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De geheimen van spindraad
door Marianne Vos
Tijdens de 13de Wereldtentoonstel
ling, gehouden in 1900 te Parijs, is
een goudkleurig tapijtje, vervaar
digd uit de goudkleurige spinsel
draden van zijdespinnen (Nephili
dae), een van de vele sensaties. De
pers schrijft lyrisch over ‘een pro
duct als door godin Athena zelf
vervaardigd’. Iedereen kent de sage
over Arachne, het begenadigd
weefstertje, en Athena die in haar
hoedanigheid als godin der weef
kunsten ook bekend is als Athena
Ergane. Arachne weigert toe te
geven dat ze haar gave aan Athena
heeft te danken. Nadat ze de godin
zelfs uitdaagt tot een weefwedstrijd
verandert deze haar als straf voor
haar vermetelheid in een spin.
Vanaf die tijd behoren alle spinach
tigen tot de klasse Arachnida. We
tenschappers die onderzoek doen
aan spinnen worden Arachnologen
genoemd.
In 2012 slaagt men er wederom in
om een goudkleurig tapijtje te
weven uit spindraad van zijdespin
nen. Van het product uit 1900 is
geen vezel meer over en zo zal (het)
ook dit lapje zijde vergaan: duurza
me conservering van het eiwithou
dende materiaal is problematisch,
zo niet onmogelijk.
Natuurvolkeren kennen al sedert
mensenheugenis diverse toepassin
gen van spinwebben, onder meer
als steriele, desinfecterende wond
afdekking. Gebaseerd op dit princi
pe werd onder meer een specialis
tisch verbandmateriaal ontwikkeld
dat gebruikt wordt bij moeilijk te
genezen, ernstige beschadigingen
van de huid. Het contactverband
bestaat uit een poreus, transparant
en flexibel polyamidenet met een
open structuur. Het zorgt voor
fixatie en bescherming van het
huidweefsel en hoeft niet tot slechts
zelden verwisseld te worden, waar
door de huid zich sneller kan her
stellen.
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Wielweb (foto: Marianne Vos)

Lang niet alle spinnen bouwen een
web: sommige soorten produceren
uitsluitend draad om een cocon te
vervaardigen of als zachte bekle
ding van een tot een holte gevou
wen blaadje waarin ze hun eitjes af
zetten. Ondanks alle inspanningen
van wetenschappers geeft spin
draad haar geheimen nog niet ge
heel prijs en het is voor hen dan
ook een uitdaging om de veelheid
aan raadsels te ontsleutelen.
Spindraad is opgebouwd uit een
serie moleculen uit het eiwit fibroï
ne, dat verwant is aan twee struc
tuurproteïnen: collageen en kerati
ne. Het wordt geconserveerd door
drie stoffen: pyrolidine, kaliumwa
terstof en kaliumnitraat. Pyrolidine
is sterk hygroscopisch waardoor de
draden niet uitdrogen; kaliumwa
terstof zorgt voor een lage pHwaarde en voorkomt schimmel- en
bacteriegroei. Het bevordert echter
ook het uitvlokken van eiwitten,
maar deze ongewenste bijwerking
wordt geneutraliseerd door kalium
nitraat.

De zijde voor de spindraad wordt
in vloeibare vorm geproduceerd
door verschillende klieren in het
spinnenlijf. In de spintepels bevin
den zich buisjes die met de klieren
verbonden zijn en elke klier heeft
haar eigen functie: aggregata zorgt
voor de aanmaak van kleefmassa
voor de spindraad: ampullacea
major en ampullacea minor produ
ceren loopdraden: pyriformis
maakt aanhechtingsdraden: acini
formes wordt geactiveerd bij het in
kapselen van de prooi: tubiliformes
levert cocondraden en coronatae de
sterke draden voor de as van de
kleefdraad. Spinnen die geen web
bouwen bezitten slechts een deel
van deze zeven klieren.
De kanalen die de spinselvloeistof
bij het verlaten van het lichaam
volgt worden steeds nauwer waar
door vrijwel alle vloeistof uit de
zijde wordt geperst: het resultaat is
een stevige draad. Het merendeel
van de spinnen heeft drie paar spin
tepels, andere vier, enkele slechts
één paar. Wielwebspinnen voegen

aan de kleefdraad kleine druppel
tjes vloeibare zijde toe die vocht
onttrekken aan de buitenlucht. In
iedere druppel ligt een microsco
pisch klein deel van de draad spi
raalvormig opgevouwen. Bij uitdei
ning rekken de spiralen zich uit en
bij terugtrekking nemen ze hun
oorspronkelijke spiraalvorm weer
aan. Deze actie speelt zich af op na
nometer-niveau: dat is het één mil
jardste deel van een meter. Weer in
rust ziet het wielweb eruit als van
ouds; het is bedekt met kleverige
druppels, die niet te onderscheiden
zijn van de talloze dauwdruppels
die vooral op een herfstige ochtend
de webben hun prachtige aanzien
verlenen.
Het nanospiraal-effect is er debet
aan dat een fors insect, bij voor
beeld een sprinkhaan op volle snel

