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Wij kijken weer uit naar de vogelcursus (foto: Piëtro Cuypers)
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vrijdag 31 maart

Lezing: Otto Plantema over Limburgse vogels

Wielewaal - Oriolus oriolus (foto: Otto Plantema)

door Lei Hulsbosch
graaf. In het bijzonder fotografeert
hij vogels in actie. Otto Plantema
maakt geen gewone vogelreisjes. Al
tijdens zijn studie in Amsterdam in
de jaren ’70 trok hij er jaarlijks op
uit met vrouw, rugzak en tent naar
bestemmingen als Groenland en
Spitsbergen. Als beoefenaar van
bergsport is hij al meer dan tien
keer naar de Himalaya geweest. De
laatste jaren hebben de vogels de
overhand gekregen en trok hij, met
fotoapparatuur naar Alaska,
Noordoost-Siberië, Groenland en
Otto Plantema was al in 2010 bij
ons te gast met een indrukwekken Spitsbergen. Gaat hij naar de tro
de presentatie over (Limburgse) vo pen, dan worden het wel meteen de
diepste binnenlanden van Nieuwgels. Otto Plantema is bestuurslid
van de Milieufederatie Limburg en Guinea. Als het maar afgelegen is.
behartigt ook de natuur via het na Hij publiceert vele van deze foto’s
in internationale foto- en vogeltijd
tuuroverleg in Nederweert. Hij is
schriften. Voor de pauze toont hij
daarnaast een fervent natuurfoto
Op vrijdag 31 maart organiseert
Landschapsvereniging “De Kring
loop” een lezing over vogels. De le
zing zal gegeven worden door de
heer Otto Plantema; aanvang 20.00
uur in de centrale ruimte van Basis
school Triangel, Linnerhof 36 te
Linne. Reserveer deze datum in uw
agenda zodat u deze boeiende le
zing niet mist. Ook niet-leden zijn
deze avond natuurlijk van harte
welkom.
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ons een aantal Limburgse vogels,
inclusief de vogels tijdens de trek
onder andere in Georgië, Israël en
Portugal. Vele foto’s heeft hij geno
men in de buurt van zijn woon
plaats Nederweert. Hier liggen een
paar prachtige gebieden zoals de
Banen, de Schoorkuilen en het
Sarsven. Na de pauze laat Otto
Plantema ons een aantal van zijn
unieke opnames zien, welke hij ge
maakt heeft op enkele van zijn vele
reizen over de wereld. Op zijn site:
www.pbase.com/otto1 staan prach
tige reportages van reizen naar de
Himalaya, Antarctica, Amerika,
Azië, Afrika en Nieuw-Guinea.
Raadpleeg ook onze website: www.
dekringlooplinne.nl.

De Roerdomp: mysterieuze hoemper van het rietmoeras
door Jan Hermans
domp, Roesdommer en Raidomp.
De Roerdomp is een compacte,
geelbruine reiger met donkere en
lichte patronen op de veren. Door
dit patroon is een Roerdomp tus
sen het Riet vrijwel onzichtbaar. Bij
onraad neemt hij een “paalhou
ding” aan. Hij steekt hals en kop
recht omhoog en zakt door in de
poten. Kop en hals deinen zachtjes
mee met de omringende rietsten
gels, de strepen en vlekjes van zijn
veren versmelten met de licht- en
schaduwplekjes. In rietland is een
dergelijke camouflage volmaakt. In
vlucht vallen de brede vleugels, de
dikke hals en de lange tenen op.
Wat men meestal van een Roer
domp te horen krijgt, is de hoem
pende baltsroep, die doet denken
aan een misthoorn. Het mannetje
produceert deze roep, waarbij hij
verkondigt dat hij over een eigen
territorium beschikt. Als het gaat

zoals hij verwacht, dan komt er een
vrouwtje op af.
De broedtijd van de Roerdomp
valt van april tot juni. Het nest
wordt gemaakt in dicht rietland en
geconstrueerd uit delen van water
planten, dichtbij de favoriete
“hoemp” plek van het mannetje en
nooit ver van open water. Roer
dompen leggen in Nederland ge
woonlijk één legsel per jaar. Er
worden 4-5 bruine eieren gelegd,
die een broedtijd benodigen van
25-26 dagen. Vanaf het eerste ei
wordt met broeden gestart, zodat
de jongen daardoor niet tegelijk
uitkomen en sterkere jongen soms
een jonger kuiken weg concurreren.
Na 50-55 dagen zijn de jongen
vliegvlug. Het vrouwtje bouwt het
nest, bebroedt de eieren en voert en
verzorgt ook de kuikens. Roerdom
pen broeden in rietlanden met
overjarig Riet. Ze zoeken hun

Roerdomp - Botaurus stellaris (foto: Peter Clerx)

