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door Ans Homburg

Tijdens een van mijn paddenstoel
struindagen in het Munnichsbos zie
ik een vermolmde dikke berkentak
liggen. Wat mij aantrekt is de groe
ne kleur van het hout, die oplicht
tussen de nog aan de stam zittende
witte bast. Mijn interesse is gewekt,
dit vraagt om nader onderzoek. Ik
draai hem om en aan de onderkant
van de stam is de kleur nog prachti
ger. Mijn blik valt op de koper
groene kleur van het hout, ook zie
ik nu de fantastische groene beker
tjes zitten, heel klein… maar ze zijn
er. De hele onderkant van de stam
zit er vol mee; in alle fasen zijn ze te
zien van klein tot groot. De zon
schijn tussen het bladerdek op de
bekertjes. …geweldig mooi ….wat
een kleur. De kleur van dit bekertje
behoort tot de absolute hoogtepun
ten van de paddenstoelenwereld.
De naam kopergroenbekerzwam is
uitermate goed gekozen omdat het
zwammetje de vorm van een mi
nuscuul bekertje heeft en een
prachtige kopergroene kleur. Je
zou dus denken dat deze padden
stoelen bijzonder opvallend zijn,
maar ze zijn zo klein dat ze toch
snel over het hoofd gezien worden.
Dit is puur genieten, ik maak foto’s
en neem een stukje van de tak met
een bekertje mee naar huis om
nader te bekijken. Thuis gekomen

ga ik opzoeken wat er over geschre
ven is.

Er zijn twee soorten, de Gewone
kopergroenbekerzwam (Chloroci
boria aeruginascens) en de Groot
sporige kopergroenbekerzwam
(Chlorociboria aeruginosa). Ze ver
schillen onderling zo weinig dat mi
croscopisch onderzoek nodig is om
de sporen te onderzoeken en zo uit
sluitsel te geven om welke soort het
precies gaat. Daar moet men zich
niet al te druk om maken en ge
woon opgetogen zijn, als men een
exemplaar aantreft. Het staat na
tuurlijk iedereen vrij om microsco
pisch onderzoek te doen naar de
vorm van de sporen om uitsluitsel
te geven. De Gewone kopergroen
bekerzwam groeit als saprofiet op
dode takken van eik en andere
loofbomen. Het mycelium dat het
pigment xylindein bevat, is verant
woordelijk voor de typerende ver
kleuring van het hout. Het gekleur
de hout is het hele jaar door te vin
den in loof- en gemengde bossen.
Men vindt vaker het groengekleur
de hout dan de zeldzame vruchtli
chamen. Alleen door de combinatie
van een goede luchtvochtigheid met
een goede temperatuur komen er
vruchtlichamen. Deze bekerzwam
metjes zijn piepklein, Ø 2-5 mm,
maar vallen door hun heldere
blauwgroene kleur toch op. De

blauwgroene vruchtlichamen zijn
eerst beker- tot onregelmatig scho
telvormig, daarna vlak met een gol
vende, onregelmatige rand en een
korte spits toelopende steel. Status
zeldzaam.
Het groengekleurde hout wordt
ook wel “green oak” genoemd.
Door aantasting verliest het nau
welijks aan stevigheid.Het werd
vroeger in Engeland gebruikt voor
het inleggen van bepaalde soorten
houtsnijwerk en andere versierin
gen en is bekend onder de naam
“Tunbridge ware”. Dit kan een van
de gevolgen van zijn zeldzaamheid
zijn. Men vermoedt dat het myceli
um een conserverende werking
heeft om overige schimmels te
weren, vandaar dat het groenge
kleurde hout als fineer zijn kleur
voor jaren behoudt en zelfs na eeu
wen niet verbleekt.

Gewone kopergroenbekerzwam
(Foto's: Ans Homburg)

Gewone kopergroenbekerzwam
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Bomen over bomen deel 19

Mammoetboom of Sequoiadendron
giganteum
 
 

door John Hannen

Geschiedenis
Tijdens een expeditie in 1769 naar
Californië was het de Spaanse ont
dekkingsreiziger Giovanni Crespi,
een Franciscaan, die als eerste Eu
ropeaan over reusachtige naaldbo
men berichtte, die hij nooit eerder
had gezien. Hij wist niet dat hij
bomen had ontdekt die de grootste
op aarde bleken te zijn; namelijk
Mammoetbomen met een stam
doorsnede van 13 m. De Oosten
rijkse botanicus Endlicher was een
veelzijdig geleerde, die behalve met
botanie, zich ook bezighield met
letterkundige problemen. Vandaar
dat hij in 1847 bewust koos deze
boom Sequoia te noemen; hierover
later. De soort groeit nu van nature
in Californië op de westelijke hel
lingen van het Sierra Nevada-ge
bergte op een hoogte van 900 tot
2440 meter, over een lengte van 300
km. Voor de ijstijden kwam de
boom ook algemeen voor op het
noordelijk halfrond en is zodoende
in onze omgeving nog als fossiel in
de bruinkoolgroeven te vinden. In
Califonië staan ware reuzen als "de
General Sherman" met een hoogte
van 83 meter; ze kunnen 110 m
hoog worden met een stamomtrek
van 24 meter. Zijn massa wordt ge
schat op 1950 à 2145 ton en zijn
leeftijd op 2.000 à 3.000 jaar. De
gebieden waar deze Mammoetbo
men groeien zijn door de wet be
schermd en als Nationaal Park in
gericht. In de tweede helft van de
19e eeuw was het trendy voor de
Europese kasteelheren om deze
soort te planten in een tuin in land
schapsstijl als ook in arboreta,
waardoor de oudste Europese

exemplaren nog in kasteeltuinen en
arboreta zijn terug te vinden. De
oudste Mammoetboom in Neder
land staat bij Huis Voorstonden;
een boom van 1876 met een omtrek
van 7,83 meter.

Naamgeving
De Mammoetboom (Sequoiaden
dron giganteum) is ingedeeld bij de
Taxodiaceae (Moerascipresfamilie),
onderfamilie van de Pinopsida (Co
niferen). Hij behoort tot het ge
slacht Sequoiadendron en gigante
um is nog de enige soort in dit ge
slacht. Tot deze familie behoren
onder andere ook Cryptomeria (Ja
panse cypres), Sequoia (reuzenpijn
boom), Metasequoia (watercypres)
en Taxodium (moerascypres).
Zoals al aangegeven heeft Endli
cher deze geslachtsnaam niet wille
keurig gegeven. Hij verwijst hier
mee naar een opmerkelijk taalkun
dige gebeurtenis: de boom is ver
noemd naar de halfbloed George
Guess of Gist (1770-1843). Dit was
de zoon van een Engelse handelaar
en een Cherokee vrouw en later
hoofd van de stam der Cherokee.
Als hoofd werd hij Sequoyah ge
noemd en ontwikkelde hij een
schrift in 1809 met de bedoeling zo
de Cherokee cultuur te bewaren
voor de westerse wereld. Duizen
den indianen leerden lezen en
schrijven in het nieuwe alfabet, dat
trouwens nog steeds gebruikt
wordt. Door dit alfabet ontwikkel
den deze stamleden zich sneller dan
andere indianenstammen. Het
woord giganteum verwijst naar de
gigantische afmetingen van deze
boom.
De Engelsen spreken van Big tree,
Mammoth tree, Giant sequoia,
Giant redwood of Sierra redwood.
De naam redwood verwijst naar de
rode bast die veel tannine en andere

stoffen bevat, die ervoor zorgen dat
het hout niet gaat rotten. In het
Duits heet hij Mammutbaum, Rie
sen-Sequoie of Riesen-Mammut
baum en de Franse naam is Se
quoia géant.
Zijn inlandse namen zijn Wawona,
Toos-pung-ish en Hea-mi-withic,
welke verwijzen naar de twee laat
ste leden van de Tule River Tribe
(indianenstam).