heid, niet dwars door het wielweb
springt maar blijft plakken. Bij
deze actie deint het web ver uit - de
nanospiralen strekken zich tot het
uiterste - en het deint weer terug.
Dat het insect niet getorpedeerd
wordt is te danken aan een natuur
wet. Tijdens het uitrekken naar de
holle vorm komt warmte vrij,
waardoor het web bij het terugdei
nen niet bol komt te staan omdat
het 65 procent van zijn energie
heeft omgezet in warmte; het be
houdt derhalve de oorspronkelijke
vorm.
Om extra schade aan het web door
een spartelende prooi te voorko
men spoedt de spin zich onmiddel
lijk richting trilling, verdooft de
prooi en pakt het in. Vervolgens
controleert ze haar web op bescha
digingen die ze meteen repareert

door de oude draden op te eten en
nieuwe aan te brengen. Dan pas
gaat ze terug naar haar veiliggestel
de prooi en zuigt deze leeg. Spinnen
zijn in staat om onderscheid te
maken tussen oneetbare frutseltjes
die in het web belanden en prooien.
Hoe ze dat doen is een van de vele
raadsels.
Spindraad is het resultaat van mil
joenen jaren evolutie, waarvan de
geheimen graag door de mens
doorgrond zouden worden om toe
te passen in de geneeskunde, als ko
gelwerend materiaal, als onver
woestbare, sterke draad in onder
meer de bruggenbouw en vele toe
passingen meer. Om dat doel te be
reiken bundelen wetenschappers uit
de biologie, chemie en fysica al de
cennialang hun krachten.

Een Viervlekwielwebspin repareert haar web (foto: Marianne Vos)
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Catalonië: wonderlijk landschap, flora, geologie en...kunst
door Maria Buurman

Hier gaat het natuurlijk over het
bijzondere landschap met als eind
Port Lligat, een klein afgelegen
punt van die route, de kaap “Cap
dorpje schitterend gelegen in een
de Creus”. Het wordt één grote ver
baai, alleen bereikbaar via een 15
rassingsreis. Sinds 1998 is het be
kilometer lange route die ons voert schermd nationaal natuurgebied
door berggebied dat steeds onher
behorend bij een landschapspark
bergzamer en woester wordt. Het
van 14000 hectare waarvan 3000
ligt op een schiereiland ingesloten
hectare uit water bestaat. De ruige,
tussen de Middellandse zee en de
woeste natuur met werkelijk fasci
uitlopers van de Pyreneeën in de
nerend gesteente en dito kleuren
noordoostelijke punt van Spanje.
herbergt vele smalle paden, roman
Alhoewel men hier alleen wil horen tische zandstrandjes en grillige rot
dat het in Catalonië ligt!
sen tot een maximale hoogte van
We komen hier terecht dankzij Sal 670 meter. Het is een wandelpara
vador Dali, een excentriek man met dijs waarbij je geen enkele stap op
dito snor, beroemd schilder en kun gelijke bodem zet. Dus de hoge
stenaar die inspiratie uit de natuur
wandelschoenen aan en de route
haalde voor zijn surrealistisch
van 8 km door het ruige land geno
werk. Zijn uitzonderlijke leven
men richting de vuurtoren. De eer
wordt in beeld gebracht via de “
ste kilometers staan er nog bomen
Dali Triangle” route die Bert en ik
zoals de Olijf, de Aleppo-den, Ta
volgen. Zijn museum in Fiqueres en marisk die zich kan aanpassen in
het kasteel in Pubol met bijzondere een zoete én zoute omgeving en de
tuin dat hij inrichtte voor zijn
Kurkeik. Ook de groenblijvende
Muze Gala Dali, hadden we al be
Steeneik als kleine boom of struik
zocht en nu als derde locatie Port
met zijn leerachtig blad met gladde,
Lligat. Maar net zo min als over de golvende, soms stekelige rand en
politiek, gaan we het ook niet
duidelijke rechte middennerf, don
hebben over kunst.
kergroen aan de bovenzijde en