De Roerdomp is een van de meest
mysterieuze moerasvogels die we in
Nederland kunnen ontmoeten.
Slechts weinigen onder ons zullen
het geluk hebben om deze bijzonde
re reiger waar te nemen. Zijn ver
borgen leefwijze en geheimzinnige
gedrag zijn daar debet aan, gehol
pen door een voortreffelijke schut
kleur; hierover later meer.
De naam Roerdomp is gevormd uit
het woord roer, dat riet of pijp be
tekent en het woord domp, dat een
klanknabootsend woord is en slaat
op het doffe geluid dat het manne
tje in de broedtijd kan maken. De
Latijnse naam Botaurus stellaris
betekent letterlijk: een gesterde
vogel die bulkt als een stier. Een
groot aantal volksnamen verwijst
naar die mysterieuze roep. Verge
lijkbaar met Roerdomp zijn Reid
domper, Roerdommel (dat op het
Duitse Rohrdommel lijkt), Roes
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voedsel, dat bestaat uit vissen, kik
kers en grote waterinsecten, in de
moerassige plantengroei langs de
oevers van open water. Een Roer
domp kan zich met de poten met
lange tenen goed vasthouden aan
het Riet en zo behendig door dichte
plantengroei sluipen op zoek naar
prooi. Het liefste foerageert een
Roerdomp in ondiep water met
brede waterrietvelden of aan ran
den van rietzones of in kleinschalig
oppervlaktewater met Riet. Roer
dompen leven niet alleen van de
hiervoor genoemde prooien; ze eten
ook graag kleine zoogdieren zoals
woelmuizen, met name in de win

terperiode.
In de jaren zeventig van de vorige
eeuw waren van de duizenden
paren van vroegere eeuwen nog
zo’n 500-700 broedparen over.
Begin jaren negentig daalde de
stand verder tot 150-180 paar om
daarna tot 2002 weer toe te nemen.
Na enkele strenge winters dalen de
aantallen weer. Maar door meer
aandacht voor de kwaliteit van hun
leefgebied, neemt de populatie de
laatste jaren weer wat toe. Roer
dompen zijn zeer gebonden en
trouw aan hun rietlanden. In Ne
derland liggen de belangrijkste
broedgebieden in de Oostvaarders

plassen, Noordwest-Overijssel,
Friesland en Noord-Holland.
Gezien het feit dat de Roerdomp
gebonden is aan grote rietmoeras
sen zal het geen verrassing zijn dat
in Limburg de Roerdomp alleen in
de Peelvenen regelmatig wordt aan
getroffen. De Groote Peel kent
daarbij het meest stabiele voorko
men. Buiten de Groote Peel komt
de Roerdomp af en toe voor in de
Mariapeel en het Sarsven-de Banen
bij Nederweert. Buiten de broedter
reinen in de Peelregio wordt de
Roerdomp slechts mondjesmaat
opgemerkt. Relatief veel waarne
mingen komen uit het Maasdal.

Vleeseters
door Marianne Vos
In ons land komen van nature één of
meerdere vertegenwoordigers van
drie families carnivore planten voor,
te weten: zonnedauw, vetblad en
blaasjeskruid. Ze hebben één eigen
schap 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 vangen.
Deel 3: Blaasjeskruid –
Utricularia
De zeer omvangrijke Blaasjeskruid
familie, waarvan vijf soorten in ons
land inheems zijn, mag de merk
waardigste onder de vleeseters ge
noemd worden. Blaasjeskruiden
groeien in ondiep, voedselarm
water aan de randen van heideven
nen, trilvennen, moerassen, turfga
ten en duinplassen. De planten
zweven in het water, waarbij boven
het wateroppervlak alleen de bloei
stengel zichtbaar is. Van juni tot
september vormen de planten gele,
tweezijdig symmetrische bloemen
met een oranje tekening op de on
derlip als aanwijzing voor bijen en
zweefvliegen waar de nectar zich
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Loos blaasjeskruid - Utricularia australis (foto: Marianne Vos)

bevindt.
Het belangrijkste deel van de plant
bevindt zich onder het wateropper
vlak: het wortelsysteem met vang
blaasjes. Hieraan dankt ze de naam
Utricularia; utriculus betekent
zakje. Van sommige soorten blaas
jeskruid zweeft het wortelsysteem
los in het water, andere soorten zijn
met waterloten in de bodem veran
kerd. Via het warrige, draderige
wortelnetwerk nemen de planten
voedsel op uit het water, maar mis
sen net als hun landbewonende car
nivore soortgenoten belangrijke

voedingsstoffen: mineralen. Om in
dat tekort te voorzien zijn de kleine
blaasjes die aan de wortels vastzit
ten, uitgerust met een uniek vang
mechanisme. Ieder blaasje heeft een
klepje, voorzien van talrijke ultra
fijne voelhaartjes, dat naar binnen
opent. In de met sterhaartjes bezet
te binnenkant van de blaasjes
heerst onderdruk. Als een watervlo,
muggenlarve, een eencellige of een
willekeurig ander waterdiertje, een
van de voelhaartjes raakt, klapt het
klepje open. Door het plotselinge
drukverschil wordt het diertje naar

binnen gezogen en het klepje sluit
zich hermetisch. Na enige tijd is de
prooi verteerd en transporteren
speciale cellen het nu voedselrijke
water naar de stengel. Gelijktijdig

wordt mede door de sterhaartjes op
de blaasbinnenwand de onderdruk
in het blaasje hersteld, waarna het
weer in staat van paraatheid is om
een volgende prooi te vangen.

