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Colofon
 

Doe mee aan onze
Observatie!

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.

(foto: Piëtro Cuypers)
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Elfenbankjes (foto: John Hannen)

Welke paddenstoel is dit;

door John Hannen 
 
Evenals de voorgaande jaren eindi
gen we onze cursussencyclus weer
met de paddenstoelencursus. En
ook dit jaar weer staan onze gidsen
Jo van Pol, Jan Hermans en John
Hannen klaar om U kennis te laten
maken met het rijk der schimmels.
Paddenstoelen zijn een rijk apart in
de natuur en door hun plotselinge
verschijnen in vele vormen en kleu
ren is het geweldig om naar deze
organismen op zoek te gaan om te
proberen ze op naam te brengen.
Niet alleen door hun eindeloze va
riatie in kleur en vorm, maar ook
door hun geur en smaak weten ze
ons steeds weer te verrassen of op
een dwaalspoor te zetten, ze wek
ken vaak verwondering als weer
een klein tipje van de sluier over
hun eigenschappen kan worden op
gelicht. Dus: geef U op voor de
paddenstoelencursus! De cursus is
geschikt voor zowel beginners als
gevorderden; ons motto is we leren
van en met elkaar! De cursus kost
voor leden (in het bezit van het
tweedelig paddenstoelencursus
boek) €15,-; niet-leden betalen
€25,-. Mocht U het tweedelig cur
susboek paddenstoelen willen aan
schaffen dan betalen leden daar
voor extra €30,-; voor niet-leden
kost het paddenstoelen-cursusboek
€40,-.
 
Het programma voor dit jaar ziet er
als volgt uit:
Vrijdagavond 6 oktober: start van
de paddenstoelencursus met een in
troductie in deze aparte wereld.
Aanvang 19.30 uur in de centrale
ruimte van Basisschool Triangel,
Linnerhof 36 te Linne. De avond
duurt tot 22.00 uur.
Zondagochtend 8 oktober: padden
stoelenexcursie naar het Munnichs
bos. Aanvang om 9.00 uur start bij
de fanfarezaal van het Reutje.
Zaterdag 21 oktober: de inmiddels
traditionele dagexcursie rondom
Vlodrop-Station. Aanvang: 10.00

Paddenstoelencursus weer van start

uur op de parkeerplaats schuin te
genover Hotel St.Ludwig. Neem
Uw lunchpakket mee; de excursie
duurt tot 15.00 uur en bevat een ge
zamenlijke middagpauze.
Zondagochtend 5 november: pad
denstoelenexcursie naar het Leu
dal. We verzamelen om 9.00 uur op
de parkeerplaats van Staatsbosbe
heer bij de Sint-Elisabethmolen, ge
legen langs de Roggelseweg.
De ochtend-excursies duren tot
12.00 uur.
 
U kunt zich voor de paddenstoe

lencursus zowel schriftelijk als tele
fonisch opgeven bij Lei Hulsbosch
(0475-463239) of via e-mail:  cur
sussen@dekringlooplinne.nl .
Uw opgave is pas definitief wan
neer het cursusgeld is overgemaakt
(IBAN NL70INGB0004709759).
Geef duidelijk aan of U het tweede
lige cursusboek paddenstoelen wilt
ontvangen (zie de extra kosten
daarvoor).
Uw opgave en cursusgeld moet bin
nen zijn VOOR zondag 1 oktober.
We hopen weer velen te mogen be
groeten.

Welke paddenstoel is dit; is dit wel een paddenstoel?
Kom naar de cursus en U hoort dit. (foto: John Hannen)
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Gewone kameleonspin

bovenste cellenlaag van de transpa
rante, kleurloze huid getranspor
teerd. De spin wordt geel of geel
groen. Wisselt ze van gele naar
witte bloemen, trekt de gele kleur
stof zich langzaam terug en worden
de onder de cellenlaag gelegen klie
ren zichtbaar. Deze klieren zijn ge
vuld met een witte stof die gepro
duceerd wordt tijdens de spijsverte
ring: guanine. De Gewone kamele
onspin wordt wit. De kleurwisse
ling is niet onbeperkt; als een spin
dagenlang op witte bloemen ver
blijft, verliest ze bij de ontlasting
telkens een beetje van de gele vloei
stof.

Mannetjes zijn drie tot vijf millime
ter groot, donkerbruin tot zwart
gekleurd, met een variabele teke
ning op het achterlijf. In tegenstel
ling tot veel andere soorten hoeft
een mannetje kameleonspin niet te
vrezen voor zijn leven bij het wer
ven van een vrouwtje. Hij kruipt

door Marianne Vos

Van de grote familie Krabspinnen
(Thomisidae) komen in ons land 34
soorten voor, die tezamen tien ge
slachten vertegenwoordigen. De
meest opvallende en daardoor ook
tevens de meest bekende, is de Ge
wone kameleonspin (Misumena va
tia). Krabspinnen jagen niet en
maken geen web, maar wachten
roerloos op prooi. Ze grijpen het
insect met hun grote, sterke voor
poten vast en injecteren het met een
snelwerkend vergif. Het gifmengsel,
bestaande uit eiwitten, aminen en
polypeptiden, verstoort niet alleen
de communicatie tussen zenuwstel
sel en spieren van het slachtoffer,
maar lost tevens de insecteninhoud
op. Krabspinnen verorberen de
prooi meteen, of hangen het als re
servevoedsel aan de onderkant van
hun verblijf. Ze hebben een voor
keur voor zweefvliegen en honing
bijen en zijn zo snel dat honingbij
en geen kans krijgen om hun angel
te gebruiken.

