrons leeft.
Het mooie heldergroene insect met
de rode streepjes op de rugzijde zat
niet stil maar ontvouwde de vleu
geltjes en ging op zoek naar Rho
dodendron om haar eitjes af te zet
ten. De soort vermeerderde zich ex
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plosief en op zonnige dagen wemelt
het inmiddels van de cicaden rond
Rhododendrons. De larven komen
in het voorjaar uit en doen zich te
goed aan de bloemknoppen. De be
schadigingen bieden een gespeciali
seerde schimmel, de Pycnostysanus
azaleae, de kans om door te drin
gen tot de kern van de bloemknop
pen. Die kleuren zwart zodra de
sporen vrij komen uit de op kop
spelden gelijkende, uiterst kleine
vruchtlichamen. De zwammen blij
ven ruim drie jaren actief en kun
nen de plant flink aantasten. Zon
der loep zijn ze vrijwel niet waar te
nemen; alleen de zwarte bloem
knoppen en afgestorven plantende
len duiden op hun aanwezigheid.
Opruimers
Je ziet ze niet maar ze zijn er wel en
doen hun werk. Ieder organisme
heeft zijn eigen taak, zijn eigen vak
gebied zou je kunnen zeggen. Eén
eigenschap hebben ze gemeen
schappelijk: opruimen. Zonder
schimmels en slijmzwammen zou
de aarde bedekt zijn met een me
tershoge laag organisch afval.
Misschien wandelt u bij een volgen
de gelegenheid op een andere ma
nier door de natuur door eens de
verborgen kanten van een dode
boomstronk te inspecteren of door
de geurige herfstige of winterse
bosbodem om te woelen. U zult ge
garandeerd voor verrassingen
komen te staan!

Op vrijdagavond 28 februari 2014
houdt Landschapsvereniging De
Kringloop haar jaarvergadering.
De vergadering vindt plaats in de
centrale ruimte van Basisschool
Triangel, Linnerhof 36, te Linne
In verband met de geprogrammeer
de lezing op deze avond begint de
jaarvergadering om 19.00 uur en
duurt tot 19.45 uur
De agenda voor de jaarvergadering
is als volgt:
1.
Opening en mededelingen door de
voorzitter, Jan Hermans.
2.
Jaarverslag door de secretaris, Ans
Homburg.
3.
Financieel verslag door de penning
meester, Lins Baars.
4.
Verslag door de kascontrolecom
missie Tom Storcken en Cees Hom
burg Aansluitend volgt de verkie
zing van een nieuw lid voor de kas
controlecommissie; Tom Storcken
is statutair aftredend.
5.
Bestuur/herverkiezing Statutair af
tredend zijn dit jaar Jan Hermans,
Lei Hulsbosch en John Hannen;
alle drie stellen zich voor een nieu
we bestuursperiode beschikbaar; de
vergadering wordt voorgesteld hen
voor een nieuwe periode te herbe
noemen.
6.
Jaarprogramma 2013 Er volgt een
toelichting op het jaarprogramma
met aansluitend een overzicht van
het cursusaanbod voor 2013.
7.
Rondvraag.
8.
Sluiting jaarvergadering.
Na de jaarvergadering vindt om
20.00 uur de lezing plaats door Jan
Hermans over de biodiversiteit van
de Meinweg. (Zie pagina 3)

Denkend aan
een luchtshow
in hartje winter
door Tom Storcken
Het is december en hartje winter.
Vandaag heb ik in de sneeuw ge
wandeld maar waarschijnlijk door
het triestige, donkere weer hebben
zich bijna geen dieren laten zien. Ik
denk dat de meesten zich verschui
len onder en tussen de struiken.
Wel heb ik een mooie Buizerd ge
zien en een groepje Houtduiven die
stil boven in een boom zitten. Een
van de vaste wandelaars/vogelkij
kers die ik tegenkom vertelt me dat
hij twee dagen geleden enkele
Goudvinken heeft gezien in het
Limbrichterbos.
Wel vermeldenswaard is nog het
volgende: bij de voertafel in de tuin
heb ik de Keep nu al een paar
dagen achter elkaar gezien.
De Keep (Vinkenfamilie) overwin
tert in Zuid- en Midden Europa,
maar ook in Nederland; hij en zij
zijn redelijk brutaal en laten zich
door de “vaste” bezoekers het zaad
niet van de tafel/grond afsnoepen.
Ze zijn goed te herkennen aan de
brede, lichte, roestachtige borstpar
tij die overloopt naar de bovenkant
van de vleugels. Met de rest van de
donkerder vleugels geeft dit nogal
een bont geheel. Daarnaast kun je
nog goed de witte stuit zien.
Weer thuisgekomen ga ik wat oude
aantekeningen van voorgaande
wandelingen nalopen en kom wat
blaadjes tegen van afgelopen voor
jaar waar ik nog niets mee heb ge
daan.
Al lezend bekruipen me de voor
jaarskriebels en denk ik aan die
heerlijke voorjaarsdag met een bui
telende, zoevende Kievit.
De Kievit (Vanellus vanellus) is een
steltloper/weidevogel uit de Plevie
renfamilie. Met een lange dunne
kuif, prachtig groenige/paarse me
taalglans op donkere bovendelen
en een witte onderkant zie ik hem
als een trotse vogel. Bij een grote

