Jaargang 44 - nummer 1
Observatie is een uitgave van
Landschapsvereniging
De Kringloop Linne
www.dekringlooplinne.nl

LANDSCHAPSVERENIGING

De Kringloop Linne

Meinweg (foto: Marianne Vos)

Observatie

januari/februari 2017

Colofon

Voorzitter:
Jan Hermans, Hertestraat 21, 6067 ER Linne, 0475-462440
Secretariaat:
Ans Homburg, Burton Jostweg 7, 6041 PG Roermond, 0475-531002
secretariaat@dekringlooplinne.nl
Penningmeester:
Lins Baars, Onderste Boord 1, 6067 AE Linne, 0475-464140

Het doel van de
vereniging
Landschapsvereniging
"De Kringloop" stelt zich
ten doel tezamen het
landschap te verkennen in
al zijn facetten en
zodoende liefde te kweken
voor natuur en heem.

Bestuursleden:
Toos Bakker, Mgr. Nolensstraat 2, 6061 GK Posterholt, 0475-403801
John Hannen, Marktstraat 1, 6049 BA Herten, 0475-334807
Lei Hulsbosch, Op het Kuilken 12, 6067 AK Linne, 0475-463239
Jo van Pol, Julianastraat 17, 6065 AM Montfort, 0475-542401
Website: www.dekringlooplinne.nl
Redactie:
Jan Hermans, John Hannen, Ans Homburg, Marianne Vos
Vormgeving: Piëtro Cuypers en Lei Poelmans
Observatie verschijnt zes keer per jaar
Kopij inleveren: redactie@dekringlooplinne.nl
Drukker: Editoo B.V. te Arnhem
De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de artikelen en be
houdt zich het recht voor om in overleg met de auteur artikelen in te korten.
Overname van artikelen is toegestaan met bronvermelding.

Doe mee aan onze
Observatie!
Werk ook mee aan Observatie en
stuur uw foto’s, artikelen,
observaties, wetenswaardigheden
of natuurbelevingen op naar:
redactie@dekringlooplinne.nl
Uiterste inleverdatum kopij volgen
de Observatie 1 februari 2017.

Abonnement / lidmaatschap:
Het lidmaatschap bedraagt minimaal € 12,- per jaar;
over te maken op rekeningnummer: IBAN NL70INGB0004709759 ten
name van “Landschapsvereniging De Kringloop”. Het lidmaatschap
wordt stilzwijgend verlengd, tenzij dit schriftelijk bij de secretaris of
penningmeester wordt opgezegd vóór 1 december.
Zie ook op de website ons huishoudelijk reglement.
Verenigingslokaal / binnenactiviteiten:
Centrale ruimte van Basisschool Triangel
Linnerhof 36, 6067 EJ Linne tel. 0475-462321
Buitenactiviteiten: deelname geschiedt altijd op eigen risico.

Het bestuur van
Landschapsvereniging De Kringloop
wenst u een gelukkig en voorspoedig 2017

2

Inhoudsopgave

pagina

Bast en schors

4

Lezing op 27 januari over 'Het stuifzand
van de Weerter- en Budeler Bergen'

5

In vervolg op de lezing zal een excursie in de Weerter- en Budeler Bergen
plaats vinden en wel op zaterdag 27 augustus 2017.

Vogels kijken op Schouwen-Duiveland
Paddenstoelenkolos

6
7

De kenners vallen van de ene in de andere paddenstoelenverbazing.
De Porseleinzwam - Oudemansiella mucida - openbaart zich
in diverse groeistadia op de kolos.

Agenda jaarvergadering op vrijdag 24 februari

7

Vleeseters: deel 2 Vetblad - Pinguicula vulgaris -

8

Lezing op vrijdag 24 januari
'Speuren naar sporen op Brem'

10

Een project waarbij geprobeerd wordt
om alle bremgebonden insecten van
Nationaal Park de Meinweg in kaart te brengen.

De Vlootbeek,
van grenspaal 353 tot de monding

11

Om 17.30 uur ben ik aan de monding van
de Vlootbeek in de Maas. Ik heb de ongeveer
18 kilometer lange route afgelegd in ruim 6 uur.

Bomen over bomen deel 29:

Japanse ci pres of Cryptomeria japonica

13

Jaarprogramma 2017

15

Observatie van....

16

3

Bast en schors
door Pierre Theunissen
De begrippen bast en schors worden
in het normale spraakgebruik door
tal van mensen willekeurig door el
kaar gebruikt. De verschillen maak
ik u graag duidelijk door middel van
een omschrijving en een tabel.

dood zijn, delen ze zich niet meer
en kunnen ze de diktegroei om die
reden ook niet meer bijhouden; het
gevolg is dat de schors gaat scheu
ren, hetgeen op verschillende ma
nieren gebeurt.
Geholpen door wind en regen sto
ten bomen met een gladde stam
zoals Beuk, Haagbeuk en sommige
essen, de dode cellen snel af. De
bast ligt bij deze bomen heel dicht
aan de oppervlakte, wat ze ook
kwetsbaar maakt. Zonnebrand is
een bekend fenomeen bij bomen
met weinig schors. In de vrije na
tuur komt zonnebrand vrijwel niet
voor, omdat bomen van origine tot
aan de grond betakt zijn, waardoor
’s zomers de stammen in de scha
duw van hun eigen gebladerte
staan. In stad en dorp en langs
wegen staan vaak bomen die te
hoog of niet vakkundig opge
kroond zijn, waardoor de stammen
letterlijk bloot staan aan de zon.
Veel bomen behouden de schors ja
renlang; denk aan Zomereiken, po
pulieren en mammoetbomen. Elke
boomsoort heeft een karakteristiek
patroon in de schorsvorming: eiken
en populieren vertonen diepe leng
tescheuren: mammoetbomen vor
men talrijke, moeilijk brandbare
lengtevezels met veel lucht ertussen,
waardoor ze zelfs de hevigste bos
branden overleven. Bij platanen
laat de schors in platen los waar
door er een legpuzzelpatroon ont
staat. Onder de afgestoten platen

ligt de bast bloot, hetgeen als gele
vlekken zichtbaar is. Een bijzon
derheid is de snelle vorming van
chlorophyl, waardoor de vlekken
spoedig groen verkleuren. Bij ber
ken bladdert de schors in witte, pa
pierdunne strookjes af, waaraan
deze bomen hun karakteristieke ui
terlijk danken. Wit reflecteert zon
licht waardoor zonnebrand wordt
voorkomen. De begrenzing tussen
bast en schors is niet scherp te stel
len, omdat de overgangsprocessen
geleidelijk verlopen.
E is een jaarring. Omdat houtcellen
in de vroege voorzomer relatief
groot zijn, vindt in die periode de
snelste groei plaats. In de nazomer,
bij het afnemen van de daglengte,
neemt de groeisnelheid geleidelijk
af tot uiteindelijk de groei stilstaat.
Zo ontstaan de jaarringen. Het
laatst gevormde hout bevat aan
vankelijk nog levende elementen,
waardoor het opwaartse transport
van water met daarin opgeloste mi
neralen en zouten, maar ook be
strijdingsmiddelen en gifsoorten,
wordt verzorgd. Dit hout wordt
spinthout genoemd en dient in de
winter ook als opslagplaats voor
reservestoffen. Dieper in de stam
sterven alle houtcellen af: dit hout
wordt kernhout genoemd. De over
gang van spinthout naar kernhout
is niet scherp afgebakend, omdat
ook dit proces geleidelijk verloopt.
De bouw van loof- en naaldhout is
in principe gelijk.