Vrouwelijke kameleonspinnen zit
ten graag op schermbloemen die
boven de overige vegetatie uitste
ken. De zeven tot tien millimeter
grote spinnen kunnen wit, geel of
geelgroen gekleurd zijn. Sommige
dieren hebben een bruine of roze
streeptekening op de zijkanten van
het achterlijf. De naam ‘kameleon’
geeft aan waartoe ze in staat zijn;
ze kunnen hun kleur aanpassen aan
de bloemen waarop ze verblijven,
hetgeen echter beperkt is tot ge
noemde tinten. De verkleuring is
een gecompliceerd en wonderlijk
proces, dat wordt aangestuurd
door hun acht ogen, die gerang
schikt zijn in twee rijen van vier. In
het lichaam van vrouwelijke spin
nen ligt een voorraad vloeibare gele
kleurstof opgeslagen. Als de spin
langere tijd op gele bloemen door
brengt wordt de kleurstof naar de

zonder plichtplegingen via haar
kop op haar rug en vervolgens naar
haar buik, waar zich de geslachts
openingen bevinden. Na twee of
drie paringen kruipt hij op haar rug
en last een langere pauze in. Dan
gaat hij weer naar haar buik om
opnieuw aan zijn verplichtingen te
voldoen. Met de overgave van zijn
spermavoorraad zit zijn taak er op
en sterft hij.
Het vrouwtje wordt bol en dik van
de rijpende eitjes en begint met het
in orde maken van afzetplaatsen.
Ze vouwt blaadjes van de plant
waarop ze zit tot holletjes, die ze
bekleedt met zijdezachte spin
seldraad. In ieder holletje legt ze
een pakketje eitjes die ze bewaakt
totdat de jonge spinnen uitsluipen.
Ook voor het vrouwtje is nu het
leven ten einde. Jonge spinnen
overwinteren in de strooisellaag en
komen in het voorjaar als sub-adul
ten te voorschijn. Na enkele vervel
lingen zijn ze geslachtsrijp.

Gewone kameleonspin- Misumena vatia met haar prooi
een Withaarzweefvlieg-Leucozona lucorum (foto: Marianne Vos)
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door Pieter Althuizen
 
Het is 24 juni, de dag dat ik samen
met andere Kringlopers naar Rips
dorf ga in de Eifel.’s Morgens om
kwart voor 6 word ik wakker ge
maakt met een zacht muziekje.
Even wassen, aankleden en naar
beneden. Nog gauw een broodje
met kaas naar binnen werken met
een cappuccino en nog even luiste
ren naar het ochtendconcert van
een merel. Mijn tas had ik de
avond tevoren al ingepakt, zodat ik
in alle rust kan vertrekken richting
Linne. De bus staat al klaar, zie ik
bij het oprijden van de parkeer
plaats voor het oude gemeentehuis
in Linne. Ik word begroet door
onze voorzitter Jan Hermans en de
buschauffeur. Er zitten al wat men
sen in de bus en spoedig is iedereen
aanwezig en kunnen we vertrekken.
Onderweg zien we veel windturbi
nes, die net over de Duitse grens
staan. Aan Nederlandse kant is
men hier niet zo blij mee, maar
toch beter dan de kerncentrale in
Tihange net over de grens in België.
Zeker met alle risico’s die hieraan
vast zitten.
Na enige tijd wordt het landschap
meer heuvelachtig. Plots verschijnt
er als welkomstgroet een Rode
wouw aan de horizon. We zitten
weldra in de Eifel. Begeleid door
een lekker zonnetje stappen we uit
de bus voor een lekker kopje koffie
met vlaai in restaurant Breuer in
Ripsdorf. Hierna gaan we met de
bus op weg naar ons eerste excur
siegebied: “het Schafbachtal”. Hier
wordt de groep gesplitst en onder
leiding van onze bijna alles wetende
gids, Jan Hermans, lopen we een
smalle verharde weg op om de lin
kerberm te inspecteren, op zoek
naar bijzondere flora en fauna.
Hier een kleine opsomming van
wat we daar zoal hebben mogen
aanschouwen. Onder andere Ruig
hertshooi, Moerasspirea, Kale jon
ker, Ruig klokje, Beemdkroon, Be
tonie en Perzikbladig klokje. We