Kieviten in vlucht (foto: Andreas Trepte, www.photo-natur.de
Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.5))

groep vliegende vogels zie je op
grote afstand goed het wisselende
effect met witte onderkant en don
kere bovenkant.
De Kievit is een bewoner van aller
lei open gebieden met liefst lage be
groeiing, zoals rivieroevers, kwel
ders en vooral weilanden. Maar we
komen hem ook tegen op akker
land.
Het mannetje laat ons van een ge
weldige luchtshow genieten en ba
kent hiermee meteen zijn speelveld
af. Hij vliegt laag over de grond en
kan dan eenmaal op snelheid geko
men, snel kantelen, met flinke vleu
gelslagen van de ene naar de andere
zijde draaiend. Dan zie je zijn don
kere rug, dan weer de lichte onder
kant. Hij kan steil omhoog klim
men en weer omlaag duikelen en
steeds hoor ik weer “kiieoewiet ki
ieoewiet”. Minutenlang kan ik er
naar kijken.
Ondertussen speurt het mannetje
ook naar geschikte nestplaatsen.
Zijn nestje is een bekleed kuiltje in
de grond. Al dat vliegen, buitelen
en keren kost natuurlijk energie en
wat is dan lekkerder dan insecten,
larven en regenwormen om je hon
ger te stillen.
Tijdens al dat vliegen, nestjes zoe
ken/maken en eten gaat ons man
netje natuurlijk ook op zoek naar
een vrouwtje. Omdat de Kievit bui
ten het broedseizoen in groepsver

band leeft vindt hij een partner het
makkelijkst in een groep Kieviten.
Als hij eenmaal een vrouwtje zover
heeft dat ze interesse toont, pro
beert hij op de grond haar aan
dacht te krijgen: hij richt zich hoog
op en zet zijn borstveren uit. Dan
trippelt hij om zijn toekomstige
partner heen en gaat naar een van
zijn kuiltjes, maakt zijn nest nog
wat mooier en laat zichzelf op zijn
mooist zien. En dan maar hopen
dat het vrouwtje toehapt. Het kan
natuurlijk best zijn dat dit niet de
eerste de beste keer lukt, niet ieder
vrouwtje vind je leuk.
Normaal legt ieder vogeltje in mei
zijn ei maar de Kievit doet dit al in
maart.
In totaal worden er vier eitjes (elke
dag een) gelegd en kan het broeden
beginnen, wat vooral de taak van
het vrouwtje is.
Omdat de eitjes in het open land
liggen zijn ze natuurlijk erg kwets
baar, zoveel mogelijkheden om het
nest te verbergen zijn er niet. Lief
hebbers van de eitjes zijn bijv. de
kraai, Ekster en meeuw.
Prachtig om te zien hoe een Kievit
zijn nest verdedigt en met felle aan
vallen zijn vijanden verjaagt, waar
bij hij veel steun krijgt van zijn
soortgenoten. Zelfs als ik volgens
hem te kort bij zijn nest kom, doet
hij alle moeite om me te verjagen of
op een dwaalspoor te brengen.
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Ook de Vos, Wezel etc. zijn wel
liefhebbers van een lekker Kievitsei
en ik denk dat deze dieren zich niet
zo gemakkelijk laten wegjagen
maar wie weet, met weer een groep
je buren wordt je sterker.
Natuurlijk kan het nest ook ver
stoord worden door grazende koei
en en schapen of door de maaiende
mens, hier kan het markeren van de
nesten en er dan omheen rijden
schade voorkomen. Als het nest
door een van de voorgaande oorza
ken verstoord wordt beginnen de