Op de tabel ziet u een schematische
dwarsdoorsnede van een tak of een
stam. A is de opperhuid, op twijgen
en jonge takken nog volledig intact,
maar op oudere veelal onderbroken
door groeischeuren of beschadigin
gen, in welke vorm dan ook. B is de
schorslaag; deze bestaat uit dood
materiaal, gevormd door afgestor
ven bastcellen. C is de bast; dit zijn
levende cellen die het transport van
assimilaten, afkomstig uit de blade
ren en andere chlorophyl bevatten
de plantendelen, door de gehele
plant verzorgen. In de winter dient
de bast tevens als belangrijke op
slagplaats van assimilaten.
D is het cambium; het enige leven
de weefsel dat zich actief kan delen.
Het bestaat meest uit platte cellen,
die naar binnen toe houtcellen wor
den en naar buiten toe bastcellen.
Er worden aanmerkelijk meer
houtcellen dan bastcellen gevormd.
Ook zijdelingse deling is mogelijk
en zelfs noodzakelijk om de dikte
groei bij te houden. Het cambium
is minimaal één cellaag dik. De
bastlaag groeit aan, wordt dikker,
maar dit gaat niet onbeperkt door:
geleidelijk sterven de buitenste
bastcellen af en worden dode
Sequoiadendron giganteum. (foto: Pierre Theunissen)
schorscellen. Omdat schorscellen
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Lezing van Ad Havermans over " Het stuifzand van de Weerter- en
Budeler Bergen" op vrijdag 27 januari
Op vrijdag 27 januari 2017 hebben
we de heer Ad Havermans wederom
bereid gevonden een lezing voor onze
vereniging te verzorgen. Ad is onder
meer oud docent fysische geografie
(studie van de aarde als systeem)
aan de Fontys lerarenopleiding aard
rijkskunde te Sittard. De presentatie
handelt over: het stuifzand van de
Weerter- en Budeler Bergen (WBB).
De lezing wordt gehouden in de cen
trale ruimte van Basisschool de Tri
angel, Linnerhof 36 te Linne. De
presentatie begint om 20.00 uur en
duurt tot ongeveer 22.00 uur.
Atlantische woestijnen worden ze
ook wel genoemd, die stuifzanden.
Atlantisch…verwacht je daar woes
tijnen? Dat doet de meesten van
ons denken aan droogte, een onbe
groeid gebied met veel zand ook. In
elk geval de laatste twee gedachten
kloppen. Het zijn tevens zeldzame

ecosystemen; hun verspreiding in
bijvoorbeeld West Europa is zeer
beperkt. Ze prijken op de rode lijst
van ecosystemen en door dit bij
zondere karakter zijn er ook veel
rode lijstsoorten. Deze lezing gaat
dan ook over een bijzonder ecosys
teem. Ingegaan zal worden op het
ontstaan van stuifzanden. De bo
dems die in het gebied voorkomen
vormen een archief dat in staat stelt
de ontwikkeling van het landschap
te begrijpen. Stuifzanden hebben
een bijzondere hydrologie, hebben
een geheel eigen (micro)klimaat,
kennen interessante landschapsvor
men en processen die daartoe aan
leiding geven. Alhoewel de nadruk
in de lezing zal liggen op de abioti
sche natuur is er zeker aandacht
voor de bijzondere flora en fauna.
Veel, vooral ook kaartmateriaal is
te vinden op het internet. Daarmee
maken we kennis. Enkele eenvoudi

Stuifzand in optima forma (foto: Ad Havermans)

ge experimentjes verduidelijken een
en ander. Verder is er aandacht
voor bedreigingen, behoud en her
stel van het stuifzand van de WBB.
In vervolg op deze lezing zal een
excursie in de Weerter- en Budeler
Bergen plaatsvinden en wel op za
terdag 27 augustus. Daarover volgt
later meer informatie. Alhoewel de
lezing extra inhoud aan deze excur
sie kan geven, kunnen beiden onaf
hankelijk van elkaar worden ge
volgd.
Voor degenen die vorig jaar bij de
geweldig boeiende presentatie
(Roemenië) van Ad zijn geweest
hoeven we niets meer te zeggen,
voor degenen die dat hebben ge
mist, zorg er dit jaar voor dat jullie
er nu wel bij zijn.
Het bestuur
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Vogels kijken op Schouwen-Duiveland
door Tom Storcken
Het is het laatste weekend van ok
tober en het belooft mooi weer te
worden, dus besluiten Thea en ik
om naar Zeeland te rijden. Omdat
we vooral steltlopers, ganzen en
eenden willen zien gaan we eerst
naar de zuidkant van Schouwen.
We rijden over de Zeelandbrug
richting Zierikzee en vervolgens via
de N59 naar Moriaanshoofd en
Schelphoek. Vlak voor Moriaans
hoofd ligt aan de rechterzijde een
mooie molen. Omdat links en
rechts veel drassige gebieden met
heel veel vogels zijn, gaan we hier
het eerste het beste pad naar links.
Het zijn vrij natte gebieden met
hier en daar eilandjes, dus prachti
ge rustgebieden voor de vogels. In
de jaren negentig van de vorige
eeuw werden onder aan de zeedijk
kwelputten geslagen om een betere
verversing met zout water te ver
krijgen. Het gebied wordt beheerd
door Natuurmonumenten en is niet
vrij toegankelijk, maar via de dijk
en de fiets- en wandelpaden heeft
men een goed uitzicht op de gebie
den.
Dus wandelschoenen aan, verrekij
ker en telescoop mee. We zijn nog
geen vijf meter verder of we staan
al zeker een half uur stil. We zien al
direct heel veel Kieviten, tientallen
Kluten, een Groenpootruiter,
Grauwe ganzen, Spreeuwen,
Brandganzen, Smienten, Bergeen
den en Slobeenden. We lopen lang
zaam richting de uitkijktoren waar
een Torenvalk lekker in de zon zit.
Aan de rechterkant zien we op en
bij het water Kuifeenden, Pijlstaar
ten, vrouwtje Fazant, een Zwarte
ruiter in winterkleed, Tureluur,
Scholekster en Zilverplevier in win
terkleed. We lopen de dijk over en
worden verrast met een mooi uit
zicht over weer een drassig buiten
dijksgebied; hier spotten we onder
andere veel Wintertalingen, Meer
koeten, Rotganzen, Kleine Cana
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dese ganzen en veel juveniele en
volwassen Zilvermeeuwen. Eigen
lijk is het te mooi om weg te gaan,
maar we willen toch nog naar de
Brouwersdam. Langs de dam zien
we heel veel Duitsers met hun
woonmobiel, maar waar zijn de vo
gels? Toch maar wat verder rich
ting Port Zélande en dan aan de
zeekant worden we toch beloond.
We zien van dichtbij een Grote
zaagbek in winterkleed, een IJseend
- jawel hoor!- in winterkleed, Futen
en Steenlopers in winterkledij, een
Aalscholver die de vleugels laat
drogen in de zeewind en een Zee
hondje dat af en toe met zijn kopje
boven het water uitpiept. Wat aan
tallen betreft valt het hier wel tegen
maar dat kan liggen aan het feit dat
het nog geen eb is: voor voedselzoe