Verslag Eifelexcursie

zagen hier soorten die je bij ons niet
meer tegen komt. Al lopend wor
den onze ogen getroffen door een
door de lucht dartelende parel
moervlinder, die links van ons in
een wei een plaatsje zoekt om even
uit te rusten. De fotocamera’s klik
ten om dit bijzondere moment vast
te leggen. Nadat we de linkerzijde
van de weg bekeken hebben, wordt
al terug lopend de rechterberm aan
een zorgvuldige inspectie onder
worpen. Daar zien we onder meer
Hokjespeul, een haft, Bosroos, dui
zendguldenkruid en Geel vinger
hoedskruid. Ook enkele bijzondere
vlinders treffen we nog aan zoals:
een Groot geaderd witje en een
Keizermantel, die ons hart sneller
deed kloppen, maar helaas snel in
de bosrand verdween. Spoedig
komen we weer bij het startpunt en
vertrekken met de bus naar restau
rant Breuer om aan te zitten aan
een heerlijk diner met een lekker
Weizenbier.
Met een voldaan gevoel stappen we
de bus weer in voor onze middag
excursie richting Alendorf. Hier, bij
het witte bedevaartskerkje St.
Agatha, steken we de weg over en
starten we onze middagexcursie
onder leiding van onze gids en bo
menexpert John Hannen. We lopen
eerst onder langs de Kalvariënberg
en speuren onderweg wederom

naar interessante planten, bomen,
insecten etc. We zien hier onder an
dere Jeneverbesstruiken, Liggend
stalkruid, Wilde tijm en Rolklaver.
Op de terugweg besluiten we toch
maar met wat zelfoverschatting de
klim te wagen naar het kruis op de
top van de Kalvariënberg.
Halverwege de top zien we op een
veld links van de weg nog een aan
tal orchideeën zoals: Mannetjesor
chis, Muggenorchis en een Groene
nachtorchis. De meeste helaas uit
gebloeid. Na de pittige klim wor
den we beloond met een geweldig
panorama. Prachtig. Echt voer
voor de fotocamera’s. En…..in de
verte hoog in de lucht een Rode
wouw. Hierna gaat het weer bergaf
richting St. Agatha-kerkje waar we
nog even kijken naar al die bizarre
oorlogsgraven van veel te jonge sol
daten. Even later zien we de bus
weer aan komen rijden en is het al
weer tijd voor koffie met vlaai in
Ripsdorf. Nog even nagenieten en
dan met een voldaan gevoel vol met
nieuwe indrukken terug naar
Linne.
Het was wederom een geweldige
Eifelexcursie, met dank aan de
Kringloop-organisatie en de gidsen
John Hannen en Jan Hermans.
Nog even overstappen in de Move
en dan moven naar Neeritter.
Wat een geweldige dag!
 

(foto: Piëtro Cuypers)
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Nest van de Zwartrugbosmier foto: Ans Homburg)

Gaat tot de mieren en word wijs

door Jan Hermans
 
Sommige soorten mieren kunnen
niet zelfstandig een kolonie stich
ten, maar ze hebben daarbij de
hulp nodig van andere mierensoor
ten. Een koningin moet zich dan
laten adopteren in een nest van een
andere miersoort waarvan de werk
sters het broed gaan verzorgen van
de parasitaire soort. Vaak maken
deze parasitaire soorten slechts ge
bruik van één of enkele specifieke
andere gastmiersoorten. In sommi
ge gevallen wordt de koningin van
de gastmiersoort gedood door de
binnendringende koningin, in an
dere situaties wordt de binnenge
drongen koningin geadopteerd
door de werksters die hun eigen ko
ningin vervolgens verstoten en aan
haar lot overlaten. De werksters
van de gastsoort sterven langzaam
uit en de werksters van de parasi
taire soort nemen het nest lang
zaamaan over. Gedurende een be
paalde periode kan men dan werk
sters van beide soorten in zo’n nest
aantreffen. Deze strategie vindt
men bij bosmieren en wegmieren.
In het geval dat de gastvrouw-ko
ningin in leven blijft, moet de bin
nendringende koningin van de pa
rasitaire soort worden geaccepteerd

deel 2

en het geurherkenningssysteem van
het nest omzeilen. Hierbij spelen
bepaalde feromonen een rol, die de
werksters van het binnengedrongen
nest beïnvloeden. In een ander
geval doodt de binnendringende
koningin bij de ingang van een nest
een werkster. Deze wordt daarna
uitvoerig betast, waardoor de geur
wordt overgebracht op het eigen li
chaam.
Slavenhouders
Sommige mierensoorten staan be
kend als slavenhouders. De werk
sters van deze soorten houden
strooptochten om werksterpoppen
te roven uit de nesten van de slaaf
soorten; deze poppen komen uit in
de nesten van de slavenhouders en
de werksters nemen de huishoude
lijke taken van het nest op zich.
Voor de neststichting kan de ko
ningin zelf enige werksterpoppen
roven en ergens mee naar toe
nemen. Sommige soorten zoals de
Amazonemier, zijn aangewezen op
slaven en kunnen niet zelfstandig
leven. Andere, zoals de Bloedrode
roofmier, kunnen ook zelfstandig
leven als er geen slaafsoorten in de
buurt zijn.
Andere mierenrelaties
Andere relaties, dan de hiervoor
beschreven typen, zijn er wanneer