Voordat blaasjeskruid in de winter
afsterft, vormt het winterknoppen
die naar de bodem zakken om te
overwinteren.

Wespspin - Argiope bruennichi
door Marianne Vos
In de jaren tachtig van de vorige
eeuw werden in Zuid-Limburg co
cons gevonden, die toe te schrijven
waren aan de Wespspin. Deskundi
gen waren terughoudend en ver
bonden er voorlopig geen conclu
sies aan. Pas na jaren kon met ze
kerheid worden vastgesteld dat
deze spin zich inderdaad definitief
in ons land had gevestigd. Nadat ze
langer dan tien jaren algemeen
voorkwam werd de Wespspin, die
oorspronkelijk uit het Middelland
se Zeegebied stamt, als inheemse
soort beschouwd en opgenomen in
het Nederlands Soortenregister van
Naturalis. De spin, die ook wel Tij
gerspin wordt genoemd, heeft een
voorkeur voor warme biotopen met
lage begroeiing. Als de habitat ge
schikt is voor haar wielweb, maar
de begroeiing te hoog naar haar
zin, bundelt ze plukjes halmen bij
een met spinseldraad. Ze bevestigt
het uiteinde van de draad aan de
basis van een plantenstengel, waar
door het plukje halmen richting
grond buigt. Ze herhaalt deze han
deling zodat er een gerieflijke open
plek ontstaat. De Wespspin be
hoort tot een van de weinige soor
ten die aan het web te herkennen
zijn. Het vrouwtje spint een zigzag
vormig vertikaal stabilimentum,
met een aanhechting in het centrum
van het web. Voor zover bekend,
komt in ons land slechts één andere
soort voor die eveneens een stabili
mentum maakt; de Kegelspin (Cy
closa conica), een kleine spin die
uitsluitend in naaldbossen voor
komt. Lange tijd bestond twijfel
over de functie van de relatief brede

zigzagband. Arachnologen zijn vol
houders en na lang observeren
kwamen ze tot volgende conclusie:
bij verstoring brengt de Wespspin
haar web tot trillen. De hevig bewe
gende verticale witte zigzagband, in
combinatie met de zwarte en gele
dwarsstrepen van de spin, brengt
de predator in verwarring; hij ziet
slechts een trillende wirwar van
witte, zwarte en gele lijnen.
Daarmee zijn we bij het uiterlijk
van de spin. Vrouwtjes worden 14
tot 17 millimeter groot en als ze vol
eitjes zitten lijken ze nog forser.
Het kopborststuk heeft een dichte,
zilverkleurige beharing en het ach
terlijf een opvallend zwart met geel
streeppatroon, waaraan ze hun Ne
derlandse naam danken. Zoals alle
wielwebspinnen zijn de poten
dwarsgestreept. Mannetjes berei
ken een lengte van slechts vier tot
zes millimeter en hebben een vaag
streeppatroon op het achterlijf.
Wespspinnen bouwen het wielweb
dicht bij de grond op een zonnige
plek. Dat hun voeding hoofdzake
lijk uit sprinkhanen bestaat, die in
juli – augustus actief zijn en boven
dien dezelfde habitatvoorkeur heb
ben, is logisch. In dezelfde periode
vindt de paring plaats. De kleine
mannetjes, die na de laatste vervel
ling slechts een of twee dagen leven,
zitten soms met meerdere individu
en aan de rand van het web. Ze
hebben slechts één doel: een vrouw
tje bevruchten. Als een collega-vrij
er na de paring tot voedsel wordt
verwerkt, imponeert hen dat geheel
niet. Tijdens de paring valt het
vrouwtje in een lethargische stem

ming, die ogenblikkelijk voorbij is
zodra het mannetje vertrekt. Het is
te klein en heeft te korte poten om
aan haar gifkaken te kunnen ont
snappen.
In het najaar maakt het vrouwtje
opvallend grote cocons, waarin ze
elk honderden eitjes deponeert. De
buitenkant bekleedt ze met stevig,
perkamentachtig spinsel. Nog voor
het invallen van de winter sluipen
de jonge spinnen uit, die in de
cocon overwinteren. In het voor
jaar komen ze tevoorschijn, nemen
een hoge positie in en laten een
lange spinseldraad uit hun achter
lijf bungelen. De draad met daar
aan de ultrakleine spin wordt door
de wind of door de luchtdruk mee
gevoerd, tot wel honderden meters
ver, het zogeheten "cocooning". Op
deze wijze worden ze over relatief
grote afstanden verspreid.
In het jaar 1772 gaf Giovanni An
tonio Scopoli de Wespspin, die se
dert decennia onze zomerse velden
en graslanden zoveel extra zuidelij
ke schoonheid verleent, een weten
schappelijke naam; hij noemde
haar Argiope bruennichi.
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Wespspin - Argiope bruennichi (foto: Marianne Vos)