kende steltlopers is het nu nog niet
ideaal. Dus terug naar Schelphoek
en Moriaanshoofd.
Het is dan toch al tegen vier uur en
we moeten besluiten wat doen we.
We gaan niet helemaal richting dijk
maar blijven vlakbij de grote weg
en gaan nu vooral de andere kant
van de N59 bekijken. We zien op
en langs een van de vele kleine ei
landjes honderden Wulpen en Pijl
staarten, een Groenpootruiter en
vele soorten eenden en ganzen die
we vanmorgen ook al zagen. Het is
een waar vogelparadijs. Een grote
groep Kieviten vliegt over ons heen
en twee Zwarte kraaien verjagen
een Buizerd. Het wordt koud en de
zon gaat langzaam onder; tijd om
iets te gaan eten en huiswaarts te
gaan.

Grote zaagbek, Mergus merganser (foto: Peter Clerx)

Paddenstoelenkolos
door Piet van de Port
De verwachtingen waren zondag
morgen 16 oktober 2016 niet al te
hoog gespannen. Vrijdagavond had
Jan Hermans, de cursusleider van
de Paddenstoelencursus van Land
schapsvereniging ‘De Kringloop’,
al aangegeven dat door de langdu
rige droogteperiode niet al te veel
paddenstoelen, ofwel zwammen,
tot ontwikkeling waren gekomen.
Daarom stelde hij dan ook voor
om maar meteen vanuit de verza
melplek in ’t Reutje door te rijden
naar de rand van het Munnichsbos.
Het begin van de wandeling door
het bos was inderdaad een speur
tocht naar paddenstoelen. Volgens
de kenners in de groep een moei
zaam begin van het gebruikelijke
speurwerk naar russula’s, amanie
ten, mycena’s, boleten en korst
zwammen.
Maar dan doemt daar ineens een
paddenstoelenkolos op. Een grote,
afgebroken stam van een kolossale
Beuk. Wat voor een functie heeft
deze gevelde reus nog voor een bos
als het Munnichsbos? Laten liggen
of weg laten halen? Beukenhout is
toch mooi? Plotsklaps wordt deze
overpeinzing wreed verstoord door
kreten als: ‘Wat is dit hier?’. ‘Kan
niet waar zijn!’. ‘Heb ik nog nooit
meegemaakt!’. ‘Moet gekomen zijn
door die regenbui van zaterdag
avond’. ‘Daar wil ik ook een foto

van’.
En jawel hoor, de kenners vallen
van de ene in de andere padden
stoelenverbazing. De Porselein
zwam – Oudemansiella mucida –
openbaart zich in diverse groeista
dia op de kolos. Zo mooi, zo wit,
zo fijn, zo teer als porselein. Vol
gens deskundige Jan krijg je een
dergelijk schouwspel niet gauw
meer te zien. ‘Als je morgen terug
komt, krijg je deze prachtige com
positie zeker niet meer te zien. Alles
is dan al grotendeels weg. Een to
taal ander beeld.’
En of het zo moest zijn had de reus
zich ter ruste gelegd in een bed vol
met Gele aardappelbovisten. Het
bos, rondom de reus, lag ermee be

zaaid. Hij zal vroeg of laat worden
opgeruimd door de paddenstoelen
want dat zijn de opruimers van het
bos, aldus Jan. Een indrukwekkend
plaatje als begin van wat een mooie
zonnige zondag zou worden.
Diverse cursisten zijn de dagen erna
nog eens gaan kijken naar het ‘por
selein’ op deze kolos. Zij consta
teerden dat het porselein inderdaad
was kapot gevallen in het afbraak
proces van deze reus van een Beuk.
De komende jaren zullen de sporen
van deze prachtige zwam echter
hun sporen gaan verdienen in het
effectieve sloopproces van de kolos
door ‘niet met geweld aan te vallen,
maar door steeds weer opnieuw
aan te vallen’.

Porseleinzwammen (foto: Ans Homburg)

Jaarvergadering
Op vrijdag 24 februari 2017 houdt
Landschapsvereniging de Kring
loop voor haar leden de jaarverga
dering over het verenigingsjaar
2016.
Deze vindt plaats in de centrale
ruimte van Basisschool Triangel,
Linnerhof 36, te Linne.

De jaarvergadering begint om
19.00 uur en duurt tot 19.45 uur.
Agenda:
1. Opening en mededelingen door
de voorzitter, Jan Hermans.
2. Jaarverslag 2016 door de secreta
ris, Ans Homburg.
3. Financieel verslag 2016 door de

penningmeester, Lins Baars.
4. Verslag door de kascontrolecom
missie Jan Vandewall en Marianne
Op de Kamp.
Aansluitend volgt de verkiezing
van een nieuw lid voor de kascon
trolecommissie; Jan Vandewall is
statutair aftredend.
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5. Bestuur/herverkiezing.
Statutair aftredend zijn dit jaar Jan
Hermans, John Hannen en Lei
Hulsbosch; zij stellen zich alle drie
voor een nieuwe bestuursperiode
beschikbaar. De vergadering wordt
voorgesteld hen voor een nieuwe
periode van drie jaar te herbenoe
men.

6. Jaarprogramma 2017.
Er volgt een toelichting op het jaar
programma 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.
Ernest van Asseldonk
over “Alles wat leeft op Brem”.
Zie pagina 9
Het bestuur

Vleeseters
door Marianne Vos
In ons land komen oorspronkelijk
één of meerdere vertegenwoordigers
van drie families carnivore planten
voor, te weten: zonnedauw, vetblad
en blaasjeskruid. Ze hebben één ei
genschap gemeen; door voedselarme
groeiplaatsen te prefereren, zijn ze
genoodzaakt het tekort aan minera
len aan te vullen door insecten te
verteren, die ze ieder op hun soort
specifieke manier lokken.
Deel 2: Vetblad – Pinguicula
vulgaris
De naam Pinguicula is afgeleid van
pinguis, hetgeen ‘vet’ betekent en
duidt op de vettig aandoende bla
deren. De toevoeging vulgaris, het
geen gewoon of algemeen betekent,
was tot de jaren vijftig van de vori
ge eeuw inderdaad van toepassing:
de plant kwam zelfs zo algemeen
voor, dat ze verscheidene regionale
bijnamen kreeg. Vetblad is thans
uiterst zeldzaam door verdroging
en bemesting. Ze heeft schrale, zure
grond nodig met voldoende afstro
mend water en heeft een voorkeur
voor blauwgraslanden en moerassi
ge weiden. Eenmaal verdwenen,
komt ze zo snel niet weer: het zaad
behoort tot de kortlevende soorten
en blijft slechts een jaar kiemkrach
tig.
Een set van doorgaans vijf leerach
tige, stevig aandoende bladen
vormt een wortelrozet, waaruit zich
centraal telkens twee tot vier nieu
we bladen vormen. De oudste on
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Vetblad Pinguicula vulgaris (foto: Marianne Vos)