Beschrijving 
De Mammoetboom is de zwaarste
boom ter wereld en wordt het
grootste levende wezen ter wereld
genoemd. Hij heeft een uitzonder
lijke levensduur en kan meer dan
3.000 jaar oud worden; er wordt
zelfs melding gemaakt van 6.000
jaar (op basis van een gefossiliseer
de boomstronk), wat toch wel over
dreven is. In Californië kunnen
exemplaren voorkomen met een
hoogte van 110 m. Deze altijd groe
ne boom heeft een relatief smalle en
kegelvormige kroon, die steeds
stomper wordt naarmate hij ouder
wordt. De onderste takken verliest
hij al na 100 jaar, zodat hij al vroeg
de eerste tientallen meters zonder
takken zit. De toptakken zijn opge
richt, terwijl de takken onderaan
neerhangen met opgerichte toppen.
Typisch is ook de roodbruine,
dikke (tot 60 cm), zachte en vezeli
ge boomschors, die later donkerder
en meer gegroefd wordt met soms
ver uitstekende richels. De als kurk
aanvoelende schors kan met de
hand gemakkelijk ingedrukt wor
den, waardoor hij de bijnaam
‘boksboom’ heeft gekregen. Door
deze structuur heeft hij een isole
rende werking op de hitte, die vrij
kan komen bij bosbranden waar
door geen vitale delen van de boom
beschadigen. De Sequoiadendron
draagt tegen de tak aan gedrukte
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Sequoiadendron giganteum: 1-Mammoetbomenbos; 2- de “peuter” van 36,5 meter, het witte stipje is een mens; 3- de naar
buiten gebogen naalden; 4- de kegel. De foto’s zijn van P. Theunissen.

schubben en priemvormige naal
den. De verschillende naalden zijn
typerend; aan de punten van de
nieuwe loten staan tot 1 cm lange
dicht bij elkaar staande schubben,
terwijl de naalden meer naar het
midden 2,5 cm lang zijn en licht
naar buiten gebogen, in twee tegen
overliggende rijen aan de takken
staan. Deze blauwachtig groene
naalden geuren bij wrijving naar
anijs en vallen nooit alleen af, maar
bij uitdroging valt een takje of een
bosje takjes samen af.
De harde kegels zijn bruin en eivor
mig, ze hangen aan lange steeltjes
aan de hoofdtwijgen en zijn in ver
houding tot de boom met een leng
te van 5-8 cm erg klein. De kegels
zijn binnen één jaar volgroeid en in
het eerstvolgende voorjaar vallen
de rijpe zaden uit de kegel.

Toepassing 
Het moge duidelijk zijn dat een
Mammoetboom niet geschikt is als
straat- of laanboom. Hij is prima
toe te passen als solitair in een park
of landgoed, waar hij voldoende
ruimte krijgt voor zijn hoge leeftijd.
Als sierboom worden mammoetbo
men aangeplant in Europa, want
vanwege zijn dikke roodbruine en
sponsachtige schors is hij net zo de
coratief als door zijn bladeren. Het
is een soort uit een vochtig bergkli
maat die zich goed aan ons klimaat
heeft aangepast. Hij houdt van een
stevige goed waterdoorlatende
grond, maar heeft ook behoefte
aan voldoende vocht en zon.
Er zijn sinds de ontdekking van de
soort een aantal cultuurvariëteiten
geselecteerd zoals 'Pygmaeum', een
dwergvorm, 'Barabits Requiem',

een brede treurvorm, 'Blauer Eich
zwerg', een blauwe vorm en 'Varie
gatum', een bontgekleurde vorm.
De Blauwe mammoetboom (Se
quoiadendron giganteum 'Glau
cum') wordt vaak gebruikt vanwege
de iets kleinere en smallere vorm en
de intens blauwgrijze kleur van de
jonge twijgen en de naalden. Een
conifeer met een bizarre groeiwijze,
de Sequoiadendron giganteum
‘Pendulum’, is een soort treurvorm,
waarvan de takken sterk afhangen
maar waarvan sommige ook min of
meer horizontaal hangen. Aan deze
takken bevinden zich jonge, zeer
dunne twijgen die recht naar bene
den hangen. Ik ben zelf momenteel
in mijn kleine tuin aan het experi
menteren om deze cultivar via ge
leiding en snoeien te leiden als een
soort reling langs de tuin. Als dit
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lukt heb ik toch mooi een Mam
moetboom in mijn tuintje.

De bevruchting 
Het is een eenhuizige boom; wat
wil zeggen dat er mannelijke en
vrouwelijke bloemen op dezelfde
boom zitten. De mannelijke bloe
men bloeien in het voorjaar aan de
uiteinden van de loten, klein en
geel; de vrouwelijke bloemen zijn
langere groene kegels. Deze groene
kegels staan eerst omhoog, maar
gaan bij rijping hangen en verkleu
ren roodbruin. De bestuiving ge
beurt via de wind. De (vrouwelijke)
kegels doen er twee jaar over om te
rijpen en zich te openen, ze kunnen
tientallen jaren aan de boom blij
ven hangen. Een grote boom kan
wel 11.000 harde eivormige kegels
vormen, die niet zo groot (4 à 5 x 3
à 4 cm) zijn, maar wel 300-400.000
zeer lichte zaadjes van 3 à 4 mm
lang geven. De gevleugelde zaden
kunnen tot 180 m van de ouderlijke
boom komen. Ze openen zich vaak
na 20 jaar of bij brand door de hit
te! Anders gezegd, het vuur contro
leert en bepaalt zo mede het in
stand houden van deze boom. De
Mammoetboom heeft zelfs bos
branden nodig voor de voortplan
ting; door de bosbrand zijn alle
concurrenten uitgeroeid en de
dikke, droge lagen takjes en naal
den zijn weggebrand, waardoor de
zaadjes in de vruchtbare asgrond
gemakkelijk kiemen en een grote
kans hebben om tot een jonge
boom uit te groeien.

Geneeskracht en gebruik 
Het hout is maar van matige kwali
teit en van weinig betekenis in de
bosbouw. Het is wel duurzaam
hout, maar weer te zacht om als
constructiemateriaal te gebruiken.
Daar komt nog bij dat deze reuzen
vaak versplinteren bij het vellen,
waardoor een groot deel van het
hout onbruikbaar wordt. Bij brand
is zijn schors een schuilplaats voor
insecten en andere dieren. Het hout
bevat geen hars en is reukloos; hier
door worden ze in de likeurfabrie

ken gebruikt voor vaten voor fijne
likeuren.