Kieviten nog wel aan een volgend
nest maar als er al gemaaid is, is er
minder dekking/gras en natuurlijk
minder insecten en dus minder
voedsel voor de jonge vogels.
Het broeden duurt circa 3,5 week
en dan kan het Kievitjong de we
reld instappen. Het voedsel voor de
jongen bestaat uit vliegen, muggen
en kevers. Na circa zes weken zijn
de jongen volwassen en trekken ze
hun eigen plan. Dan gaan de Kievi
ten ook weer in groepjes zwerven.
De Kievit overwintert niet in Ne

derland maar trekt naar Zuid Eu
ropa, maar ook de Britse eilanden
en Afrika zijn in trek.
Toch zien we ook in de winter nog
wel Kieviten, maar deze zijn dan
afkomstig uit Noord-Europa.
Ondanks de triestige, koude winter
dag heb ik door het nalezen van
oude aantekeningen weer het ge
voel van een prachtige voorjaars
dag. Kiieoewiet!!

Het 'Groene' Ierland
Powerscourt House in County Wicklow (foto: Pierre Theunissen)

door het bestuur
Voor vrijdag 31 januari is heer
Pierre Theunissen bereid gevonden
om een lezing over Ierland voor onze
vereniging te verzorgen. De lezing
wordt gehouden in de centrale ruim
te van de basisschool Triangel, Lin
nerhof 36 te Linne. Aanvang 20.00
uur.
Zie hieronder een korte schets van
de lezing door Pierre Theunissen:
Ierland is een fascinerend land aan
de rand van Europa waarvan een
kleine impressie wordt gegeven
waarbij de tradities worden belicht
alsook de geschiedenis, cultuur, kli
maat, en natuurlijk de prachtige
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landschappen en hun vegetatie.
Vóór de pauze zal ik de meer alge
mene zaken behandelen waarna ik
na de pauze specifiek de Botanische
Tuinen wil belichten. Het land is
ongeveer 2 x zo groot als Neder
land en door de ligging in de Atlan
tische Oceaan is het klimaat koel
met veel neerslag dat vrij gelijkma
tig wordt verdeeld gedurende het
jaar. In het westen bedraagt dit tot
wel 2000 mm en in het oosten maar
de helft. Verder regent het zelden
hard, wel vaak, met korte buitjes “
drizzle”, een soort motregen. Dit
heeft mede de veenvorming sterk
bevorderd. De afwatering stagneert
nogal, doordat langs de kust de ge
bergtes liggen en het binnenland

dus een soort kom vormt, die het
water lang vasthoudt. Het kan
soms enorm waaien in Ierland.
Door dit zachte klimaat gedijen,
speciaal in de Botanische Tuinen,
veel planten uit alle delen van de
wereld die bij ons absoluut niet
winterhard zijn.
Ik ben 4 keer in Ierland geweest,
maar ik voel me nog zeker geen Ier
landkenner! Desondanks veel ple
zier gewenst.
Zorg ervoor dat u deze boeiende le
zing niet mist en reserveer deze
datum alvast in uw agenda. Ook
niet-leden zijn natuurlijk van harte
welkom.

Het geld groeit toch
aan de bomen...
door John Hannen
Kortgeleden zijn wetenschappers
van een groot Australisch weten
schappelijk bedrijf er achter geko
men dat in sommige bladeren van
eucalyptusbomen goud, zij het flin
terdun, aanwezig kan zijn. On
danks dat het inderdaad om zeer
geringe hoeveelheden gaat kan
hiermee toch een gedeelte van het
verdere onderzoek mee worden be
kostigd.
Het grote voordeel van deze ont
dekking is dat op deze eenvoudige
manier kan worden aangetoond
waar de goud(aders) zitten op plek
ken 30 meter onder de grond, zon
der veel graafwerk e.d. De wortels
van deze boom (Eucalyptus glo
bulus) hebben een enorm zuigend
vermogen welke reiken tot meer
dan 30 meter diep; ze kunnen daar
water oppompen waarin goud kan
zijn opgelost. Door de boom wordt
dit gous in de boomvaten opge
merkt en hier geclassificeerd als gif
tig (goud is toxisch); de boom moet
hier zo snel mogelijk vanaf zien te
komen. Vandaar dat deze boom
vreemde stoffen naar de bladeren
worden vervoerd. Daar deze regel
matig afvallen raakt de boom deze,
voor zijn systeem giftige, stof weer
kwijt (zie onderstaande tekening).
De alchemisten in de 14e en 15e