derste bladen, die in direct contact
staan met de bodem, sterven lang
zaam af. De gladde bladranden zijn
naar boven omgekruld. De plant
doorsnede varieert van drie tot
circa vijftien centimeter. In mei en
juni bloeit de plant met een magni
fieke, blauwviolette bloem op een
hoge steel, waaraan ze een van haar
oude volksnamen dankt: kleverig
viooltje. Andere volksnamen zijn
onder meer vliegenvangertje, boter
wortel, smeerblad en heivet. De
strategie van Vetblad is bijzonder;
de bovenzijde van de bladeren is
bedekt met gesteelde kliertjes, die
een geurige, plakkerige stof uit
scheiden. Aangelokt door de geur

wordt de plant bezocht door insec
ten, die onmiddellijk vastplakken
in de kleverige vloeistof. Door hun
gespartel worden de cellen, die zich
aan de voet van de steeltjes bevin
den, aangezet om een overmaat aan
slijm aan te maken. Een ander type
kliertjes, de zogeheten zittende
kliertjes, worden op hun beurt door
de overmatige hoeveelheid slijm ge
activeerd om enzymen te produce
ren die het insect verteren. Als het
verteringsproces voltooid is wordt
de overtollige vloeistof via minieme
openingen in het bladoppervlak
weer door de plant opgenomen.
Vetblad overwintert als winter
knop.

Lezing door Ernest van Asseldonk over "Alles wat leeft op Brem"
op vrijdag 24 februari
Op vrijdag 24 februari na de jaarvergadering is de heer Ernest van Asseldonk bij ons te gast; hij verzorgt een
lezing over “Alles wat leeft op Brem” en vertelt over het onderzoek naar het voorkomen van alle aan Brem ge
bonden insecten van Nationaal Park de Meinweg.
De lezing begint om 20.00 uur in de centrale ruimte van Basisschool Triangel, Linnerhof 36 te Linne.
Noteer deze datum in uw agenda, ook niet leden zijn van harte welkom.

Speuren naar sporen
op Brem
door Ernest van Asseldonk
Stichting Koekeloere
Wat begon als een onderzoek naar
het voorkomen van een Bremge
bonden nachtvlindersoort, de
Grijsgroene zomervlinder (Pseudo
terpna pruinata), is in korte tijd uit
gegroeid tot een project, waarbij
geprobeerd wordt om alle Bremge
bonden insecten van Nationaal
Park de Meinweg in kaart te bren
gen. Stichting Koekeloere onder
zoekt sinds 2008 nachtvlinders in
Nationaal Park de Meinweg. Hier
voor wordt gebruik gemaakt van
meerdere nachtvlindervallen. De
vallen werden aanvankelijk ver
spreid over de Meinweg geplaatst
in de periode maart- oktober. In de
loop der jaren zijn met name de
nachtvlinders in het dal van de
Boschbeek en de Roode Beek in

Brem (foto: Ernest van Asseldonk)

kaart gebracht. In totaal zijn met
behulp van de nachtvlindervallen
ruim 650 soorten nachtvlinders
vastgesteld. Dit lijkt op zich veel,
maar nachtvlinderonderzoek op de
Meinweg heeft een lange historie.
Sinds het eind van de jaren vijftig
van de vorige eeuw wordt er naar
nachtvlinders gezocht op de Mein
weg. Dit heeft geresulteerd in een
respectabele lijst van ruim 1300
nachtvlindersoorten (Hermans e.a.
2013). In deze bijdrage neem ik jul
lie mee in de ontwikkeling die het
onderzoek heeft doorgemaakt.
De Grijsgroene zomervlinder is in

Grijsgroene zomervlinder (foto: Ernest van Asseldonk)

Nederland een zeldzame nachtvlin
dersoort die slechts af en toe wordt
waargenomen. Sinds het begin van
het onderzoek naar nachtvlinders
op de Meinweg wordt de soort
jaarlijks vastgesteld en blijkt het
voor de Meinweg een hele normale
verschijning te zijn. De Grijsgroene
zomervlinder zet haar eitjes af op
Brem (Cytisus scoparius). Het is op
de Meinweg een algemeen voorko
mende struik en het is op zich dan
ook niet verwonderlijk dat de
Grijsgroene zomervlinder het erg
goed doet op de Meinweg. Toch
weten we nog betrekkelijk weinig
van de soort. Een goede reden om
de soort eens nader onder de loep
te nemen en wat gedetailleerder in
verspreiding en voorkomen van
deze soort te duiken.
De vlinders zetten hun eieren dus af
op Brem. In 2014 zijn de nachtvlin
dervallen daarom stelselmatig ge
plaatst in de wat grotere Bremper
celen op de Meinweg. Dit leverde al
aardige aantallen op. Met 121
exemplaren was de Grijsgroene zo
mervlinder in 2014/2015 veruit de
talrijkste soort wat betreft de
Bremgebonden soorten, gevolgd
door Herfstbremspanner (Chesias
legatella), 79 exemplaren, en
Streephoutmot (Mirificarma
interrupta), 25 exemplaren. De laat
ste soort betreft een in Nederland
zeer zeldzame soort, die alleen op
de Meinweg e.o. wordt aangetrof
fen. Een bewijs dat we zuinig moe
ten zijn op de Brem in Nationaal
Park de Meinweg! In totaal werden
in 2014/2015 in de brempercelen
426 soorten nachtvlinders vastge
steld. Van al deze soorten is in de
literatuur de waardplant opge
zocht. Van slechts 19 soorten be
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hoort Brem tot de waardplant. Niet
alleen de totaallijst van nachtvlin
dersoorten die waargenomen zijn in
2014/2015 is gecontroleerd op
waardplanten. Ook de totaallijst
(+1300 soorten) die te vinden is in
het boek over de Biodiversiteit van
Nationaal Park de Meinweg (Her
mans e.a. 2013) is hier op nagelo
pen. Dit heeft een lijst opgeleverd
van 30 nachtvlinders die in meer of
mindere mate Brem als waardplant
hebben. Sommige soorten leven op
houtige struiken en planten, waar
onder Brem, maar kunnen ook op
andere gewassen overleven, andere
leven specifiek op Brem. Van een
aantal soorten, vermeld in de to
taallijst, is sinds de jaren tachtig
van de vorige eeuw niets meer
waargenomen. Dit zijn de Zomer
bremspanner (Chesias rufata),
Tandbandspanner (Scotopteryx
moeniata) en Vroege bremspanner
(Scotopteryx mucronata). Ook het
onderzoek in 2014/2015 heeft wat
deze soorten betreft niets opgele
verd.
Het vangen met lichtvallen zegt
niet alles. Het geeft geen informatie
hoe de vlinder, in dit geval de Grijs
groene zomervlinder, gebruik
maakt van de waardplant. Hebben
ze een voorkeur voor jonge of klei
ne bremplanten, houtige of groene?
Moet de plant op een zonnige of
juist een schaduwrijke plaats staan?
Als we kunnen achterhalen welke
voorkeur de rupsen er op nahou
den, kunnen we hier met het beheer
van de Brempercelen rekening hou
den. Een belangrijk onderdeel van
het onderzoek naar de Grijsgroene
zomervlinder was dan ook het zoe
ken en vinden van haar rupsen. Het
zoeken naar de rupsen is geen sine
cure. Pas in 2015 werd door de au
teur het eerste exemplaar gevon
den. Inmiddels is het zoekbeeld
beter bekend en worden meer fre
quent rupsen gevonden, groot en
klein.
Het zijn deze speurtochten naar de
rupsen van de Grijsgroene zomer
vlinder die de bakermat vormen
van het huidig project van Bremge
bonden diersoorten. Doel van dit
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project is om op relatief eenvoudige
wijze de verspreiding van Bremge
bonden soorten in kaart te bren
gen.
Wat weten we over de waardplant?
Brem is een lage, donkergroene, be
zemvormig vertakte struik, welke
bloeit in het voorjaar en vaak een
bescheiden tweede bloei heeft in de
herfst. De bloei begint meestal in
het derde jaar, de stamvorming
vindt vooral in het vierde jaar
plaats. Brem wordt zelden ouder
dan twaalf jaar en is vorstgevoelig.
De zaden kiemen op hun vroegst
na een jaar of twee, maar behouden
vele jaren hun kiemkracht. In Ne
derland behoort Brem in de zand
streken tot de algemeenste struik
soorten. De soort is te vinden op
kalkarme zand- en heidegrond. De