Vooraankondiging excursie Eifel 24 juni 2017
Zoals inmiddels om de twee jaar
een traditie gaan we op zaterdag 24
juni 2017 weer een bezoek brengen
aan de mooie Eifel. Deze busexcur
sie is alleen voor leden van
“De Kringloop”. Opgave via: in
fo@dekringlooplinne.nl of telefo
nisch bij Lei Hulsbosch
0475-463239.
Centrale plaats voor het bezoek in
2017 is Ripsdorf. Van hieruit be
zoeken we in de ochtend het mooie,
ten noorden van Ripsdorf, gelegen
Nonnenbachtal, waar nog ouder
wetse bloemrijke weilanden te vin
den zijn, in combinatie met fraaie
bossen en heldere beekjes.
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Het langere middagprogramma
start, na een heerlijke warme maal
tijd in Ripsdorf, vanaf de parkeer
plaats bij de kerk in Alendorf. Van
hieruit wandelen we naar de Kalva
rienberg, het grootste aaneengeslo
ten beschermde kalkgrasland met
Jeneverbessen in Noordrijn-West
falen. Dit prachtige kalkgrasland is
zeer rijk aan orchideeën en gentia
nen, maar in de periode dat wij dit
gebied bezoeken, zullen we ook
kunnen genieten van de talloze
dagvlinders en andere bloembezoe
kende insecten. Vanuit de Kalva
rienberg dalen we af in het Lam
pertsbachtal, waar we wederom

kunnen genieten van de rust en de
prachtige hooilanden vol bloemen
met soorten zoals Veldsalie,
Beemdkroon, Kluwenklokje, Knol
steenbreek of Beemdooievaarsbek,
soorten die in Nederland alleen nog
voorkomen in beschermde natuur
terreinen. Vanuit Lampertsbachtal
keren we in de namiddag terug
naar onze uitspanning in Ripsdorf,
waar na een dergelijke tocht een of
andere verfrissing goed zal smaken.
Kortom zorg dat U erbij bent,
want vol is vol!
Het Bestuur

Vogelcursus 2017
door Lei Hulsbosch
In 2017 wordt de 26e vogelcursus
op rij gehouden.
Dit jaar behandelen wij de water
vogels en bezoeken we vooral wa
terrijke gebieden.

De Groote Peel in Ospel op zondag
21 mei om 7.30 uur.
Hier sluiten wij de cursus af met
een kop koffie in het bezoekerscen
trum.

De cursusgebieden en cursusdata
voor 2017 zijn:
Informatieavond op donderdag 6
april om 19.30 uur in de centrale
ruimte van basisschool Triangel te
Linne. Tijdens deze informatie
avond zullen wij aan de hand van
het cursusboekje op een aantal as
pecten van het herkennen van vo
gels ingaan.
Vier vroege ochtend excursies:
De Asseltse Plassen in Asselt/Leeu
wen op zondag 9 april om 7.30 uur;
De Doort in Echt op zondag 16
april om 7.30 uur;
Het Stevol gebied in Stevensweert
op zondag 7 mei om 7.30 uur;

De excursies starten precies op tijd.
Wees dus op tijd en … goed ge
kleed, want het kan ‘s morgens
vroeg nog flink koud zijn. Eindtijd
van de excursies is gepland om
streeks 10.30 uur.
U kunt zich voor de vogelcursus
zowel schriftelijk als telefonisch op
geven bij Lei Hulsbosch (tel.
0475-463239) of via e-mail: cursus
sen@dekringlooplinne.nl.
De kosten voor de cursus bedragen
€ 15,- voor leden en € 25,- voor
niet-leden van "De Kringloop".
Deelnemers die zich aanmelden
voor de beginnerscursus en die niet

in bezit zijn van het beginnersboek,
betalen € 10,-- extra in verband met
de kosten van het dikke (in kleur)
uitgebrachte beginnersboek.
Het cursusgeld vooraf overmaken
op rekening:
NL70INGB0004709759 ten name
van Landschapsvereniging de
Kringloop onder vermelding “Vo
gelcursus 2017”.
De opgave moet geschieden voor 2
april. Indien op deze dag het cur
susgeld niet binnen is, behoort U
niet tot de deelnemers en ontvangt
U ook geen uitnodiging.
Rest ons U nog een fijne, gezellige,
maar vooral leerzame cursus toe te
wensen, namens de gidsen: Jan
Hermans, Leo Koster, Geert Pee
ters, Jo van Pol en Tom Storcken.