Ziekten en plagen 
Het is voor de Mammoetboom
juist van groot belang dat er regel
matig bosbranden plaatsvinden
zodat de onderbegroeiing niet te
hoog opgroeit. Indien de onderbe
groeiing te hoog wordt dan kan de
hitte bij een bosbrand zo hoog rei
ken dat essentiële delen van de
Mammoetboom, zijn takken, wor
den beschadigd. Het parkbeheer
grijpt daarom in met kunstmatig
gestichte branden. Door zijn rela
tief smalle kroon wordt de Sequoi
adendron nooit topzwaar en heeft
hij betrekkelijk weinig kans op om
waaien, zelfs bij de meest forse
windstoten. Op heel hoge leeftijd
stort hij uiteindelijk wel in. Ook
heeft hij, om begrijpelijke redenen,
vaak last van blikseminslagen.
Vanwege de chemische stof in zijn
bast heeft hij geen last van schim
mels of ongedierte. Zoals voor veel
coniferen geldt, hoeft een Mam
moetboom niet gesnoeid te worden.

Afsluiting 
“Wat een reus!” “Een boom waar
bij je jezelf nietig voelt!” “De
schors voelt aan als kurk!” Dit
soort uitspraken worden aan be
wonderaars ontlokt als zij rond de
stamvoet dwalen. De aanblik van
een Mammoetboom, met zijn
grootte en omvang, maar ook de
zachtheid van zijn schors geeft een
sereen, vredig en rustig gevoel. Met
zijn voeten op aarde, maar met het
hoofd tussen de wolken zou deze
boom toch een aanwinst zijn voor
de tuin. Echter een mammoetboom
is geen geschikte boom voor zo
maar een tuintje; deze soort is een
snelle groeier en is na 10 jaar al 10
meter hoog, na 50 jaar al rond de
30 meter hoog. Een mammoet
boom plant je dus niet aan als klei
ne sierboom, maar moet je alle
kansen geven om ongesnoeid uit te
groeien tot een echte blikvanger,
waar vele generaties overheen gaan.
De Mammoetboom leeft in ander

ritme dan wij; als wij hoogbejaard
zijn, zal de Mammoetboom nog
maar net zijn peuterjaren ontgroeid
zijn. Wilt u er toch één aanplanten;
ga gerust uw gang en denk aan de
generaties na u, die deze boom ho
pelijk wél als een echte gigant zul
len kunnen bewonderen.

 

 

Doe ook mee aan
onze Observatie...
Stuur uw artikel en/of
foto's naar de redactie.
redactie@kringlooplinne.
nl
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door René Theunissen

Bij een van de wandelingen tijdens
de jubileumviering van de Kring
loop op 29 juni j.l. werd ook een
gedeelte van de Ossenbergweg aan
gedaan. In 1961 werden hier maar
liefst 25 Romeinse graven aange
troffen. Bijna 20 jaar eerder in 1945
vond de familie Aben bij werk
zaamheden aan een bietenkuil en
kele potten en scherven die hun be
langstelling wekten. Bij onderzoek
o.l.v. drs. J. Storms uit Roermond
werd op de plek van de bietenkuil
een Romeins graf blootgelegd.
Ter informatie voor de jongere le
zers van Observatie: in een bieten
kuil werden de voerbieten bewaard
die als voer voor het vee dienden.
In het najaar september-oktober
werden deze bieten na de oogst in
een kuil bewaard die werd afgedekt
met stro tegen de eerste vorst. De
bieten werden op stal in kleine
stukken gemalen met een “krotte
meule” en samen met voerbrokjes
aan het vee gevoerd. Voerbieten
worden tegenwoordig nog maar
zeer sporadisch gezaaid en gevoerd.
Bij de kleine opgraving in 1945
kwamen o.a. een fraaie vaas, een
Romeinse dolk en een speerpunt te
voorschijn. Deze eerste vondst was
voldoende om het grondperceel in
de gaten te houden. De gronden
aan de Ossenbergweg waren en zijn
in eigendom van de familie Jans
sens. In 1961 bij de aanleg van
boomgaarden op deze plek werd
uitgebreid archeologisch onderzoek
uitgevoerd o.l.v. prof. dr. J. Bo
gaers van de Rijksdienst voor Oud
heidkundig Bodemonderzoek
(ROB). Ditmaal werden 25 Ro
meinse graven zorgvuldig opgegra
ven waarbij een schat aan bodem
vondsten werd aangetroffen: be
kers, kommen en schotels van aar
dewerk; maar ook bronzen munten
en mantelspelden (fibulae).
Een aantal van deze vondsten be

 

deel 1

Linne en de Romeinen
 

vindt zich in het Provinciaal Depot
voor Archeologische bodemvond
sten (PDB) in Maastricht. In het
PDB in Maastricht worden duizen
den vondsten bewaard en beheerd
die tijdens honderden grote en klei
ne opgravingen in Limburg zijn ge
vonden. Vanuit dit PDB worden
vondsten weer beschikbaar gesteld
voor wetenschappelijk onderzoek
maar ook voor tentoonstellingen.
Vrijwel alle historische musea in
Limburg hebben voorwerpen in
bruikleen van het PDB. Met name
het Limburgs Museum in Venlo,
het Thermenmuseum in Heerlen en
museum Het Domein in Sittard
hebben belangrijke archeologische
vondsten uit de Limburgse bodem
opgenomen in hun collecties.
Een aantal andere vondsten van de
opgraving uit 1961 is opgenomen in
de collectie van het Rijksmuseum
voor Oudheden in Leiden. Het pro
vinciaal depot in Maastricht, on
dergebracht in de kelders van het
Centre Ceramique, waarin ook de
stadsbibliotheek is gehuisvest, bezit
eveneens de originele aantekenin
gen, die destijds tijdens deze be
langrijke opgravingen werden ge
maakt door de assistent van prof.
Bogaers de heer Bokma. Hieronder
volgen enkele delen uit deze uitge
breide aantekeningen.

Uit de dagrapporten van de opgra
ving Romeins grafveld te Linne:
“Maandag 9 oktober 1961.
Toen de trouwe Combi op het
adres Veldstraat 3 Roermond arri
veerde en we ons bij de administra
tie van de gemeentelijke sociale
dienst (GSD) hadden vervoegd,
bleek dat het organisatorisch prima
zat. Na kennismaking met de di
rekteur, de heer Maanen en de op
zichter de heer Coumans werden 7
arbeiders – compleet met schop,
blauw kannetje en broodzak - “ge
laden” en ging het op naar de Os
senbergweg ten westen van Linne”.
Eer het echter zover was waren we
erg aan het scharrelen geweest om
het terrein te vinden. Ten langen
leste besloten we ons maar bij de ei

genaar, de heer Janssens in Linne te
vervoegen. Er ging een zijner
knechts voorop en toen was de
zaak gauw opgelost. Na de schaft
gingen de schoppen in de bodem.
Vanaf de veronderstelde vind
plaats, gemarkeerd met een boom
pje, werd een 2 meter brede sleuf
uitgezet in westelijke richting. De
G.S.D. Roermond deed zijn best en
hakte meedogenloos in de huid van
stiefmoeder aarde. Een enkeling
had eens een extra aanwijzing
nodig, maar het gros begreep al
gauw wat zo ongeveer de bedoeling
was. […] De sleuf werd 2 steek ver
diept, hierbij kwamen verschillende
kleine scherfjes te voorschijn, die
voornamelijk een middeleeuwse in
druk gaven. In de namiddag kwam
de heer George Janssens mede eige
naar van het perceel eens pools
hoogte nemen. Beduchtheid voor
verslechtering van de structuur van
de grond in verband met het graaf
werk en verdwijnen van lood etc.
op het terrein van de ruïne (van de
villa Bethula RT) in verband met
de aanwezigheid van de arbeiders
(de heer Janssens had er “beken
den” tussen gezien) schemerde in
zijn komst door.” (wordt vervolgd)