Streephoutmot (foto: Ernest van
Asseldonk)

hoogte kan variëren van 50 cm
voor een jonge Bremstruik tot 200
cm bij een volgroeide plant. Door
het verplaatsen van zand met daar
in de zaden heeft de soort zich goed
kunnen verspreiden en komt behal
ve in Europa, dat zijn oorspronke
lijk leefgebied is, nu vrijwel overal
in de gematigde streken van de
aarde voor. Het verplaatsen van
zand is dan ook een geschikte ma
nier om voor verjonging van de
Bremstruwelen te zorgen. Om te
kiemen heeft hij een zonnig plekje
nodig eventueel met wat losse
grond maar niet beslist noodzake
lijk. Brem is op de Meinweg een
veel voorkomende struik die soli
tair, maar ook in grotere opper
vlakte kan worden aangetroffen.
Hermans e.a. 2013 noemt Brem
voor de Meinweg kenmerkend en
een min of meer karakteristiek ve
getatietype.

Gargara genista nymf (foto: Ernest
van Asseldonk)

Hoe vinden we sporen in Brem? Dit
kan door vluchtig over en door de
plant te kijken op zoek naar afwij
kende kleuren, dit kan door enkele
takken te bekijken of door syste
matisch de plant op insecten en af
wijkingen door te lopen. Op deze
wijze zijn al vele bremgebonden
soorten aangetroffen, niet alleen
nachtvlinders. Ook andere insec
tengroepen leven op en van Brem;
denk hierbij aan kevers, wantsen,
muggen, vliegen, spinnen en cica
den. Ze kunnen allemaal sporen
achterlaten, bijvoorbeeld in de
vorm van mijnen, gallen of bladbe
schadigingen. Sommige soorten
hebben een voorkeur voor blad,
sommige voor jonge knoppen an
dere weer voor de peulen van
Brem. Het is dan ook niet vreemd
dat een volledige ‘scan’ van een
Bremstruik veel tijd in beslag
neemt. Het levert altijd wat op, ook
soorten die nog niet eerder op de
Meinweg zijn vastgesteld. Nieuw
voor de Meinweg is onder andere
de cicade Gargare genista. Deze ci
cade heeft nog geen Nederlandse
naam, maar Brembochelcicade zou
een prima naam zijn.
Om de groep Bremgebonden soor
ten toegankelijker te maken voor
geïnteresseerde leken wordt er hard
gewerkt aan een Bremzoekkaart.
Dat is een veldkaart waarop de ver
schillende levensfases (ei, rups of
larve, pop en imago), maar ook de
gallen en mijnen van Bremgebon
den soorten zijn weergegeven.

De Vlootbeek, van grenspaal 353 tot de monding
door Leo Koster
Op vrijdag 18 maart 2016 brengt
mijn vrouw Corrie me naar de Ach
terste Vorst in de buurt van Poster
holt. Mijn bedoeling is om de her
ingerichte Vlootbeek vanaf grens
paal 353 te volgen tot de monding
in de Maas bij Linne. Vijfentwintig
jaar geleden heb ik dit traject ook
al eens lopend afgelegd. De start is
om elf uur, het weer een beetje fris,
droog en weinig wind. Via grens
paal 351 en het Waldmärchenpfad,
wandel ik Duitsland binnen. Via
een graspad wandel ik langs een
bosrand met daarin zes vijvers. Ik
struin dwars door het bos en zie
bloeiende Sneeuwklokjes, krab
plaatsen van een Ree en wroet
plaatsen van een Wild zwijn. Ik
kom bij de Kitschbach, iets verder
sluit de Flutgraben zich aan, samen
vormen ze de Schaafbach, die over
een afstand van 500 meter een
grensbeek is. Via een automatische
inlaat wordt de hoeveelheid water
geregeld vanaf de Schaafbach naar
de Vlootbeek. Hier staan diverse
grenspalen op Nederlands en Duits
gebied en speelde de Talweg een
rol, de grens ligt in het midden van
de grenspalen. In maart 2015 vond
de afronding plaats van de herin
richting Vlootbeek-Sweeltjesbos
weg te Montfort. Ik hoor een Geel
gors, Kramsvogels, Grauwe ganzen
en Kieviten. Op een breedte van
ongeveer 50 meter mag hier de
Vlootbeek meanderen, bloeiend
Klein hoefblad fleurt de grond al
op. Vlak voor de weg Posterholt-
Koningsbosch wandelt een Grote
zilverreiger door een wei, ik steek
de weg over. De oevers zijn hier
verstevigd met opstapelbare Arden
se zandsteen. Ik zie een Groene
specht en rozetten van de Kale jon
ker, een opvliegende Fazanthen
laat me even schrikken. Een bill
board maakt duidelijk dat hier ge
werkt wordt aan de herinrichting