eeuw hebben veel tijd besteed om
goud te vinden in planten. De 16e
eeuwse arts Paracelsus hier veran
dering in bracht door te stellen dat
de alchemisten dit beter konden
opgeven om de medemensen te hel
pen. Hij stelde: “De alchemist kan
zijn futiele zoektocht naar het fon
kelend goud beter staken en de
mensheid beter dienen door onder
zoek te doen naar betere medicij
nen”. Ze moesten toen eens hebben
geweten. In het Australisch onder
zoek is middels proefopstellingen
uitgesloten dat de gouddeeltjes
door de wind op de bladeren zijn
gekomen; door de bomen te omge
ven met een gesloten kas en te be
vochtigen met water met gouddeel
tjes en een part zonder de goud
deeltjes. Hierdoor is aangetoond
dat alleen in de kassen waar bewa
terd wordt met gouddeeltjes deze
ook in de bladeren zijn terug te vin
den. De mensen die nu overhaast

Dhr. M. van Woerkom Melick
Dhr. H. Reijners Linne
Dhr. L.H.M.G. Verhees Linne

Dhr. M. Creemers Linne
Mevr. W.H.G. Verheyden Linne
Mevr. E. Janssen–Pex Linne

Links de opname en het vervoer van gouddeeltjes en rechts bladval en verwijde
ren van goud. Tekening uit filmpje van Mel Lintern van wetenschappelijk bedrijf.

een vliegtuig richting Australië wil
len boeken moet ik teleurstellen:
De “goudklompjes”zijn maar heel
dun; het vijfde deel van de diameter
van een gemiddeld haartje en zo
goed als onzichtbaar. Om deze
terug te vinden is zelfs zeer geavan
ceerde apparatuur nodig. Dit laat
ste is dan eigenlijk ook de reden dat
deze ontdekking nu pas is gedaan.
Er is dus nog steeds geen “geld
boompje” gevonden welke waarde
volle vruchten voortbrengt; echter
er kan nu wel vrij nauwkeurig wor
den aangegeven waar zich goud in
de grond kan bevinden. Of dit als
positief nieuws kan worden aange
merkt voor de natuur valt nog te
bezien; juist in de onbewoonde ge
bieden waar de bomen staan, kun
nen eventuele opgravingen plaats
vinden, waardoor de ongerepte na
tuur overhoop wordt gehaald.

Dhr. F. Versteegen Linne
Mevr. C. In de Braek Maaseik
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Jaarprogramma
2014

Vrijdag 31 januari
Lezing door de heer Pierre Theunissen over de botanische tuinen van Ier
land.
Vrijdag 28 februari
Jaarvergadering met aansluitend lezing door de heer Jan Hermans over
de biodiversiteit van de Meinweg naar aanleiding van het verschenen
boek.
Vrijdag 28 maart
Lezing door de heer Jan Joost Bakhuizen over de bosvogels in Limburg.
Zondag 27 april
Ochtendexcursie naar het Bunderbos te Elsloo met speciale aandacht
voor de voorjaarsflora.
Zondag 25 mei
Middagexcursie naar het gebied Koningssteen bij Thorn.
Zondag 29 juni
Excursie door de Linnerweerd. Alleen voor leden.
Zondag 31 augustus
Lange dagexcursie naar de Maasduinen; een afwisselend gebied met een
specifieke flora en fauna.
Zondag 28 september
Excursie naar het Haeselaarsbroek bij Koningsbosch; een interessant na
tuurontwikkelingsgebied.
Zondag 26 oktober
Herfstexcursie naar de Meinweg; omgeving Vlodrop-Station en de Dal
heimer Mühle.
Vrijdag 28 november
Lezing door de heer Bair Jeuken over solitaire bijen.
Vrijdag 12 december
Lezing door de heer Jan Hermans over de Pantanal en het zuidelijke
Amazone-gebied.
Vrijdag 26 december
Traditionele Kerstwandeling in een Limburgs natuurgebied.
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Winters van weleer
Vroeger, zegt men, waren de winters vol geluiden. De kolenkachel snorde, de percolatorkan pruttelde, ijsbloe
men knisterden op de ruiten. Het ijs kraakte in de sloot. Vingers tintelden en gloeiende wintertenen jubelden in
te krappe klompen. Schoolkinderen jammerden van kou en honger en de meester gaf de grootste schreeuwerd
een klinkende klets om de oren.
Hoort! riep men de verre noaber toe over de stille witte akker. De spruiten groeien best!
Ach, die echte winters van weleer…..
Marianne Vos
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