Niederbieber beker
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Rodebach en omgeving

door Tom Storcken

Het is een mooie herfstdag, tijd om
er nog eens op uit te gaan, dus pak
ik de fiets en ga richting Jabeek en
Susterseel-Gangelt. Hier tegen de
grens ligt het natuurgebied van de
Rodebach. In dit gebied stromen
twee beken met dezelfde naam. De
Roode Beek ontspringt op de
Brunssummerheide en stroomt op
Nederlands grondgebied van zuid
naar noord. De Rodebach ont
springt op de Duitse Teverenerhei
de en stroomt van oost naar west.
In de buurt van het grensplaatsje
Gangelt komen ze bij elkaar, om
als één waterweg naar de Maas te
stromen. De naam is te danken aan
ijzeroxide dat het water plaatselijk
rood kleurt.
Het gebied lijkt niet groot, zeker als
je alleen het hoofdfietspad ge
bruikt. Neem je echter de tijd om
links en rechts de nevenpaden te
verkennen, dan kom je al snel tot

de conclusie dat je het op een dag
niet redt. Als ik bij ons thuis in
Nieuwstadt richting Millen fiets,
moet ik al na enkele meters in de
rem omdat negen Patrijzen het pad
oversteken! Een goed begin, niet
waar?
Nog voor ik in Susterseel ben hoor
ik de Matkop en vervolgens vliegt
hij een eindje voor me uit op het
fietspad. Via de achterkant van
Wildpark Gangelt voert een mooie,
rustige route door een gemengd bos
naar de Rodebach. In het bos kan
ik de volgende vogels noteren;
Vink, Pimpelmees, Koolmees,
Roodborst, vrouwtje Grote bonte
specht en een Goudhaan. Dit vo
geltje is op zoek naar voedsel en
gunt zich geen moment rust; hij
hopt van tak naar tak.
Even later fiets ik langs de Rode
bach. Links, aan de kant van het
wildpark, liggen enkele akkers die
ingezaaid zijn ten behoeve van vlin
ders, bijen en vogels. Ook hier kan

ik weer enkele vogels noteren; Win
terkoning, Zwarte kraai, Rood
borst, Tjiftjaf en zowaar een Ho
lenduif. Vervolgens besluit ik om
een kijkje te nemen in de richting
van Heringshof, waar een Buizerd
met een donker verenpak zich ont
spannen laat drijven op de ther
miek. Ekster, Zwarte kraai en een
Kauw laten zich horen.
Omdat ik ook nog naar Gilrath wil,
is het even stevig doorfietsen, maar
dat wordt dan ook beloond. On
derweg, bij een paar huizen en heg
gen zie ik een groepje kwetterende
Huismussen. In het Gilratherwald
word ik ‘getrakteerd’ op diverse vo
gels. Hoog in een boom zit een
vrouwtje Grote groene specht haar
verentooi op orde te maken. Gaai
en zoeken op de grond en op lig
gende boomstammen naar insec
ten. Een Boomkruiper laat zich
horen; door zijn schutkleur is het
niet eenvoudig om hem te vinden.
Boomklevers, die ook een voorkeur

(fo
to

: T
om

 S
to

rc
ke

n)

8



G
ro

te
 g

ro
en

e 
sp

ec
ht

 (W
ik

im
ed

ia
 C

om
m

on
s 

Fo
to

: C
C 

BY
 - 

SA
 2

.0
)

 

Op vrijdag 27 februari 2015 houdt
landschapsvereniging de Kringloop
voor haar leden de jaarvergadering
over het verenigingsjaar 2014. Deze
vindt plaats in de centrale ruimte
van Basisschool Triangel, Linnerhof
36, te Linne. De jaarvergadering be
gint om 19.00 uur en duurt tot 19.45
uur.

Agenda:
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 dhr. C. Homburg en mevr.
M. Voerman. Aansluitend volgt de
verkiezing van een nieuw lid voor
de kascontrolecommissie; dhr. C.
Homburg is statutair aftredend.
5.
Bestuur/herverkiezing.
Statutair aftredend zijn dit jaar
Lins Baars en Jo van Pol; beiden
stellen zich voor een nieuwe
bestuursperiode beschikbaar; de
vergadering wordt voorgesteld hen
voor een volgende periode te herbe
noemen.
6.
Jaarprogramma 2015. Er volgt een
toelichting op het jaarprogramma
met aansluitend een overzicht van
het cursusaanbod.
7.
Rondvraag.
8.
Sluiting jaarvergadering.

Na de jaarvergadering vindt om
20.00 uur de lezing plaats door dhr.
John Jagt o.a. over fossielen.
Zie artikel pagina 17
 

Agenda
Jaarvergadering
2015

hebben voor oude bossen, hebben
een kleuriger verenpak. Een Boom
klever heeft krachtige poten, voor
zien van forse, kromme nagels. Dat
stelt hem in staat om zowel over
een boomstam naar boven te klau
teren, als om ondersteboven de af
daling in te zetten. Boomkruipers
hebben als hulpmiddel een kort
staartje dat ze als statief gebruiken
tijdens hun insecteninspectie. Een
maal boven, kunnen ze alleen vlie
gend een lager deel van de stam be
reiken.
Met het zonnetje dat tussen de
bijna kale bomen doorschijnt, is het
een feest om al deze vogels te horen
en te zien.
Inmiddels is het tijd om huiswaarts
te fietsen, maar eerst maak ik een
korte pauze aan een smal zijpaadje,
om de boterhammen op te eten.
Die smaken in de vrije natuur altijd
nog lekkerder dan thuis aan de
keukentafel. Opeens klinkt een
hevig rumoer in de struiken en een
groep Merels vliegt op. Een Sper
wer duikt op en achtervolgt een
van de Merels tot boven de weilan

den. Daar verliest hij zijn prooi
even uit het oog, maar even later
wordt de achtervolging opnieuw in
gezet, nu richting struikgewas. He
laas kan ik door de begroeiing niet
zien hoe de jacht verloopt, maar de
afstand tussen Sperwer en Merel
bedroeg nog slechts een kleine me
ter….
Op de terugweg zie ik een Roek en
een Torenvalk. In de buurt van
Gangelt ligt een natuurvijver waar
op enkele Wilde eenden, Nijlganzen
en Waterhoentjes zwemmen. Weer
een eindje dichter bij huis, bij Sus
terseel, ontmoet ik een herder met
een grote schaapskudde. De kudde
wordt door slechts één hond in be
dwang gehouden, die perfect rea
geert op de aanwijzingen van de
herder. Een teken dat ze al jaren
lang een team vormen.
Thuisgekomen besef ik pas hoeveel
grensoverschrijdende fietskilome
ters ik heb afgelegd. Van vermoeid
heid is echter geen sprake. Een dag
met zo veel fijne ervaringen kost
geen inspanning maar geeft energie!