van de Vlootbeek alsmede aan de
aanleg van een vistrap in de Put
beek. Uit de Vlootbeek vliegt een
koppeltje Wintertalingen op. Rond
de middag bereik ik de Doncker
straat, een infobord geeft informa
tie over een uit de Romeinse tijd ge
vonden everzwijnkopje en dat hier
de Vlootbeek in de toekomst weer
over een lengte van 6,3 km zal me
anderen. Ik wandel langs het va
kantiepark “Het Posterbos”. Langs
de randen van de Vlootbeek blade
ren van de Gevlekte aronskelk. De
Grote bonte specht roffelt, ik ge
niet van bloeiende gele sterretjes
van Speenkruid. Achter “Het Pos
terbos” staan diverse bomen met
veel Klimop. Ik kom bij de houten
brug over de Vlootbeek, hier in de
buurt heb ik in 1997 het broedgeval
van de Middelste bonte specht in
een populier nauwkeurig gevolgd
en vastgelegd. De dwarsweg, Ros
kam, steek ik over en wandel het
Munnichsbos binnen. Verder over
de uitgegraven grond van de Vloot
beek. Ik hoor de contactroep van
de Middelste bonte specht die ver
der weg ook beantwoord wordt.
Tegen een Zomereik zie ik de Mid
delste bonte specht met in zijn sna
vel een nootje of eikeltje die hij tus
sen de schors van de eik probeert
vast te zetten. Het rood op de kop
is helder en loopt ver door, het is
een mannetje. Ik hoor dichtbij "de
mitrailleur” van de Zwarte specht.
Bomen liggen over de Vlootbeek,
tegen struiken of een eenzaam
boompje zijn rustplekken van een
Ree te zien. Ik hoor twee Zwarte
spechten en de “lach” van de Groe
ne specht. Even verder door geniet
ik van de aparte geluiden die Zwar
te spechten tijdens hun baltsgedrag
produceren. Uit de Vlootbeek
vliegt een Grote zilverreiger op,
Wilde zwijnen steken de Vlootbeek
over gelet op de diverse wissels. Ik
hoor een Holenduif en heb zicht op
de hoeve Munnichsboshof, de ge

broeders Peters pachten deze hoeve
al sinds 1911. Ik bereik de brug
nabij Munnichsboshof. Ik hoor het
geluid van Appelvinken en deze
prachtige vogels krijg ik gelukkig
ook hoog in een kruin in beeld. In
de Vlootbeek het eerste Beverdam
metje, verder door nog enkele dam
metjes. Rechts het bosgebied van
het Sweeltje en kom ik op de geas
falteerde weg naar zwembad ’t
Sweeltje. Tegenover de weg ligt de
plek waar in 2009 door Huub
Schmitz de eerste zilveren munt
vondst werd gedaan, enkele dagen
daarna werd een muntschat gevon
den; in totaal 65 zilveren en 6 gou
den Romeinse munten uit 122 v.C.
tot 69 n.C. In een grote Maaskei is
een 45 cm grote hardstenen munt
medaillon geplaatst met de afbeel
ding keizer Caesar, in een andere
Maaskei het hoofd van keizer
Nero. In totaal werden in 2010 vijf
in hardsteen uitvergrote muntme
daillons onthuld, een prachtig initi
atief. Ik wandel langs Geluksplek 3
die alles te maken heeft met de ge
vonden goudschat. Ik wandel via
een brug de Vlootbeek over en via
klaphekjes bereik ik Montfort. Ik
steek de Dijk en verderop de Wie
jerd over, een Waterhoen denkt dat
ik ze niet gezien heb. Rechts een
grote heringerichte vlakte met di
verse aangelegde poelen. Het oude
kasteel De Grauwert uit 1260 staat
voor een deel in de steigers, de kel
dergewelven worden onder handen
genomen, het prachtig opgeknapte
jachttorentje torent hoog boven de
ruïne uit. Ik steek de Huysdijk over
en wandel weer verder langs de
Vlootbeek. Rechts is men met
zwaar materiaal en veel mensen
hard bezig om de Franse kasteel
tuin te reconstrueren. Ik wandel
langs een recht stuk Vlootbeek dat
al eerder heringericht is, gelet op de
opgaande Zwarte elzen met knaag
sporen van een Bever. Ik kom bij
de Putbeek die haar water over
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draagt aan de Vlootbeek, ik kan
niet oversteken, ik moet even een
stukje terug. In de Vlootbeek een
paartje Nijlganzen met drie al rede
lijk grote jongen. Ik bereik de
Huysbongerdweg die ik oversteek.
De Vlootbeek is hier een stuk bre
der en kaarsrecht en voorzien van
een stuwtje. In het riet diverse Riet
gorzen. Links een houten vogel
kijktoren. Aan de onderzijde van
de brug over de Vlootbeek is een
open nestkastje geplaatst, ik denk
dat men hier aan de Grote gele
kwikstaart heeft gedacht. Ik wan
del een stuk door het bos en zoek
direct weer de Vlootbeek op. Ik
hoor het belletje van de spoorweg
overgang en het zachte geluid van
een Groene specht. Rechts een
fraaie laan van inlandse Zomereik.
Opgaande bramen blokkeren mijn
route direct langs de Vlootbeek. Ik
volg een zichtbaar paadje langs de
afrastering, ik denk een vaste wissel
van de Das. Ik wandel langs een
poel met een beverwissel naar de
Vlootbeek. Hier staat ook een ver
rijdbare hoogzit en via een smal
bruggetje wandel ik verder met de
Vlootbeek rechts van me. Op dit
pad duidelijke wroetsporen van een
Wild zwijn. Ik kom in de buurt van
de voormalige boswachterswoning
waar nu nog enkele hoogstam fruit
bomen staan. Een Havik wordt fa
natiek belaagd door enkele Kraai
en. Ik wandel niet over de brug
over de Vlootbeek maar langs de
hoogstammen. De Vlootbeek
stroomt erg diep rechts van me,
tegen het talud van de Vlootbeek
diverse Dassenburchten. Ik moet
nu enkele hindernissen overwinnen,
te weten de brug onder de klinker
weg, de onderdoorgang van het
spoor en de autoweg en twee ande
re wegen. Ik daal steil naar beneden
en wandel onder de klinkerweg
door. Onder het spoor is een eco
duiker geplaatst met aan de zijkan
ten loopplanken als faunavoorzie
ning. Op mijn knieën en handen
kruip ik over de bewegende en stof
fige planken. Als ik de ecoduiker
verlaat vliegt een IJsvogel me tege
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Vlootbeek (foto: Ans Homburg)

moet en vliegt onder de doorgan
gen door. Zonder verdere proble
men ben ik voorbij de Rijksweg en
sta ik op de veldweg met rechts van
me de diep liggende Vlootbeek. Ik
noteer een Gaai en hoor gekèkker
van een Torenvalk. Door middel
van een Dassenraster probeert men
hier deze marterachtige te bescher
men.
Ik bereik de Maasbrachterweg
waar tegen de muur van de brug
over de Vlootbeek een gedenkplaat
is aangebracht ter herinnering aan
het heldhaftig optreden van de
Britse korporaal Henry Eric Har
den. Op 23-01-1945 kwam hij bij
het redden van enkele van zijn
dienstmaten om het leven. Hij was
bijna 33 jaar oud. Verder zijn hier
restanten van twee molens te zien.
Rechts van me de molenstomp van
de Linner windmolen zonder wie
ken uit 1800. Dichterbij doch veel
lager ligt het gebouw waaraan een
watermolen was gebouwd. Deze
middenslagmolen werd gebouwd
rond 1833. Hier zijn vistrappen
aangelegd. Geweldige steile oevers
langs de Vlootbeek. Ik wandel over
het houten bruggetje over de Vloot
beek en wandel het bos van Villa
Betula in. Ik hoor een Groenling.
Hele velden met bloeiende Sneeuw