nesten bijvoorbeeld vlak tegen el
kaar aanliggen, via kleine soorten
waarvan de nestgangen uitkomen
op die van andere (vaak grotere)
soort en deze via die gangen bero
ven van voedsel en/of broed, of
soorten die hun eigen nesten maken
binnen de nesten van andere soor
ten. Een Nederlands voorbeeld van
de eerste wijze is de slankmier Lep
tothorax acervorum die soms zeer
dicht bij de nesten van de Gewone
reuzenmier of bosmieren nestelt.
De veel kleinere slankmieren ont
wijken de grotere soort door ge
bruik te maken van nauwe spleten
of door zich bewegingsloos tegen
de bodem te drukken wanneer een
grotere soort nadert.
Het bekendste voorbeeld van “sa
menleven” is de Glanzende gast
mier, die zijn nestjes bouwt binnen
de nesten van vooral bosmieren.
De werksters foerageren zelf, maar
ze verkrijgen hun voedsel ook via
een belangrijk deel van de bosmier
werksters door directe mondelinge
uitwisseling.
Mierengasten
Een van de meest interessantste en
opmerkelijkste verschijnselen is het
optreden van specifieke mierengas
ten of zogenaamde myrmecofielen.
Deze gasten kunnen worden gezien
als commensalen. Deze dieren pro
fiteren van het voedselaanbod bin
nen het mierennest en ook van de
bescherming ervan. Om dit voor el
kaar te krijgen beschikken ze over
mechanische, visuele en chemische
methoden om met de mieren te
communiceren, om zodoende ont
maskering als vreemdeling te voor
komen of de agressie van de mieren
te verminderen.
Een groot aantal insecten uit uit
eenlopende ordes is bekend als mie
rengast, vaak kevers. Bekende
voorbeelden zijn de kortschildkever
Lomechusa strumosa bij de Bloed
rode roofmier, de glanskever Am-
photis marginata bij de Glanzende
houtmier en natuurlijk de MierenNest van de Zwartrugbosmier (foto: Ans Homburg)
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zakkever Clytra quadripunctata bij
de bosmieren.
Het meest bekende voorbeeld zijn
de larven van diverse soorten
blauwtjes die onder andere leven in
de nesten van knoopmieren, maar
ook mijten zoals de Sprietpootmijt
Antennophorus pubescens bij de
Gele weidemier of de Mierenpisse
bed Platyarthrus hoffmanseggii. In
Nederland is aan het einde van de
19e en het begin van de 20e eeuw
veel onderzoek gedaan naar mie
rengasten door pater E. Wasmann.
Hij wordt nog steeds beschouwd
als de grondlegger van het moderne
onderzoek aan de relaties tussen
mieren en mierengasten. Hij werkte
lange tijd in het Leudal en omge
ving.  Zijn belangwekkende verza
meling met documentatie wordt be
waard in het Natuurhistorisch Mu
seum te Maastricht.
Natuurlijke vijanden
De belangrijkste natuurlijke vijan
den van mieren en hun nesten zijn
ongetwijfeld andere mieren. Daar
over is in het begin van deze bijdra
ge al het een en ander uitgelegd.
Door hun territoriale levenswijze is
er een wedstrijd om de beschikbare
ruimte en voedselbronnen. Bos

mierennesten kunnen in het voor
jaar, wanneer het voedsel nog
schaars is, ware oorlogen uitvech
ten waarbij duizenden werksters
sneuvelen. Het blijkt hier te gaan
om wederzijdse predatie, waarbij
de slachtoffers dienen als voedsel!
In het najaar wanneer bosmieren
volken voldoende eiwitrijk voedsel
tot hun beschikking hebben, kun
nen mieren van volken die elkaar in
het voorjaar nog bevochten, weer
in hetzelfde gebied vreedzaam
naast elkaar leven.
 
Spinnen en mieren
De meeste kleine ongewervelde die
ren maken zich snel uit de voeten
wanneer ze mieren tegenkomen. Er
zijn ook spinnensoorten die zich ge
specialiseerd hebben op mieren
jacht zoals bijvoorbeeld galgspin
nen. Er zijn spinnen die het uiterlijk
van mieren nabootsen en er ook op
jagen zoals sommige springspinnen.
Andere bekende mierenjagers zijn
de mierenleeuwen. De larven van
deze in het volwassen stadium
enigszins aan libellen herinnerende
insecten zitten vlak onder het zand
in een zelf gegraven trechtervormi
ge vangkuil. Met hun grote kaken

vangen ze allerlei spinnen en insec
ten die in de vangtrechter terecht
komen, waaronder een groot aan
deel mieren.
Gewervelde dieren
Mieren worden gegeten door aller
lei soorten gewervelde dieren zoals
kikkers, padden, hagedissen, zoog
dieren en vogels. Bekende voor
beelden onder vogels zijn de Groe
ne en Zwarte specht en de Draai
hals, die aanzienlijke hoeveelheden
mieren kunnen verorberen. De fy
sieke schade die Wilde zwijnen en
Fazanten aan mierennesten kunnen
aanrichten, is soms aanzienlijk.
Wellicht minder bekend is het feit
dat sommige vogelsoorten, zoals
Spreeuwen of Kokmeeuwen, tij
dens de bruidsvluchten van mieren
daarop foerageren. Omdat uitvlie
gende koninginnen zeer vetrijk zijn,
vormen ze een aantrekkelijke voed
selbron voor deze vogels. Het op
een zonnige dag in allerlei capriolen
rondvliegende vogels, vormt een
signaal dat er een mierenbruids
vlucht gaande is.
Volgende keer het afsluitende deel
3: Vlinders en mieren.