Smient - Anas penelope (foto: Nicky Hulsbosch)
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Bomen over bomen deel 30

Gummiboom of Eucommia ulmoides
door John Hannen
Geschiedenis
Eucommia ulmoides komt oor
spronkelijk uit de bergbossen in het
centrum en het westen van China.
In deze open bossen in de valleien
zijn ze gevonden op een hoogte van
200-2500 m. De Britse arts en bota
nicus Augustine Henry introdu
ceerde als eerste deze boom in Eu
ropa (1886) door herbariummateri
aal te sturen naar de Kewgardens.
Deze Ierse arts en plantkundige 
kwam in 1881 in dienst bij de Chi
nese Maritime Customs. Henry be
perkte zich tot het verzamelen van
herbariummateriaal en breidde dat
uit tot meer dan 2500 soorten en
variëteiten. Eucommia is nu een
monotypisch geslacht, dit wil zeg
gen dat er heden nog slechts één
soort van bestaat. In het verre ver
leden was dit echter anders getuige
de 14 verschillende soorten, die we
reldwijd van deze familie als fossiel
zijn aangetroffen. Fossielen van an
dere Eucommia soorten zijn gevon
den in bruinkoolgroeves met mate
riaal van 10-35 miljoen jaar geleden
in Midden-Europa en op grote
schaal in Noord-Amerika. Enkele
jongere fossielen van deze familie
zijn E. eocenia, E. montana en E.
jeffersonensis. Enige tijd terug werd
gevreesd dat de enige overgebleven
Eucommia ook was verdwenen in
het wild; maar bij intensief speuren
vond men deze toch terug. De enige
rubberproducent op het noordelijk
halfrond werd in China extra hier
voor geteeld en dus in stand gehou
den.
Naamgeving
Kort nadat Augustine Henry deze
boom hier introduceerde, beschreef
Daniel Oliver deze boom in 1890.
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Daniel Oliver was een Engelse bo
tanicus, in 1830 geboren in New
castle. Hij was hoogleraar in Lon
den en bibliothecaris van de Kew
Gardens. Deze auteur plaatste de
Eucommia in de orde van de Ulma
ceae doch hij stelde enkele jaren
later weer voor deze te plaatsen in
de Trochodendraceae. Hierna
plaatste men deze boom in de Hae
mamelidaceae en zelfs in de Urti
caceae (brandnetel). Meer recent
plaatste men deze boom in een
eigen orde; de Eucommiales. Re
cent onderzoek met DNA-analyses
suggereert plaatsing van de Eucom
miaceae in Garryales. Het is vanuit
botanisch oogpunt dus een interes
sante boom. In Engeland heet hij
Hardy rubber-tree, vanwege het feit
dat hij een harde rubber levert, of
Chinese threadtree. De Duitsers
hebben het over een Guttapercha
baum waarvan de naam is afgeleid
van het Maleisisch getah = rubber
en perca = boom. De Chinese
naam (Duzhong) verwijst naar de
medicinale werking van de schors
van deze boom. De Chinese naam
is gebaseerd op een oud verhaal
van Li Shizhen (auteur van Bencao
Gangmu, 1596). Er leefde een man
genaamd Du Zhong die dit kruid
nam en werd verlicht waardoor
deze boom naar hem werd ver
noemd. De verklaring van zijn we
tenschappelijke naam luidt: in het
Grieks betekent eu goed en kommi
is gom vanwege de rubbersubstan
tie en de soortnaam ulmoides van
wege de gelijkenis met de blad- en
vruchtvorm van de iep (Ulmus).
Beschrijving
Eucommia ulmoides is een krachtig
groeiende boom die een hoogte kan
bereiken van 15- 20 m. Hij heeft
een open kegelvormige kroon met

een doorsnede van 10 meter. De
stam heeft een donker grijsbruine
bast met ribbels en groeven. De
takken zijn glimmend bruin en heb
ben geladderd merg. Later zullen ze
meer verhouten en zijn er aan de
buitenkant opvallende lenticellen
zichtbaar. Rond de jonge twijgen
zitten de enkelvoudige bladeren
spiraalvormig gerangschikt. De
bladeren zijn eerst diep donker
groen; ze kleuren later iets bleker
groen tot geelachtig in de herfst
voor de bladval. De bladeren zijn
ovaal-eirond tot langwerpig met
een lengte van 6 - 15 cm met een
toegespitste top. Bij het ontluiken
zijn de bladeren behaard, maar
later zijn alleen nog haarbosjes te
vinden aan de onderzijde langs de
nerven. Het blad, met een steel van
1-2,5 cm, heeft een veervormige
nervatuur en de rand is gezaagd
met kliertjes op deze tandjes. Het
opvallendste zijn de draden (latex)
die zichtbaar worden als men de
bladeren voorzichtig uit elkaar
trekt die dan bij de nerven zicht
baar worden. De bomen bloeien in
maart/april met groenachtige, klei
ne en onopvallende bloemen.
Vanaf juni zijn in de vrouwelijke
bomen vruchten te vinden. Deze
vruchten zijn 2-3 cm lang en 1-2 cm
breed; men noemt ze samara wat
wil zeggen dat dit nootje gevleugeld
is zoals ook bij een es of esdoorn.
Toepassing
De Eucommia wordt soms, nog te
weinig, gebruikt als straatboom of
als solitair. Het is een gezonde,
krachtige en decoratieve boom die
ook moeilijke stedelijke condities
aankan. Hij vereist weinig zorg en
kan droogte goed verdragen; dit
maakt hem zeer geschikt om in
deze tijd van klimaatverandering
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Eucommia ulmoides: 1-De mooie kegelachtige kroon; 2- De latex draden die zichtbaar worden als men de fris
groene bladeren doorscheurt; 3- De prachtige doch kleine mannelijke geclusterde bloemen; 4- De samara’s; ge
vleugelde nootjes.(foto's: Pierre Theunissen)
toe te passen. Bovendien laat hij in
korte periode alle bladeren vallen
waardoor deze “overlast”zeer kort
is. De Gummiboom kan men goed
vermeerderen door zaad of stek
ken. Hij werd nog niet veel aange
boden mede doordat eerdere selec
ties geen goed recht doorgroeiende
harttak hadden, waardoor hij als
straatboom minder geschikt was,
doch dit wordt met de huidige se
lecties verholpen.
Bevruchting
Eucommia is een tweehuizige boom
dus met eenslachtige bloemen; er
zijn dus bomen met mannelijke
bloemen en bomen met vrouwelijke