klokjes en hier en daar plukjes van
het aparte groen van Vogelmelk,
Speenkruid is hier een echte bo
dembedekker. Bovenin de met
Klimop begroeide bomen zingen
heel veel Koperwieken. Als ik het
bos verlaat stap ik over het prikkel
draad en wandel naar de Oude
Maas, hier staat een koppeltje Ca
nadese ganzen. In een weiland zijn
agrariërs bezig om mollen te vernie
tigen. Ik wandel verder met rechts
het zwembad Weerderhof. Honder
den grazende Kolganzen aan
weerszijden van de Vlootbeek. Om
17.30 uur ben ik aan de monding
van de Vlootbeek in de Maas,
vanaf de Maas vliegt een IJsvogel
naar de Vlootbeek. Ik heb de onge
veer 18 km lange route langs de
Vlootbeek afgelegd in ruim 6 uren.

Vlootbeek (foto: Piëtro Cuypers)
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Japanse cipres of Cryptomeria japonica
door John Hannen
Geschiedenis
De Japanse cypres of Cryptomeria
japonica is een conifeer uit de Ci
presfamilie (Cupressaceae). De
boom is endemisch in Japan. Hij is
al lange tijd gecultiveerd in China
zodat men het zelfs enige tijd over
een soort als Cryptomeria sinensis
heeft gehad. Dit heeft men kunnen
weerleggen waarbij het zelfs zo is
dat Cryptomeria japonica de enige
soort in het geslacht Cryptomeria
is; een zogeheten monotypisch ge
slacht. Typerend is het dan dat de
boom die bij ons (via Engeland) in
1842 werd ingevoerd door de
Schotse ‘planthunter’ Robert For
tune afkomstig was uit China. Pas
tien jaar later werd deze cipres door
William Lobb uit Japan meege
bracht.
Het is de nationale boom van
Japan en grote exemplaren worden
vaak gezien bij tempels,die daar al
honderden jaren staan. Er wordt
verteld dat, in Nikko Tosho-gu,
een daimyo (plaatselijke lord) te
arm was om grote stenen lantaarns
te laten plaatsen voor de begrafenis
van Shogun Tokugawa Ieyasu
(1543–1616). In plaats hiervan
heeft hij langs de weg die naar deze
graftombe leidt Japanse cipressen
laten planten, zodat bezoekers van
het graf tegen de zon worden be
schermd. Deze weg met zijn bomen
bestaat nog steeds en is meer dan
65 km lang en heeft geen gelijke in
zijn statige grandeur.
Deze cipres, in het Japans Sugi ge
noemd, is ook een van de belang
rijkste houtsoorten van het land.
Vooral in het zuiden waar we de
Sugi-plantages op bijna elke berg
kunnen tegenkomen. Na de Twee

de Wereldoorlog werd zelfs een
programma ingesteld voor herbe
bossing van de bergwanden met
deze soort. Hierbij werden veel
Cryptomeria’s op grote schaal aan
geplant ondanks het negatieve ef
fect dat het stuifmeel, in de late
winter, voor veel menselijk lijden
zou zorgen. Tijdens de mannelijke
bloei hebben miljoenen mensen vele
weken last van hooikoorts veroor
zaakt door de wolken van Sugi
stuifmeel afkomstig van de berg
wanden.
Naamgeving
De officiële naam luidt Cryptome
ria japonica (L. f.) D. Don. Deze
boom is dus eerst beschreven door
de persoon met de initialen L. f. en
hierna herschreven door D. Don.
Hoewel zijn familienaam wel over
eenkomt, was het niet onze beken
de Carolus Linnaeus die hem eerst
beschreef, maar was het zijn zoon
Carl von Linné. Hierbij staat L.f.
voor Linnaeus fillius welke vertaald
betekend zoon van Linnaeus.
De definitieve auteur was de Schot
se botanicus David Don, geboren
in 1799 in Forfar, onder de rook
van Dundee en in 1841 gestorven.
David Don was hoogleraar plant
kunde aan het King's College in
Londen. Don beschreef op zijn vele
reizen meerdere coniferen die in de
19e eeuw werden ontdekt, zoals de
Kustmammoetboom (Sequoia
sempervirens) en de Reuzenzilver
spar (Abies grandis).
Taxonomisch wordt de cipres als
volgt ingedeeld. Hij behoort tot de
naaktzadigen en de orde der conife
ren en zo als aangegeven tot de Ci
presfamilie. In deze familie behoort
hij tot de Taxodioideae en het ge
slacht Cryptomeria, die als aange

geven monotypisch is en alleen de
soort japonica kent. Dit wil zeggen
dat hij afkomstig is van Japan. De
verklaring van de geslachtsnaam is
het Griekse woord krypto; is zin
om te verbergen en meris, wat bete
kent dat een deel van de bloem
wordt verborgen, dit komt in het
hoofdstuk over de bevruchting aan
de orde. De Japanse naam "Sugi"
betekent "boom die rechtop groeit"
. Vanwege de boogvormige naalden
wordt hij in Vlaanderen ook Sik
kelcipres en in Nederland Sikkel
den genoemd. In het Engels wordt
hij Japanese red cedar genoemd, in
het Frans Cryptomeria du Japon
en in het Duits Japanische Sichel
tanne.
Beschrijving
Deze zeer grote, groenblijvende
boom behoort met zijn hoogte tot
40 m tot de grootste onder de
naaldbomen in Japan. Bij ons wor
den ze echter 20-30 m hoog en kun
nen een stamdoorsnede tot bijna
een meter krijgen. Van nature heb
ben ze een smalle piramidale kroon
waaraan de takken in horizontale
of iets afhangende kransen staan.
Typisch is de dikke, tot 5 cm,
schors die roodachtig bruin is en in
fraaie dunne verticale stroken af
valt. Aan de takken die kaal en
groen zijn zitten de naalden in vijf
spiralen. De naalden zijn zo sterk
vergroeid, dat als de naalden dor
worden, deze bijna nooit los uitval
len maar met meerdere bijeen in
een stukje tak. De 10-20 mm lange
naalden,de eerste bladen van het
jaar zijn korter, zijn priemvomig en
sikkelvormig naar binnen buigend.
De naalden blijven vier tot vijf jaar
zitten en hebben aan beide zijden
huidmondjes. In deze eenhuizige
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Cryptomeria japonica: 1-De Cristata-vorm met zijn hanenkam; 2- De prachtig in stroken afschilferende stam;
3- De zeer grillige Dacrydioides-vorm; 4- De jonge, nog groene, vruchten. (foto's: Pierre Theunissen)
boom groeien zowel onopvallende
ovale, mannelijke bloemen op het
puntje van ene takken en de bol
vormige, vrouwelijke bloem groeit
op het puntje van andere takken.
De vrucht bestaat uit een bolvormi
ge kegel, met gehoornde zaad
schubben.
Toepassing
Deze boom wordt vaak toegepast
in parken tussen coniferengroepen
maar is ook als solitair zeer ge
schikt. Als straatboom wordt hij
niet vaak toegepast hoewel de culti
var Cryptomeria japonica ’Crista
ta’ een geschikte zuilvorm heeft om
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hiervoor te kunnen worden ge
bruikt. Opvallend voor dit monoty
pisch geslacht is dat er in Europa
zeer vele cultivars voorkomen die
in Japan zelfs nog in veelvoud
voorkomen. Enkele cultivars zijn:
'Elegans Viridis', 'Globosa', 'Globo
sa Nana', 'Jindai', 'Jindai-sugi',
'Lobbii Nana', 'Monstrosa Nana',
‘Osaki-Tamasugi', 'Pygmaea', 'Ra
sen', 'Rasen-sugi', 'Sekka-sugi'
'Spiraliter Falcata', 'Vilmoriniana'
en 'Little Champion'
Zeer mooi zijn de aparte cultivars
de 'Cristata' en de 'Dacrydioides’.
De C. j. 'Cristata' is een 6 m hoge
en sterk groeiende zuilvormige