Mierenkoningin van Bruine wegmier (foto: Marianne Vos)
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door John Hannen
 
Ook dit najaar is er weer een pad
denstoelen/herfstexcursie en wel
naar de ons zo vertrouwde Mein
weg. Om 14.00 uur verzamelen we
op het parkeerterrein van uitspan
ning Venhof. We zijn hier vaak ge
weest en toch wil ik, misschien voor
sommige ten overvloede, enkele
specifieke eigenschappen van dit
prachtig stukje natuur in ons werk
gebied benadrukken.  
Het Nationaal Park is door zijn ter
rassenlandschap  uniek voor Ne
derland door een drietal steile over
gangen tussen verschillende terras
sen. Terrassen die zijn ontstaan
door erosie van de in het verre ver
leden door Rijn en Maas afgezette
sedimenten én door verschuivingen
in de aardkorst. Het totale hoogte
verschil tussen de drie terrassen be
draagt 50 meter.
Daar het Roerdal op 30 meter
boven N.A.P. ligt, ligt het Beatrix
plateau  dus op 80 meter boven N.
A.P. Dwars op de terrassen zijn
twee beekdalen ontstaan: het dal

van de Boschbeek, waar wij van
daag bij in de buurt blijven en van
de Roode Beek. We zullen enkele
vennetjes en delen van de uitge
strekte bossen en heidevelden be
zoeken. Door eeuwenlang gebruik
van dit gebied heeft de Meinweg
een lange geschiedenis.  Bijvoor
beeld de naam; ‘Meinweg’ is te her
leiden naar het Keltische woord ‘
gemeyne’, wat ‘gemeenschappelijk’
of ‘samen’ betekent. Dit waren
stukken "gemeinde weide" van de
veertien dorpen die het gebied be
stuurden en gebruikten. In Neder
land waren dit de zes dorpen: Vlo
drop, Herkenbosch, Melick,
Maasniel, Herten en Roermond en
op Duits grondgebied de acht dor
pen, te weten: Wassenberg, Birge
len, Effeld, Nieder- en Oberkrüch
ten, Arsbeck, Ophoven, Karken en
Steinkirchen. Men gebruikte het
gebied voor het kappen van
bomen, verzamelde strooisel voor
de stallen, maaide, plagde en
brandde de heide. Soms werd er

meer uit het gebied gehaald dan dat
er terug werd  gebracht, waardoor
het eiken- en beukenbossen ver
dween en alleen kale heide over
bleef en deze situatie, uit armoede
ontstaan, vindt men heden ten dage
mooi. In de Middeleeuwen liet men
schapen en runderen vrij rondlopen
in de bossen; het strooisel en later
heideplaggen werden uit het gebied
gehaald en gebruikt voor de pot
stal. Dit alles had een groot effect
op de aanwezige plantengroei.
Door het instellen van regels pro
beerde men dit te keren doch het
bos is uiteindelijk toch bijna geheel
verdwenen. In de late Middeleeu
wen was de Meinweg een uitge
strekt heidegebied en alleen nog
bos te vinden in de dalen van de
Boschbeek en Roode beek. Zelfs de
heidegebieden stonden onder druk
door overbegrazing en intensief
plaggen waardoor het dekzand lo
kaal naar boven kwam. In de eerste
helft van de negentiende eeuw be
stond het grootste deel van het ge

Herfstexcursie naar de Meinweg in het teken van paddenstoelen

Mooi mossen - en Korstmossenpalet (foto: John Hannen)

Zondag 29 oktober
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bied uit woeste grond, bestaande
uit uitgestrekte heidevelden met
grote heidevennen als het Melicker
ven waar we mogelijk een kijkje
nemen waarbij we dan langs het
voormalige Herkenboscher Ven
lopen. Dit Herkenboscher Ven
werd opgeofferd voor de aanleg
van ‘IJzeren Rijn’ (1878), een
spoorwegverbinding tussen Ant
werpen en het Ruhrgebied.
We zullen deze middag speciaal let
ten op soorten die we normaal min
der bekijken maar zeer zeker boei
end zijn zoals de mossen. Maar ui
teraard zullen we vooral ingaan op
de paddenstoelen. Hierbij zullen we
moeten ruiken, kijken, voelen en
proeven. Paddenstoelen behoren