bloemen. De bloei in maart/april is
onopvallend juist voor of tijdens de
bladontwikkeling. De bloemen
groeien in een schutblad aan de
voet van jonge takken zonder
bloemdek. De geclusterde manne
lijke bloemen zijn okselstandig lang
en gesteeld en hebben lange 4-10 li
neaire rood-bruine helmknoppen,
zonder verder bloemdek, die het
felgele stuifmeel kunnen afgeven
(zie foto). Door het vele stuifmeel
en de vroege bloei is al duidelijk dat
het windbestuivers zijn. De vrou
welijke bloemen bestaan uit stam
pers met een grote eierstok van 1
cm en twee hangende eitjes. Aan de
vrouwelijke planten verschijnen el

liptische afgeplatte en gevleugelde
nootvruchten met een wasachtig
oppervlak, circa 3,5 cm lang die
aan de top gespleten zijn. Ze lijken
op de vruchten van de iep.
Geneeskracht en gebruik
De Gummiboom kent vele toepas
singen zoals hout voor meubels, ex
clusieve schoenzolen, brandhout,
maar het belangrijkste als genees
middel. De tonic (Duzhong of Tuchung) gemaakt van de bast wordt
in China al meer dan 2000 jaar
toegepast. Het zou leeftijdsverho
gend werken en een positief effect
te hebben op de nieren en lever,
hoge bloeddruk te verlagen, pijn te
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stillen, gewrichten te sterken, de
rug te sterken en miskramen en
erectiestoornissen te voorkomen.
De boom bevat een latex dat zicht
baar is in een zorgvuldig gescheur
de bladschijf. Echter de latex die in
de tonic wordt gebruikt komt van
de schors van de stam; deze wordt
in grote stukken afgestript in inter
vallen van drie maanden van april
tot en met juni, als het niveau van
actieve bestanddelen op zijn hoogst
is. De stukken schors worden even
tegen elkaar gevouwen; de binnen
oppervlakken tegen elkaar, tot hij
van binnen zwart wordt. Dan
wordt de schors gedroogd in de
zon. Na een kraakproces komen de
witte draden van de latex vrij. Als
het strippen netjes gebeurt, regene
reert de schors van de boom snel en
een nieuwe laag verschijnt al bin
nen een maand. Behalve voor bo

venstaand gebruik wordt deze latex
ook gebruikt voor het bekleden van
oliepijpleidingen en het isoleren
van elektrische leidingen. Deze
gutta is plastisch; rubber is elas
tisch, waardoor juist deze gutta ge
schikt is om te gebruiken als vulling
voor tanden.
Ziekten en plagen
De Gummiboom is een gezonde
boom, die hier geen of weinig ziek
ten kent. Hij is winterhard tot meer
dan -20 °C; er kunnen wel wat top
pen invriezen waar de nieuwere se
lecties al minder last van hebben.
Hij kan in meerdere grondsoorten
gedijen, maar heeft een voorkeur
voor een goed gedraineerde vocht
vasthoudende (leemachtige) grond.
De boom kan goed in de volle zon
tot lichte schaduw staan met be
schutting tegen koude wind. Er zijn

geen insecten- of schimmelaantas
tingen bekend.
Afsluiting
De Gummiboom is een bijzondere
boom vanwege zijn aantrekkelijke
glanzende, groene bladeren die
geen problemen van insecten en
ziekten in Nederland heeft, hij kan
ongeveer 15 m hoog worden. De
boom is afkomstig uit China waar
men deze gebruikt voor rubberpro
ductie. De bladeren zijn ovaal-ei
rond met een mooie aantrekkelijk
glimmend, donkergroene kleur.
Een bijzonderheid van deze boom
is het blad, dat als het voorzichtig
wordt doorgescheurd een rubber
achtig sapje vrij komt. Door zijn
hoogte zal hij echter alleen in een
grotere tuin kunnen worden toege
past.