boom met hanenkamvormig ver
groeide twijgen. Deze boom noemt
mijn zoon (Mark) de Schnitzel
boom vanwege deze vorm. De
Cryptomeria japonica 'Dacrydioi
des' is een 10 m hoog- en losgroei
ende boom met weinig takken die
typisch afhangen.
Bevruchting en verspreiding
De Japanse cipres is een eenhuizig,
tweeslachtige, boom. Dat wil zeg
gen op een en dezelfde boom staan
mannelijke en vrouwelijke bloeiwij
zen. De mannelijke bloeiwijzen zijn
eerst groen en staan gewoon tussen
de naalden aan de topjes van de

twijgen en zijn als het ware dan on
zichtbaar; zie de verklaring van de
wetenschappelijke naam in eerder
hoofdstuk. Hierna verkleuren ze
naar lichtbruin en vormen ze co
nisch gevormde lichtbruine katjes/
kegeltjes, van circa 1 cm, die vroeg
in het voorjaar (februari-maart)
wolken met stuifmeel loslaten. De
vrouwelijke bolvormige bloeiwijzen
hangen onder de twijg en zijn bij
bevruchting nog groen en verkleu
ren na rijping in het najaar bruin.
Deze kegels worden 1,2 – 2 cm lang
en breed en hebben een stekelig op
pervlak. De onregelmatig ovaalge
vormde zaden zitten tussen de
schutbladen van de kegel en zijn 3
mm groot en hebben twee vleugels.
Geneeskracht en gebruik
Het aangenaam geurende, lichte en
zachte hout van de Cryptomeria
wordt van oudsher gebruikt als
bouwmateriaal over de hele wereld.
Het is goed verwerkbaar en matig
duurzaam. Bovendien is het water
dicht en wordt daardoor toegepast
bij het maken van schepen, kuipen,
baden en vaten. Maar ook voor
meubilair, schroten en emballage
doeleinden. Het kernhout is meest

al roodachtig bruin en het spint
hout is strokleurig en duidelijk af
gebakend van het kernhout. Op
merkelijk is hout dat is begraven
donkergroen kleurt en “jindai-su
gi” wordt genoemd; het wordt be
schouwd als een half-edelsteen. Dit
hout is hoog gewaardeerd in de
meubelindustrie. De vezelige schors
werd vroeger gebruikt voor het
dekken van daken van huizen. De
bladeren zijn zeer aromatisch en
worden gebruikt voor wierook
stokjes. Hars van de boom werd ge
bruikt bij de behandeling van go
norroe.
Ziekten en plagen
Cryptomeria is een lichthoutsoort
en staat niet graag in zware scha
duw. De boom heeft graag een
vochtige bodem en geen specifieke
voorkeur voor een bepaalde zuur
graad. Is goed winterhard tot – 20
graden Celcius maar bij een late
nachtvorst in april-mei kan toch
vorstschade worden oplopen. Ver
der zijn er geen ziekten of plagen
bekend.

sierraad in elke tuin. Zelfs als men
een bijzondere groenblijvende soli
tair zoekt voor een kleine tuin, kies
je een dwerg- of kleinblijvende
vorm van deze mooie cypres. Neem
bijvoorbeeld de Cryptomeria japo
nica ‘Little Champion’ bij ons ook
wel Heksenbezemstruik genoemd
met een hoogte van 70 cm en een
breedte van 60 cm na 10 jaar is zeer
geschikt voor een kleine tuin. Deze
struik is het hele jaar opvallend
groen van kleur en valt op door
zijn groene naalden die ook in de
winter aan de struik blijven han
gen. Zo heb je tijdens de kale kleur
loze wintermaanden toch wat kleur
in je tuin. Heb je iets meer plaats
dan misstaat de Cryptomeria japo
nica 'Cristata', of Japanse hanen
kam niet. Dit is een echt opvallende
cultivar vanwege de hanenkamach
tige verbreding aan de toppen van
de twijgen. Het is een sierlijke en
vooral in zijn jeugd snelgroeiende
boom met een slanke opgaande
stam en een smalle piramidale habi
tus. Hij heeft een dikke en zachte
schors die in lange dunne repen
loslaat.

Afsluiting
De Cryptomeria japonica is een

Jaarprogramma
2017
Vrijdag 27 januari
Lezing door de heer Ad Haver
mans: Stuifzand;
over de fysisch geografische en bio
logische aspecten van dit land
schapstype.
Vrijdag 24 februari
Jaarvergadering met aansluitend
een lezing door de heer Ernest van
Asseldonk
over “Alles wat leeft op de brem”.
Vrijdag 31 maart
Lezing door de heer Otto Plantema
over o.a. Limburgse vogels en bij
zondere vogels.

Zondag 30 april
Voorjaarsexcursie naar de blauwe
bloemen in Baal.

Zondag 24 september
Excursie naar het Heijkersbroek te
Ell.

Zondag 28 mei
Excursie naar het gebied de Vuil
bemden te Leeuwen.

Zondag 29 oktober
Herfstexcursie naar de Meinweg.

Zaterdag 24 juni
De tweejaarlijkse busexcursie naar
de Eifel.
Zondag 27 augustus
Excursie met veldwerkexperimen
ten in het stuifzandgebied de Weer
ter- en Budeler bergen
met gids de heer Ad Havermans.

Vrijdag 24 november
De varia-avond door en voor
leden.
Vrijdag 15 december
Lezing door de heer Henk Henczyk
over paddenstoelen in Limburg.
Dinsdag 26 december
Traditionele Kerstwandeling in een
Limburgs natuurgebied.
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Observatie van...

...Luchtbellen

Tijd is
vluchtig als luchtbellen
op het wateroppervlak.
Vasthouden is onmogelijk.
Nieuwe luchtbellen vormen zich reeds.
Foto en tekst: Marianne Vos
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