tot een aparte groep organismen en
zijn vaak omgeven met een waas
van mystiek. Van deze geheime or
ganismen zie je de ene dag geen
spoor en de volgende dagen prie
men ze, vaak ook nog in flinke af
metingen, boven de grond. Hier
moet toch een duivel (Duivelsei,
Duivelsboleet) of minstens heksen
(Heksenboter) aan te pas zijn geko
men.  Denk ook aan de mysterieuze
cirkels waarin de paddenstoelen
soms groeien; deze werden gezien
als plaatsen waar heksen hun ritue
len uitvoerden, vandaar ook de
naam heksenkringen. Tegenwoor
dig is nog in allerlei sprookjes en
mythen terug te vinden hoe de
mensen vroeger over paddenstoelen

dachten. Tijdens deze excursie zal
niet alleen gekeken worden, maar
ook gevoeld, geroken of geproefd.
Gezien het jaargetijde is het aan te
raden dat iedereen waterdichte
schoenen, of laarzen en regenkle
ding bij zich heeft. Daar padden
stoelen fotogeniek zijn is ook een
fototoestel en een goede padden
stoelengids aan te raden.
Uw gidsen Jo van Pol en John
Hannen zullen u rond leiden in dit
mooie stukje Limburg.

Stinkparasolzwam (foto: John Hannen)
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Epaulettenboom of Pterostyrax hispida

Bomen over bomen deel 32

door John Hannen
 
Geschiedenis
In 1839 wordt Pterostyrax hispida
gevonden door Philip von Siebold
en Joseph Zuccarini. Op bossige
berghellingen in China en Japan
werd deze Vleugelstorax aangetrof
fen.  In de jaren, die volgden op
zijn ontdekking werd deze boom
lange tijd beschouwd als een Hale
siasoort uit Oost-Azie. Daar ik in
eerdere artikelen al ben ingegaan
op Philip von Siebold richt ik nu
mijn aandacht op Joseph Zuccarini
die samen met von Siebold de
Flora Japonica heeft geschreven.
Deze in München geboren en ge
storven Duitser leefde van 10 au
gustus 1797 tot 18 februari 1848.
Hij was botanicus en hoogleraar in
München en conservator van de
botanische tuin aldaar. Hij deed
veel aan plantensystematiek en trok
veel op met Philip von Siebold; hij
reisde naar Japan en China maar
beschreef ook vele planten uit
Mexico en Brazilië.
 
Naamgeving
De familie der Styracaceae (Storax
boomachtigen) kent de volgende
geslachten: Halesia, Pterostyrax,
Rehderodendron, Sinojackia en
Styrax, waarvan een beperkt aantal
soorten en een enkele cultuurvorm
geschikt zijn voor gebruik als sier
heesters in parken en tuinen. De in
dit artikel beschreven Pterostyrax
hispida komt uit het geslacht Ptero
styrax. Pteron is Grieks voor vleu
gel; een verwijzing naar de gevleu
gelde of geribbelde vrucht.  En ook
de soortnaam hispidum verwijst
naar de kleine geribbelde vruchten
die zijn bedekt met klierachtige
haren. De Nederlandse naam Vleu

gelstorax is dan ook logisch, maar
toch wordt hij ook vaak Epaulet
tenboom genoemd vanwege de ge
lijkenis van de bloemen met de
schouderversieringen aan unifor
men.
In Duitsland noemt men hem de
Borstiger Flügelstorax en in Enge
land Fragrant Epaulet Tree. In het
land van herkomst hebben ze het
over een Xao ye bai xin shu.
 
Beschrijving
Pterostyrax hispida is een grote
struik of een klein boompje met een
brede waaiervormige kroon. Hij
kan 10 meter hoog en 12 meter
breed worden. Deze storax heeft
een grijsbruine, aromatische bast
die licht netvormig gegroefd is en
die in schilfers loslaat. Onder de
grijze bast zit een oranje-bruine
kleur en bij het verliezen van zijn
grijze buitenste bast worden deze
grijzige rafels mooi zichtbaar tegen
het fraai contrasterende oranje.
Ook de takken zijn grijs tot grijs
bruin en gegroefd. De jonge twij
gen bezitten veel merg en zijn vaak
hangend.  De twijgen zijn eerst be
haard maar later kaal. Het ver
spreid-staande, afvallende blad is
langwerpig, ongeveer 17 cm lang en
5-8 cm breed.  De bovenkant is
mooi frisgroen en aan de onder
kant vooral op de aderen behaard.
Het blad krijgt in de herfst een 
geel-groene kleur. De vorm van het
 blad is breed-ovaal tot omgekeerd
eivormig of ovaal-langwerpig met
spitse of kort toegespitste top. De
bladvoet verloopt meestal wigvor
mig in de bladsteel. Het dunne blad
heeft een veervormige nervatuur
met een fijn gezaagde rand (pecti
naat). In de winter heeft hij zoge
naamde naakte knoppen (geen

schubben). Een opvallend kenmerk
van de boom zijn de heerlijk geu
rende bloeiwijzen in de 10-20 cm
lange trossen, die zich vormen aan
de zijtakken en bloeien in juni.
Deze hangende pluimen van kleine,
klokvormige crème-witte bloemen
van een centimeter in doorsnee
hangen onder de takken en vallen
echt op wanneer ze van onder de
boom worden bekeken.  Hieraan
verschijnen na de bloei kleine ruw
behaarde geribbelde steenvruchten
met een bruine kleur. Deze vruch
ten kunnen de hele winter blijven
hangen.
 