Groene specht (Foto: Hans-Jörg Hellwig, Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0)
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Zeggen, veertien jaar wikken en wegen

door Jan Hermans

Veertien jaar lang heb ik met mijn
co-auteur Paul Spreuwenberg ge
wijd aan zeggen of te wel het ge
slacht Carex. Nu na veertien jaar is
het eindelijk zover, voorjaar 2015
gaat ons boek over dit plantenge
slacht verschijnen. Over de inhoud
en de wijze van bestellen dadelijk
aan het eind van dit verhaal meer.
Maar eerst….

Wat zijn zeggen?
Zeggen worden botanisch inge
deeld bij de Cypergrassen. Wereld
wijd komen waarschijnlijk rond
2000 soorten voor en behoort het
geslacht Carex tot de plantenge
slachten met het hoogste soorten
aantal. In Nederland komen 60
soorten voor.
Zeggen zijn voor een leek grasach
tige planten, die in dichte of losse

pollen groeien of in uitgestrekte
matten. Een voorbeeld van de eer
ste groeivorm zijn Pluimzegge of
Stijve zegge, een voorbeeld van een
in matten groeiende soort is Zand
zegge.
Zeggen vormen vaak ook niet-
bloeiende stengels, waarvan de bla
deren langer worden dan van de
bloeistengels. De onderste scheuten
dragen vaak geen bladschijven,
maar vormen bruine, roodbruine of
zwartachtig getinte vezels. Het blad
is vaak boog- of V-vormig ingesne
den. Net als bij grassen zit bij veel
zeggen op de overgang van blad
schede naar bladschijf een tongetje.
Brede V-vormige bladeren zijn
vaak door de uitspringende mid
dennerf gekield.
Zeggen hebben uitsluitend een
slachtige bloemen. Meestal zijn de
planten eenhuizig. De bloeiwijze
bestaat uit aren, waarin meestal een

groot aantal bloemen zitten. De
meeste zeggen beginnen in mei met
hun bloei. Zeggen die in maart of
april bloeien, worden beschouwd
als typisch vroegbloeiende soorten.
Bij de meeste soorten beginnen
meestal de mannelijke bloemen het
eerst te bloeien; pas als deze kwistig
met hun stuifmeel hebben rondge
strooid, begint de bloei van de
vrouwelijke bloemen. Op deze wijze
wordt dus zelfbestuiving tegenge
gaan.
Een typisch orgaan bij zeggen is het
zogenaamde urntje. Het heeft een
flesvormige structuur en omvat het
vruchtbeginsel en stijl, waarbij twee
of drie stempels er bovenuit steken.
De vorm en afmeting van het urntje
varieert en is een belangrijk soort-
en determinatiekenmerk. Het noot
je (het zaad) wordt bij rijpheid ge
heel door het urntje omhuld. Het
urntje kan op allerlei manieren die

(foto: Ans Homburg)
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Slanke zegge

Rivierduinzegge

nen als een hulpmiddel bij de ver
spreiding. Opgeblazen urntjes bij
voorbeeld van Blaas- of Snavelzeg
ge blijven een tijdlang op het water
drijven. Een lange snavel kan aan
de vacht van een dier blijven haken
of een oliehoudende wand kan in
secten aantrekken die mogelijk
voor de verspreiding zorgen. Over
dit laatste idee bestaan weinig exac
te gegevens of waarnemingen.
Het geslacht Carex wordt op basis
van zijn bloeiwijze wel onderver
deeld in twee ondergeslachten. De
grootste groep zeggen behoort tot
de soorten met bloeiwijzen waarin
aren zitten van tweeërlei uiterlijk.
Aan de top van de bloeistengel
staan een of enkele aren met uit
sluitend mannelijke bloemen.
Daaronder staan meestal twee of
meer aren met uitsluitend vrouwe
lijke bloemen. De andere groep
zeggen bestaat uit bloeiwijzen die
onderling gelijk van uiterlijk zijn
met dezelfde bruine tinten. Ge
woonlijk komen in alle aren over
wegend vrouwelijke bloemen voor,
maar alle of de meeste aren bevat
ten eveneens mannelijke bloemen.
De mannelijke bloemen staan dan
meestal aan de voet of aan de top
van de aar.
Zeggen beheersen vaak een groot
deel van een aantal opvallende ve
getatietypen. Sommige grote en
forse soorten vormen verlandings
vegetaties. Weer andere soorten
zoals Pluim- en Moeraszegge zijn
pioniers van verlanding. Rijk aan
zeggen zijn blauwgraslanden met
kenmerkende soorten als Vlozegge,
Blonde en Blauwe zegge. Ook
komen zeggen voor in duinvalleien,
op heidevelden en in een aantal
bostypen, zoals de bronbossen.

Veertien jaar studie
Met al deze hiervoor kort aange
duide aspecten hebben wij ons
veertien jaar geamuseerd, maar ook
veel gewikt en gewogen: beschrij
ven we dat wel of niet; wordt dat
wel of niet afgebeeld. In het te ver
schijnen boek is veel nieuwe kennis
over de morfologie en ecologie van

de Limburgse zeggen vastgelegd.
Daarbij zijn in al die jaren ruim 200
groeiplaatsen meerdere malen per
jaar bezocht. Ook is een nieuwe de
terminatietabel opgesteld om het
op naam brengen van zeggen te
“vergemakkelijken”. Het boek is
rijk geïllustreerd; zo’n 600 kleuren
foto’s en 192 soorttekeningen in
zwart wit. Niet alleen de Limburgse
soorten worden behandeld, maar
ook de overige niet in Limburg
voorkomende soorten krijgen in dit
boek de aandacht. Daartoe zijn we
heel Nederland doorgereisd om de
noodzakelijke opnamen te kunnen
maken.

 
Bestelling
Bent U geïnteresseerd in dit boek
dan kunt U voor 1 februari 2015
intekenen. Dan weet U zeker dat er
voor U een exemplaar wordt gere
serveerd. Bij voorintekening betaalt
U € 35,00. Dit kan door een e-mail
of brief te sturen naar Stichting
Natuurpublicaties Limburg, Gods
weerderstraat 2, 6041 GH Roer
mond,
kantoor@nhgl.nl Vermeldt hierin
Uw naam, adres, telefoonnummer
en e-mail adres. Indien U Uw
e-mail-adres doorgeeft, krijgt U te
vens een uitnodiging voor de offi
ciële presentatie.
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door Marianne Vos

Sinds het ontstaan van de mensheid
heeft hij de behoefte om zijn omge
ving en dagelijkse leven weer te
geven door middel van afbeeldin
gen. Een van de bekendste voor
beelden hiervan vormen de grotten
van Lascaux in de Dordogne,
waarvan de wanden versierd zijn
met tekeningen van bizons, neus
hoorns, paarden en jagers. Ze zijn
in het laat-paleolithische tijdperk
aangebracht; ongeveer 15.000 tot
10.000 jaren geleden.