Voorjaarsexcursie zondag 30 april: de blauwe bloemen van Baal
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Wilde hyacint - Scilla non-scripta (foto: Pierre Evers)

John Hannen
Op zondag 30 april organiseert
Landschapsvereniging De Kring
loop, alleen voor leden, een excursie
naar “De Blauwe Bloemen van
Baal”. Voorgestelde plaats van ver
zamelen om 14.00 uur, is de par
keerplaats van het op zondag geslo
ten bedrijf Netto Marken-DiscountNetto Filiale, aan de Richard-S
kor-Weg 1, Hückelhoven-Baal in
Duitsland. Baal is gelegen van hier
uit achter Hückelhoven, tussen Do
veren en Lovenich.
Baal is maar een klein dorpje met
een groot industrieterrein en rond
om veel akkerbouw.Op plekken
waar de bodem voor akkerbouw
minder geschikt is liggen hier en
daar bossen. Vooral deze loofbos
sen, vormen kleine groene oases
tussen grote akkercomplexen en
dienen als een refugium voor dieren
en planten. De van nature hier
voorkomende bomen als Zomereik,
Haagbeuk en Zoete kers vinden we
hier naast de bekende ingevoerde

soorten als Amerikaanse eik en Ro
binia. Deze bossen hebben een zuur
karakter welke zich kenmerkt in de
vegetatie. De ondergroei bestaat uit
Valse salie, Paars vingerhoeds
kruid, Grote muur, Adelaarsvaren,
Gewone brem, Witte klaverzuring,
Trosvlier en Amerikaanse vogel
kers. De leuke soorten hier zijn Le
lietje van Dalen, Gewone salo
monszegel, Bosanemoon, Pilzegge,
Witsporig bosviooltje en ….de
Wilde hyacint (Scilla non-scripta).
De meestal blauwbloeiende hyacint
tovert de bosjes rondom Baal tus
sen eind april tot begin mei om tot
een fantastisch schouwspel. Vele
duizenden Wilde hyacinten bloeien
zodanig dat de bosbodem blauw
kleurt. In de volksmond worden de
bosjes dan ook “Wald der blauen
Blumen“ genoemd. Om de bloei
wat te helpen wordt jaarlijks het
struikgewas, met name bramen, die
hier opkomen, verwijderd. De
Wilde hyacint is een atlantische
soort die hier nog net in Duitsland
voorkomt en voor Duitsland dus
ook zeldzaam is. Ondanks dat hij

hier ook in andere bossen is te vin
den, is het een soort die typisch is
voor het eiken-haagbeukenbos.
Leuk is te vermelden dat de Wilde
hycint vaak verbonden wordt met
elfen. Volgens allerlei verhalen zou
het luiden van de kleine (bloem)
klokjes de elfen ertoe aansporen
om rond middernacht te voorschijn
te komen om te dansen. Ook zou
den mensen door de elfjes op een
dwaalspoor worden gebracht en
het bos pas weer kunnen verlaten
als ze door een andere mens gehol
pen worden. Maar goed dat u de
gidsen Jo van Pol en John Hannen
bij u heeft om dit te voorkomen en
u tevens op interessante details en
wetenswaardigheden in deze omge
ving te wijzen. Denk aan een loep,
fototoestel en bij nattere omstan
digheden aan laarzen of stevige
wandelschoenen.

De Wilde hyacint; de blauwe bloem van Baal
door Jan Hermans
De Wilde hyacint Scilla nonscripta is een vertegenwoordiger
uit de Leliefamilie, die in het mid
den van de lente tot bloei komt. Uit
een eivormige bol ontspringen twee
of meer lijnvormige bladeren, die
iets gootvormig zijn en enige deci
meters lang kunnen worden. Vanaf
het vijfde jaar komen de planten in
bloei; aan een ronde stengel ver
schijnen dan klokvormige, in knop
rechtopstaande, maar tijdens de
bloei overhangende, blauwe bloe
men geordend in een tros. Het
bloemdek, de helmdraden, de
bloemsteel, het steunblad en het
schutblad zijn allemaal violetblauw
van kleur. De bloemen worden
vooral bezocht en bestoven door
hommels en zweefvliegen. Na de

Wilde hyacint - Scilla non-scripta (foto: Marianne Vos)
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bloei verschijnt een doosvrucht met
dofzwarte, bolronde zaden. Ver
meerdering vindt plaats door het
produceren van bijbollen als door
het zaad.
De Wilde hyacint is in de westelijke
strook van Europa inheems. Er
worden twee ondersoorten onder
scheiden; bij de noordelijke onder
soort non-scripta zijn de helm
knoppen roomwit. Deze vorm
komt voor in West-Frankrijk en
België en is vooral bekend van de
Britse eilanden onder de naam
bluebell. Bij de zuidelijke onder
soort hispanica zijn de helmknop
pen blauw van kleur. Beide onder
soorten kunnen met elkaar kruisen
en geven vruchtbare nakomelingen.
Beide ondersoorten, als hun krui
singen, zijn als sierplant in cultuur,
vaak in vormen die een forser uiter
lijk vertonen of getooid zijn met