Toepassing
Deze, overigens nog altijd niet
makkelijk te verkrijgen bomen,
zijn  mooi toe te passen in parken
en in particuliere tuinen, zelfs als
deze niet erg groot zijn. Door zijn
opzichtige en geurende bloemen
misstaan ze niet naast een terras
waar je ook nog kunt genieten van
het gezoem van de vele bijen die ze
aantrekken. Een andere soort is
Pterostyrax corymbosa welke onge
veer dezelfde eigenschappen heeft,
doch een lossere bloemtros bezit
waarin de epauletten niet zo her
kenbaar zijn en volgens mij nog
minder goed in verkrijgbaar zijn.
 
Bevruchtingen verspreiding
De witte klokvormige bloemen die
in juni bloeien geuren sterk in de 15
tot 20 cm grote pluimen, waardoor
vele bijen worden aangetrokken. In
de bloem bevinden zich 10 meeldra
den van ongelijke hoogte die in een
buis zitten. Hierin zit een vierdelig
vruchtbeginsel met daarop een stijl
met stempel die iets hoger wordt
dan de meeldraden. De  vijf kroon
bladeren, 8-10 mm lang, in de klok
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Als de Pterostyrax hispida is uitge
bloeid en de bijen hun werk hebben
gedaan verschijnen er circa 1 cm
grote, groene vruchten (bruinver
kleurend), deze spoelvormige
vruchten zijn vrij ruw behaard en
bezitten 5 ribben.
 
Geneeskracht en gebruik
Over het gebruik van deze boom
staat weinig aangegeven. Wel dat er
hars van de stam wordt gewonnen
die men als een soort balsem of
wierook kan gebruiken. Reeds de
oude Grieken Aristotelus, The
ophrastus en Herodotus zijn de eer
sten die de styraxbalsem van de

Storaxboom vermelden. Hier heb
ben ze het dan over de “echte sty
rax”en niet over de “valse stryrax”
die afkomstig is van de Amber
boom. De echte styrax worden ge
wonnen door stukken schors van
de boom te snijden en ze in kokend
water te leggen, hierna wordt de
dan als het ware als een vloeibare
hars uit de schors gedrukt. Het ge
beurt ook wel door kerfjes in de
bast te maken en na een poosje met
blik de hars er vanaf te schrapen.
Deze hars gebruikte men om wijn
op smaak te brengen of als geurige
haarverf en  parfum. Maar ook als
wierook denk aan de wierook die

werd aangeboden bij de geboorte
van Jezus door een van wijzen uit
het Oosten, juist daar waar deze
bomen ook hun herkomst hebben.
Tegenwoordig wordt deze hars ge
bruikt als wierook, medicijn, in
zeep, cosmetica, en vooral in de
parfumindustrie. Hiervoor moet
wel via een apart proces de styaxre
sinoïde aan de hars moeten worden
onttrokken.
 
Ziekten en plagen
Deze Epaulettenboom kent weinig
ziektes en is weinig eisend voor de
grondsoort. Hij vraagt een winter
hardheidszone van 6a terwijl wij

2

3 4

1

Pterostyrax hispida: 1-De habitus; 2- De bloemtrossen in de vorm van epauletten.;3- De behaarde en geribbelde
vruchten; 4- De toegespitste bladeren. (foto's: Pierre Theunissen)
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grondsoort.Hij is volledig winter
hard in ons klimaat maar wordt
wel kleiner dan in Japan. De Ptero
styrax groeit het best in de volle
zon in vochtige, goed gedraineerde
grond in klei of zand. Hij is ook be
stand tegen droogte en luchtvervui
ling. Deze boom komt het best tot
bloei in de volle zon maar kan ook
in de halfschaduw bloeien.
Snoei alleen om de plant in model
te houden door in maart-juli de
lange scheuten in te korten om de
vorm van de plant te behouden. Hij

kan tamelijk goed gekweekt wor
den uit zaad, dat 's winters op een
droge plaats bewaard moet wor
den. Hij kan in juli ook vermeer
derd worden uit groene stekken.
 
Afsluiting
Pterostyrax hispida bezit een grote
esthetische waarde en is als kleine
boom of grote struik die betrekke
lijk snel groeit, zeer geschikt voor
standplaatsen in de zon of half
schaduw die niet eens zo groot hoe
ven te zijn. Doordat hij niet zo ge

makkelijk verkrijgbaar is behoort
hij tot de rariteiten.
Hij is aantrekkelijk vanwege zijn
bloei, geur, blad en het onder
houdsgemak. De Epaulettenboom
heeft, romig wit, geurende bloemen
in het late voorjaar/begin van de
zomer;  juist in een tijd waarin niet
veel andere bomen bloeien. De
Epaulettenboom zou ook mooi ge
bruikt kunnen worden om schaduw
te brengen op het bankje op Uw fa
voriete plek in de tuin.