Het hooggebergte
In het jaar 1550 is kroniekschrijver
Pedro de Cieza de Léon in dienst
van een Spaanse prelaat en vertrekt
hij met diens leger naar Peru. De
uitzonderlijk moeilijke leefomstan
digheden van de Andesbevolking
fascineren hem. Hij legt zijn waar
nemingen en bevindingen vast in
drie boekwerken, die hij Crónica
del Perú noemt. Hierin maakt hij
als eerste Europeaan melding van
geheimzinnige figuren op de rotsen
en geometrische lijnen in de woes
tijn. Ze zullen wereldberoemd wor
den als Nazcalijnen, genoemd naar
een van de indianenstammen van
de Andes.

Het tropisch regenwoud en de
woestijn
Van 1850 tot 1855 doorkruist de
Duitse ontdekkingsreiziger en bio
loog Heinrich Barth diverse Noor
d-Afrikaanse landen. Hij is een ai
mabele man die, tegen de tijdsgeest
in, veel interesse toont voor de lo
cale gebruiken en levensopvattin
gen en bovendien het geloof in on
telbare Goden respecteert; in een
tijd van genadeloos ‘zieltjes win
nen’ een uitzonderlijke karakter
trek. Dankzij de goede relatie met
de bevolking krijgt hij toestemming
om de geheime grotten in het rots
massief van Tadrart Acacus in het

huidige Libië te bezoeken. Wat hij
er aantreft is verbluffend; duizen
den afbeeldingen weerspiegelen de
veranderingen in flora en fauna,
vanaf ongeveer 12.000 jaren voor
onze jaartelling, tot ruim 100 jaren
erna. De oudste afbeeldingen tonen
een tropisch regenwoud met giraf
fes, tijgers en olifanten temidden
van typerende woudflora. De jong
ste afbeeldingen geven al de situatie
weer zoals deze heden ten dage is;
een woestijn.

Afbeeldingen

 

De wereldzeeën
Van geheel andere betekenis is het
werk van Ernst Haeckel. Als
zoöloog is hij vooral geïnteresseerd
in lagere zoogdieren. Hij is een tijd
genoot van Charles Darwin, die hij
meerdere malen ontmoet. Evenals
Darwin is Haeckel ervan overtuigd
dat het Bijbelse scheppingsverhaal
een verzinsel is: een mening waar
mee hij de kerk tegen zich in het
harnas jaagt. Het deert hem geheel
niet, integendeel. Als hij in 1874 in
zijn boek ‘Anthropogenie, oder die
Entwicklungsgeschichte des Men
schen’ uiteen zet dat de mensheid
van aapachtige primaten afstamt,
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komt het tot een totale breuk met
kerk en christendom. Gedreven
door nieuwsgierigheid naar primi
tieve maritieme levensvormen, on
derneemt hij de ene ontdekkings
reis na de andere. Zijn drang voert
hem naar Scandinavië, Dalmatië,
Frankrijk, Corsica en Ceylon, het
huidige Sri Lanka. Het verblijf op
Java en Sumatra beschouwt hij als
hoogtepunt van zijn tochten. Tij
dens de reizen maakt hij aquarel
len, pentekeningen en lithografi
sche prenten van hetgeen hij aan
treft; koralen, algen, poliepen,
sponzen, kwallen en andere aquati
sche levensvormen. Op deze wijze
geeft hij op artistieke wijze vorm
aan zijn filosofische, monistische
overtuiging dat ‘Waarheid en We
ten’ van de wetenschap, het tegen
overgestelde is van ‘Mening en
Voorstelling’ van de religies. In
1904 bundelt hij zijn aantekeningen
en afbeeldingen tot een boek met
de titel ‘Kunstformen der Natur’.
De kunstzinnige en gedetailleerde
tekeningen spreken nog steeds tot
de verbeelding. 

Afbeeldingen
Tegen het einde van de 19de eeuw
werden boeken niet langer uitslui
tend door middel van tekeningen
geïllustreerd, maar deed de fotogra
fie zijn intrede, waarmee al vanaf
1816 werd geëxperimenteerd. In
1888 bracht George Eastman de
eerste rolfilmcamera op de markt,
hetgeen leidde tot een grote door
braak van de fotografie als gemeen
goed. Midden 20ste eeuw werd
kleurenfotografie mogelijk.
Ten behoeve van de ruimtevaart
werd in 1960 een computer ontwik
keld die analoge signalen uit het
heelal omboog naar digitale, sche
matische figuren. Door verfijning
van de basistechniek was in 1981 de
eerste digitale fotocamera een feit.
Zoals bekend leidde het tot een to
tale omwenteling. Iedereen kan fo
tograferen en doet dat ook volop.
Voortaan is iedere opname gesto
ken scherp en zijn details zichtbaar,
die in de analoge fotografie verlo

ren gingen. Of deze manier van af
beeldingen weergeven al dan niet
een vervaldatum kent, zal de tijd
leren.
Ondanks alle ontwikkelingen is één
aspect ongewijzigd gebleven en dat
is de persoonlijke intentie. Is het de
verzamelaar, die koste wat het
kost, weer een voorwerp aan zijn
digitale collectie wil toevoegen? Of
is het de ontvankelijke, onbevangen
toeschouwer die vol bewondering,
soms met stokkende adem, zich
verbaast over hetgeen hij ziet?

 

Sinds de tijd dat er muurschilderin
gen werden aangebracht, sinds de
prachtige getekende en geschilderde
illustraties, sinds de uitvinding van
de fotografie, is er fundamenteel
niets veranderd.
Alle afbeeldingen zijn ontstaan uit
de drang om vorm te geven aan de
verwondering.
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door Leo Koster

Omdat de zon aangenaam schijnt,
ga ik even met de fiets er op uit.
Voor mijn vrouw ligt een briefje
klaar; “Ben fietsen en wandelen in
de buurt van Maalbroek”. Eerst
een stukje langs de Wirosingel, dan
via de brug over de autoweg en dan
richting Boukoul. Bij Haambroek
was het de bedoeling om tot land
goedontwikkeling over te gaan met
onder meer het bouwen van villa’s,
gelegen aan het water. Door een
faillissement is het gelukkig niet
zover gekomen. Het erg verlande
ven werd hier aangepakt, waarbij
veel slib verwijderd werd. Een deel
werd afgevoerd, een deel werd rond
het ven gestort. Het oude ven is
min of meer in ere hersteld. Een
ruime rietkraag en op enkele plek
ken veel Gagel omzomen nu dit
moerassige gebied. Via een stuk
van een oude Romeinse weg fiets ik
langs een Blauwe bessenplantage
richting Blankwater, waar ik mijn
fiets vastmaak aan een weidepaal
tje. Links in een weiland een hoop
witkleurig zand dat vrijgekomen is
bij het uitgraven van een deel van