Vlinders in de klas
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roze bloemen. Mogelijk is de on
dersoort non-scripta omstreeks
1700 in Nederland ingevoerd uit
Groot-Brittannië. Tegenwoordig
komt men in Nederland in hoofd
zaak populaties tegen waarvan
kenmerken van beide ondersoorten
aanwezig zijn.
Het natuurlijke verspreidingsgebied
van de Wilde hyacint loopt als
noordoostgrens dwars door België,
waar de naam Wilde hyacint toe
passelijker is dan in Nederland. In
Nederland komt dit bolgewas voor
aan de binnenrand van de Holland
se duinen; op Texel en Walcheren
kan ze beschouwd worden als een
goed ingeburgerde neofiet. Elders
in Nederland is deze soort hooguit
als stinzenplant te beschouwen,
maar in veel gevallen is zij een uit
tuinafval opgeslagen sierplant.
Wilde hyacint komt in België voor

al voor op vochthoudende, vrij
voedselrijke grond met een goede
strooiselvertering. Zij groeit in
loofbos met Zomereik, Gladde iep
of Gewone esdoorn. Ook kan ze in
onbeschaduwd grasland optreden.
Haar voorkomen direct in Duits
land niet ver van de Duits-Neder
landse grens is zeer bijzonder. Ze is
bekend als “blauwe Blume von
Baal”. Een aantal verspreide voor
komens van Wilde hyacint vindt
men hier in bosjes van Zomereik
met Hazelaar. Lokaal bedekt ze
daar de bodem voor 100% waarbij
in de bloeitijd de “blaue bosbo
dems” de aandacht trekken. In het
gebied rondom Baal bereikt deze
atlantische plant de oostgrens van
haar verspreidingsgebied. Ze is
vanwege haar zeldzaamheid in
Duitsland streng beschermd en
staat als zodanig op de Rode lijst.

De kinderen van mijn klas (groep
4) zijn helemaal enthousiast: einde
lijk is de envelop van de Vlinder
stichting er. Eigenlijk is het bizar
dat je per post petrischaaltjes met
eitjes, rupsen en poppen van kool
witjes krijgt, zodat je vlinders kunt
opkweken in de klas.
We richten samen de grote bak in
voor ons project, leggen koolblade
ren erin en spannen vliegengaas er
over. De eitjes doen we in een apar
te bak, opdat ze niet opgegeten
worden door de hongerige rupsen.
En dan gaat het wachten beginnen.
We zien al snel dat de rupsen enor
me honger hebben en onze koolbla
deren verslinden. Een paar stoere
kinderen verschonen dagelijks de
bak, want etende rupsen poepen
veel. En stinken dat het doet in de
klas! Tja, kool hè?

Maar we worden beloond, want na
het weekend zien we dat er al twee
vlinders in onze bak rondfladderen!
Deze laten we ’s middags als het
zonnetje schijnt vrij en we zwaaien
ze met z’n allen na. Zo gaat het drie
weken lang. De eitjes worden rup
sen, de rupsen verpoppen zich en
de poppen worden vlinders. We
hebben al twintig vlinders de vrij
heid in laten vliegen. De kinderen
vinden het geweldig en hopen elke
keer dat er een pop uitkomt terwijl
we in de klas zijn. We eten zelfs da
gelijks onze lunch in een kring
rondom de bak.
En dan op een ochtend als ik om
half acht mijn lokaal in loop, zie ik
dat er precies op dat moment een
vlinder uit de pop kruipt. Jammer
dat de kinderen er nog niet zijn,
maar ik heb mijn camera bij me en

zit tien minuten lang op mijn
knieën voor de bak. Er sluiten al
snel een paar collega’s aan. Wat
een mooi proces!
Als de kinderen allemaal in de klas
zijn vertel ik wat er gebeurd is en
bekijken ze met open mond de fo
to’s. Het is fijn dat de kinderen ook
zo kunnen genieten van mijn passie
voor de natuur. De volgende dag
vieren we het in de klas met be
schuit met muisjes.
foto's en tekst: Manon Verhees

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 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 van Baal.

Zondag 28 mei
Excursie naar het gebied de Vuil
bemden te Leeuwen.
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 als gids de heer Ad Haver
mans.

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.

Zondag 24 september
Excursie naar het Heijkersbroek te
Ell.
Zondag 29 oktober
Herfstexcursie naar de Meinweg.
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Indien onbestelbaar retour: De Kringloop Linne, Burton Jostweg 7, 6041 PG Roermond

Observatie van...

...een Waterral - Rallus aquaticus

Het lijkt wel alsof ze een hekel hebben aan fotograferende gluurders in vogelkijkhutten. Je kunt uren zitten te
turen om uiteindelijk niet meer dan een grijze flits te zien, veel te snel voor de sluitertijd van je camera. Water
rallen zijn schuw, slim en snel, met als gevolg dat wat een prachtfoto had moeten worden, vaak niet meer voor
stelt dan een rietkraag en heel veel water.
Deze liep stiekem heel dichtbij voorlangs de vogelkijkhut onder de kijkgaten door, zodat niemand hem kon
zien. Bukt hij zich zelfs, of lijkt dat maar zo?
Foto en tekst: Peter Clerx
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