Zondag 24 september

Excursie naar het Heijkersbroek bij Ell

door Jan Hermans
 
Op zondagmorgen 24 september or
ganiseert Landschapsvereniging De
Kringloop een excursie naar het
Heijkersbroek, ook wel bekend als
Weerenbroek bij Ell.
 
We verzamelen om 9.30 uur bij de
kerk van Ell, omgeving Scheymans
plein. Van hieruit carpoolen we
naar het startpunt van de excursie,
omdat de parkeergelegenheid bij
het startpunt maar beperkt is. De
excursie duurt tot 12.00 uur en
staat onder leiding van John Han
nen en Jan Hermans.
Het Heijkersbroek is ongeveer 55
ha groot. Het ligt in het dal van de
Tungelroyse beek. Wij bezoeken
het Weerenbroek, meer in het bij
zonder de Weerenbroekpoel en om
geving. Broek duidt op een laagte
(een koel), die door een zandrug
wordt afgescheiden van de nabij ge
legen visvijver.
In het Weerenbroek heeft waar
schijnlijk in het verleden ook be
vloeiing plaatsgevonden en was het
terrein in gebruik als een zoge

naamde vloeiweide. Het toepassen
van bevloeiingen op de hogere
zandgronden, gaat terug tot in de
Middeleeuwen. Bekend is dat in de
19e eeuw nog actief bevloeiingswer
ken werden aangelegd. Doel van de
bevloeiing was vooral meer hooi te
produceren; hooi was namelijk het
belangrijkste voer waarmee het vee

Draadgentiaan Cicendia filiformis (foto: Marianne Vos)

de winter moest doorstaan.
Voor het herstel van de verloren
natuurwaarden heeft men in 2006
de humusrijke toplaag verwijderd
en zijn een aantal poelen uitgegra
ven die door regen- en grondwater
worden gevoed. Door kleinschalig
ecologisch beheer toe te passen, ge
faseerd maaien en afvoeren van het
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maaisel en een opvallende, exten
sieve begrazing door ezels, wordt
het gebied schraal gehouden met
als resultaat een lage vegetatie. In
deze vegetatie komen een groot
aantal bijzondere plantensoorten
voor, waarvan we er een aantal tij
dens deze excursie zullen zien: Klei
ne zonnedauw, Teer guichelheil,
Waterpunge, Klokjesgentiaan,
Dwergbloem en misschien Draad
gentiaan. Deze soorten konden hier
terugkeren dankzij een nog aanwe
zige zaadvoorraad in de bodem.
De meeste van deze kleine plantjes
zijn in ons land, waar nog steeds te
veel mest uit de lucht valt in de
vorm van stikstof, weg geconcur
reerd. Alleen het hierboven ge
schetste beheer  kan hen voor ver
dwijnen behoeden
Mis deze bijzondere excursie niet
en waan U even terug in de tijd van
“Ot en Sien” toen er nog zoveel van

Teer guichelheil Anagallis tenella (foto: Marianne vos)

deze plekken waren. Neem fototoe
stel, plantengids en loep mee; het

belooft een bijzondere ochtend te
worden.

Klokjesgentiaan Gautiana pneumonanthe (foto: Marianne Vos)
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Jaarprogramma
2017

Varia-avond voor en door leden

 
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.

door Lei Hulsbosch
 
Op vrijdag 24 november houdt
Landschapsvereniging “De Kring
loop” wederom haar bekende
varia-avond voor en door leden.
Deze avond wordt gehouden in ba
sisschool Triangel te Linne, aan
vang 19.30 uur en is uitsluitend
voor de leden van “De Kringloop”.
 
Zeker na het succes van de vorige
keren is de Varia-avond weer in ons

programma opgenomen.
 
Beste leden, u kunt zich nog
aanmelden!!
Dit kan telefonisch bij Lei Huls
bosch (tel. 0475-463239) of via e-
mail: cursussen@dekringlooplinne.
nl.
 
*Voor deze avond hebben zich
reeds 5 personen aangemeld:

*José Daniels – Creemers - Nog
even geheim
*Jan Vandewall - Onderwerp nog
niet bekend
*Marianne Vos, Pierre Theunissen
en John Hannen - “The t(h)ree
freaks"
*Nicky Hulsbosch - Fauna in
Ecuador
*John Hannen – IJsland

 
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.
 
Zondag 24 september
Excursie naar het Heijkersbroek te
Ell.
 
Zondag 29 oktober
Herfstexcursie naar de Meinweg.

 
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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Mieren kiezen meestal voor drukkend warm weer om hun bruidsvlucht uit te voeren: de kans dat daarna een
flinke bui valt, die de bodem toegankelijker maakt om een nestgang te graven is groot. Voor deze groep knoop
mieren (familie Myrmicinae) kwam de bui te vroeg en binnen enkele minuten transformeerde hun nestomgeving
in een naar mierenverhoudingen enorme waterplas.                                         (foto en tekst: Marianne Vos)
 
 

Observatie van...
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