Blankwater. Rechts een ondiepe
plas met een eenzame Blauwe rei
ger. Dit stuk is erg aan het verbos
sen. Hier zal, net zoals dat reeds
aan de andere kant plaatsvond, in
gegrepen moeten worden. Aan de
linkerkant grazen Italiaanse vlees
koeien; Piëmontesen. Op de plas
aan de linkerzijde dobbert een
paartje Nijlganzen. Een Sperwer
mannetje doet een vergeefse aanval
op kleine vogeltjes, in een Canadese
populier rust hij wat uit. Via een
smal paadje wandel ik naar de Ne
derlands-Duitse grens. Links, ach
ter een afrastering voor Wilde var
kens, staat een hulpgrenspaal. Di
rect naast deze hardstenen paal
staan twee andere stenen. Eén lijkt
op een afgebroken steen van een
voormalige grenspaal, de andere is
een enigszins bolvormige hard
steen. Aan beide stenen zijn geen
tekens te ontdekken, maar ik denk
wel dat ze iets met een grensafbake
ning te maken hebben. In dit stukje
bos zijn nog loopgraven zichtbaar.
Ik kom bij een hoofdgrenspaal. Bij
deze paal zou in de Tweede We
reldoorlog een jonge Russische of
Oekraïense dwangarbeidster door

de Duitse bezetter zijn doodgescho
ten omdat zij aardappels gestolen
zou hebben. Hier bij deze paal
stond ook heel lang een klein vier
kant hardstenen paaltje met daarop
de letters M en S. Het betrof een
grensmarkering van de voormalige
gemeenten Maasniel en Swalmen.
Na de aanleg van een grote onder
grondse leiding heb ik dit paaltje
niet meer aangetroffen. Op de
dwarsweg even naar rechts en dan
links omhoog. Iets verderop is links
een tankgracht te zien, rechts is ze
helaas voor een deel met de grond
gelijk gemaakt. Rechts heeft een
kaalslag plaatsgevonden, Struikhei
de probeert zich hier te vestigen.
Dit stuk wordt prachtig door de
zon beschenen, ik loop wat langza
mer want waarom zou ik hier geen
Zandhagedis kunnen zien? Ik zie in
de Struikhei wel een cocon van de
Wespspin. Deze cocon, een soort
bolvormig urnflesje van de Wesp
spin, wordt door het vrouwtje
Wespspin in de maand september
goed vastgemaakt aan takjes. De
onderkant is ovaalrond, de boven
kant is gesloten door een rond iets
trechtervormig dekseltje. De Wesp

Blauwe reiger (foto: Marianne Vos)

Een fiets- en wandeltocht rond Maalbroek
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spin begint met het dekseltje. Dan
spint ze vanuit het midden van het
dekseltje naar beneden een wat
langwerpig kokertje met rode spin
seldraden. Hier tegenaan plakt ze
dan een steeds grotere, gele druppel
met daarin eieren die door middel
van witte spinseldraden en later
door bruine spinseldraden wordt
omwikkeld. Het geheel wordt daar
na omwikkeld met witte spinseldra
den, zodat het een bolvormige en
vorstvrije cocon wordt. Tegen het
eind van het jaar komen de jonge
spinnetjes uit de eitjes. Ze blijven
dan nog ongeveer drie maanden in
de cocon. Ik heb zo’n cocon wel
eens opengemaakt en kan me her
inneren dat ik het verschil in groot
te tussen de seksen heel opmerke
lijk vond; zoals gebruikelijk bij
spinnen zijn de mannetjes veel klei
ner dan de vrouwtjes. Ik zie ook
veel libellen die in de zon zitten.
Een Atalanta gaat even tegen wat
groenkleurige korstmos zitten en
steekt daarbij prachtig af. Op de
kopkant van een liggende boom
stam zit een grote sluipwesp die de
aanwezigheid van mij niet op prijs
stelt. Het is een Dolichomitus im
perator. De soort heeft geen Neder
landse naam, maar wordt wel als
"Reuzenhoutsluipwesp" aangeduid.
Inclusief de lange zwarte legboor
schede is ze ongeveer vier centime
ter groot. Ze heeft een donker lijfje
en oranjerode poten. In de omge
ving van een gaatje tikt ze met haar
antennen op de boomschijf op zoek

naar larven. Met de antennen pro
beert ze geur en trillingen van lar
ven te lokaliseren. Als die locatie
bekend is richt zij haar achterlijf op
en uit de dikkere legboorschede
komt dan een veel dunnere leg
boor, de ovipositor, tevoorschijn.
Ovipositor betekent: eiplaatser
(ovum is ei; positor is plaatser). De
legboor wordt recht onder het li
chaam geklapt en tussen de poten
geplaatst. De legboorschede hangt
daarbij schuin naar achteren aan
het achterlijf. In deze legboorsche
de kan de sluipwesp haar legboor
opbergen en beschermen tegen be
schadiging. Met de dunne legboor
probeert ze de holle ruimte te berei
ken waar de larve zich ophoudt.
Tijdens het boren beweegt ze met
haar ranke lichaam. Met gemak
boort de legboor in het hout om de
keverlarve te verlammen en een
eitje te leggen. Na deze ingreep
volgt de terugtrekking van de leg
boor. Dit fantastische schouwspel
heb ik zeker een kwartier mogen
bewonderen.
Ik laat de trechtervormige kuiltjes
van de Mierenleeuw met rust, ver
volg mijn wandeling tussen naald
bomen door. Als ik op een breed
zandpad kom, neem ik een bijna
onherkenbaar graspad. Hier veel
Amerikaanse eiken met hun gewel
dige kleurenpracht. Via het blad
van de loofboom vindt verdamping
van water plaats, dit zorgt ervoor
dat de boom verzekerd is van aan
voer van water, zouten en minera

len uit de bodem. Met het korter
worden van de dagen in de herfst
en een daling van de temperatuur
valt de verdamping via het blad en
dus ook het transport voor een deel
weg. De meeste loofbomen zorgen
ervoor dat de meeste voedingsstof
fen uit het bladgroen terugvloeien
naar de boom en daar worden op
geslagen als reserve voor het vol
gende groeiseizoen. In de herfst
ontstaat op de grens van bladsteel
en tak een steeds dikker wordend
kurklaagje, de productie van de
groene bladkleurstof stagneert en
andere pigmenten zoals geel en
oranje worden dan zichtbaar. Maar
voor het rood in de bladeren van
bijvoorbeeld Wilde wingerd en Flu
weelboom worden speciaal tijdens
de herfst pigmenten aangemaakt.
Uiteindelijk valt het blad van de
boom.
Ik kom bij een grote zandafgra
ving. Enkele mannetjes Goudvink
vliegen op. In de afgraving staan
slechts enkele voertuigen, activiteit
is er niet. Een dalend pad naar
links wandel ik in. Hier veel wroet
sporen van Wilde zwijnen. In mijn
eentje geniet ik heerlijk van deze
rustige omgeving. Ik loop vrijwel
dezelfde route weer terug en zie dat
mijn fiets er nog staat. Tevreden
rijd ik huiswaarts.
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(foto: Jan Roymans)

Lezing Jan Roymans
over archeologisch onderzoek
in beekdalen en Maasdal

Op donderdag 29 januari is dhr. Jan
Roymans bij ons te gast om voor
onze vereniging een lezing te verzor
gen over archeologisch onderzoek in
beekdalen en Maasdal. De lezing
wordt gehouden in de centrale ruim
te van basisschool Triangel, Linner
hof 36 te Linne. De lezing begint om
20.00 uur. Het belooft een boeiende
avond te worden zorg dat u deze le
zing niet mist, ook niet-leden zijn
welkom.
het Bestuur

Inhoud lezing
Nederland staat onder druk. Tallo
ze belangen verdringen zich om de
schaarse ruimte en willen hun deel.
Ook natuurontwikkelaars en wa
terbeheerders hebben hun part op
geëist. Vooral in beekdalen en in
het Maasdal worden momenteel
grootschalige projecten gerealiseerd
waarin natuurontwikkeling, water
beheer en grindwinning richting ge
vend zijn. Het realiseren van deze
doelen kunnen gepaard gaan met
grootschalige graafwerkzaamhe
den. Dit biedt mogelijkheden voor
archeologisch onderzoek. Tot voor
kort was er nauwelijks archeologi
sche interesse voor de beek- en ri
vierdalen. Recentelijk uitgevoerd
archeologisch onderzoek in beek
dalen bewijst dat de beekdalen wel
degelijk archeologisch interessant
zijn. Tijdens de lezing zal dit wor
den geïllustreerd met vele bijzonde
re archeologische vondsten die de
laatste jaren in Limburgse/Brabant
se beekdalen en het Maasdal zijn
aangetroffen. Ook de recent ont
dekte schatvondst uit Pey komt aan
bod.
Archeologie is niet alleen het do
mein van wetenschappers en speci
alisten. In de lezing wordt ruim
aandacht besteed aan het beleef
baar maken van archeologische
vindplaatsen aan het grote publiek.

drs. J.A.M. (Jan) Roymans
senior projectleider
 

Romeinse schatvondst (foto: Restaura, Haelen)
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door John Hannen

Op vrijdag 27 februari 2015 hebben
we de heer John Jagt (paleonto
loog) wederom bereid gevonden
een lezing voor onze vereniging te
verzorgen over een tweetal onder
werpen betreffende fossielen. Voor
de pauze zal hij uitwijden over de
relatie van de Maastrichtse apothe
ker Bosquet met Darwin, na de
pauze zal hij over de laatste nieuw
tjes van de Limburgse fossielen ver
tellen. Mensen die bij een eerdere
lezing van dhr. Jagt zijn geweest,
weten dat ze deze niet mogen mis
sen.
De lezing wordt gehouden in de cen
trale ruimte van Basisschool de Tri
angel, Linnerhof 36 te Linne. De le
zing begint om 20.00 uur en duurt
tot ongeveer 22.00 uur.

Deel 1.

Bosquet en Darwin; hoe fossiele een

denmossels en zeepokken deze heren
verbonden.
Eendenmossels en zeepokken wor
den vaak aangezien voor een frag
ment van een schelp Het zijn echter
gepantserde geleedpotigen die met
uitgestoken vangarmpjes voedsel
vergaren. Eendenmossels zitten
hun hele leven vast aan een onder
grond. Het pantser om dit beest be
staat uit een variabel aantal kalk
platen. De Maastrichtse apotheker
Joseph de Bosquet had met Charles
Darwin schriftelijk contact over
deze dieren. Ook de fossiele zee
pokken van de St. Pietersberg heb
ben een harde ondergrond nodig.
Ze zijn te vinden op oesterschalen,
en soms op sponzen, waarvan ze de
uitstroomopeningen als primaire
voedselbron hebben benut. In het
midden van de negentiende eeuw
heeft de Maastrichtse apotheker
Joseph de Bosquet meerdere brief
wisselingen gehad met Charles R.
Darwin, de vader van de evolutie

theorie. Het ging hierbij om fossiele
zeepokken en eendenmossels. Over
een periode van vier jaar hebben de
heren boeken, manuscripten en fos
sielen met elkaar uitgewisseld. Het
contact met Bosquet was zelfs mis
schien het laatste duwtje in de rug
dat Darwin nodig had om toch
maar zijn magistrale werk “On the
origin of species”, dat al lang en
breed in een la lag bij hem thuis, uit
te brengen. Hierover zal dhr. Jagt
deze avond misschien meer kunnen
zeggen.
 
Deel 2.
 
De laatste nieuwtjes uit het Krijt.
John Jagt verklapt na de pauze de
allerlaatste nieuwtjes; voor zover je
van nieuwtjes kunt spreken, want
deze organismen leefden hier zo’n
slordige 60 miljoen jaar geleden
hier leefden in het Krijt.
Noteer deze avond en zorg dat u
deze niet mist!

 

Lezing door de
heer John Jagt
over fossiele
ammonieten,

belemnieten en
nautiloïden
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Jaarprogramma 2015
Donderdag 29 januari
Lezing door de heer Jan Roymans over archeologisch onderzoek in beekdalen en Maasdal.

Vrijdag 27 februari 
Jaarvergadering. Aansluitend een dialezing door de heer John Jagt over fossiele ammonieten, belemnieten en
nautiloïden.

Vrijdag 27 maart
Dialezing door de heer Boena van Noorden over akkervogels in Limburg. 

Zondag 26 april
Ochtendexcursie naar het IJzerenbos in Susteren met speciale aandacht voor de voorjaarsflora.

Zondag 31 mei
Middagexcursie naar het gebied de Tuspeel, een goed ontwikkeld hoogveen omringd door loof-en naaldbos.

Zaterdag 13 juni
Busexcursie naar de Eifel met speciaal aandacht voor flora en fauna. Alleen voor leden.

Zondag 12 juli 
Ochtendexcursie naar het Meerlebroek bij Beesel; een natuurontwikkelingsgebied.

Zondag 27 september
Middagexcursie naar het Leudal, in de omgeving van de Busschop bij Heythuysen.

Zondag 18 oktober 
Ochtendexcursie naar het Munnichsbos bij ‘t Reutje, een eeuwenoud bos met machtige beuken.

Vrijdag 20 november
Varia-avond. Speciaal door de leden van de “Kringloop”, die iets willen laten zien over een zelf te kiezen onder
werp. Alleen voor leden.

Vrijdag 11 december
Dialezing door de heer Jan Hermans over La Brenne, een streek in Midden-Frankrijk.

Zaterdag 26 december
Traditionele kerstwandeling in een Limburgs natuurgebied.
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Mollusken in love 
Het verlangen brandde in hun ogen op steeltjes en ze ondernamen de lange, gevaarlijke tocht over dor geblader
te met als doel elkaars eitjes te bevruchten. Naaktslakken zijn hermafrodiet en hebben strikt genomen geen part
ner nodig om de soort in stand te houden, maar de uitwisseling van genen is gunstig voor het nageslacht. De be
vruchte, transparante eitjes worden in groepjes van 5 tot 30 stuks in de grond afgezet, diep genoeg om bestand
te zijn tegen nachtvorst. In het voorjaar sluipen de slakjes uit en eten zich groot aan jonge planten. Met wat
geluk ontkomen de meeste aan hongerige vogels, muizen, mollen, kikkers en padden. Als ze door een netjes aan
geharkte tuin of een volkstuintje glibberen, moeten ze oppassen voor hun grootste vijand; de mens met een
zoutvaatje.

Marianne Vos
 

Foto: Marianne Vos
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