Landschap "Cap de Creus" (foto: Maria Buurman)
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grijsviltig van onder. De vrij kleine
eikels zijn ongeveer voor de helft
omgeven door hun napje (hoedje).
De kleuren van het gesteente zijn
zo bijzonder dat je alleen al daarom
zou willen gaan zitten en genieten.
Van wit-beige tot roodachtig bruin,
geel en alle schakeringen daartus
sen in. Voorzichtigheid is gewenst
want elke steen is scherp, je haalt er
zo je handen en benen aan open.
En is het niet aan de stenen dan wel
aan de gewapende planten die hier
aanwezig zijn. Dus die korte broek
blijkt niet zo’n goed idee want wan
delen en tegelijk rondkijken levert
verwondingen op. Dichter bij zee
komend voelen we steeds meer
schrale wind. De flora wordt lager,
struiken zoals de Stekelige jenever
bes (Juniperus oxycedrus) en de
Boomheide (Erica arborea) evenals
de Schijfcactus (Opuntia) hebben
het hier naar hun zin. Uit de zon
neroosjesfamilie zien we Cistus
monspeliensis met midden in de
witte bloem een geel zonnig hart.
De laatste kilometers naar de vuur
toren wordt de begroeiing nog
schaarser en vooral lager: de flora
moet hier bestand zijn tegen de
vaak geselende harde wind en de
ziltige lucht. Op de rotsen van de
kliffen ontdekken we met behulp
van onze info de endemische zeela
vendel (Limonium tremolsii). De
naam laat je denken aan onze heer
lijk geurende lavendel maar ze zijn
niet eens van dezelfde familie. Ze
horen namelijk bij de strandkruid
familie zoals het bij ons beter be
kende lamsoor (Limonium vulga
re). Verder de direct herkenbare
Hottentottenvijg met zijn succulen
te, vlezige en kruipende blad die we
voorheen vaker gezien hebben met
allerlei kleuren bloemen zoals wit,
lila, geel en paars.
Dan valt Bert een bloem op die hij
herkent uit zijn jonge jaren, het is
duidelijk een composiet. Zijn brein
gepijnigd en dan, ja hoor, het levert
succes op; het is Middaggoud (Ga

Middaggoud (Gazania splendens) foto: Maria Buurman

zania splendens) met opvallende
gele tot fel oranje bloemen. In zilte
omgeving!
Bij de vuurtoren (82 meter boven
zee) staat vermeld dat dit gesteente
in een ver verleden tot wel 15 km
diep in de aarde heeft gezeten! Als
je bedenkt dat de doorsnede van de
aarde 12.757 km is lijkt het al min
der, maar toch! Nieuwgierig naar
de oorsprong van dit mysterieuze
maanlandschap gaan we ons na de
wandeling verdiepen in de geologie
van deze wonderlijke rotscreaties.
Ontstaan

Het is gevormd zo’n 400 miljoen
jaar geleden in het tijdperk Devoon
wat op de geologische tijdschaal
onderdeel uitmaakt van het Paleo
zoïcum. Dit laatste is de tijdschaal
tussen 541 en 252 miljoen jaar gele
den. Voor de volledigheid: onze
aardbol is circa 4600 miljoen jaar
geleden ontstaan. Naar informatie
op zoek, raken we in de ban van de
wonderlijke geschiedenis over het
ontstaan van onze wereldbol met
zijn geologische tijdperken.
Cap de Creus is ontstaan doordat
de continenten Afrika en India
samen met een aantal microconti
nenten naar het noorden bewogen
en daarbij in botsing kwamen met
Europa en Azië, waarbij tektoni
sche platen over elkaar werden ge

drukt. Daarbij ontstonden er ge
bergten die samen de Alpiene gor
del worden genoemd. Niet alleen de
hele Pyreneeën waar Cap de Creus
bij behoort, maar o.a. ook de
Alpen, de Karpaten, in Turkije het
Taurus gebergte, de Kaukasus en
ook de Himalaya in Azië.
Het gesteente

Vanwege de ligging van de kaap
staat deze bloot aan specifieke win
den, zoals gezegd, deze hebben
vaak een naam. Zo kennen we bij
voorbeeld de föhn, een warme
droge wind die vaak aan de noord
zijde van de Alpen waait. Hier heb
ben ze de wind “tramuntana” ge
noemd, dit is droge, koude en
harde wind die vanuit het noord
westen al duizenden jaren over het
landschap waait. Deze tramuntana
in combinatie met de ziltige lucht
en de geologische structuur (hard
heid van gesteente) van de rotsen
zijn de oorzaak van de erosie van
het gesteente met zijn vreemde vor
men en gaten. Naar deze fenome
nale structuren kijken en genieten is
een stuk gemakkelijker dan de the
orie induiken maar dit is onont
koombaar. Een drietal van de
voorkomende steensoorten in dit
bijzondere geologisch gebied heb
ben we daarom wat verder beke
ken.
Als eerste metamorf gesteente: mi

neraal gesteente dat in het verleden
op grotere diepte in de aardkorst
onder invloed van temperatuur,
druk of hydrothermale vloeistoffen
is veranderd van vorm, structuur
en/of karakter. Je ziet allerlei grilli
ge of rechtere lijnen in verschillende
kleuren door het gesteente lopen
als een puzzel.
Ten tweede kwartsieten die vooral
uit het mineraal kwarts bestaan wat
in pure vorm kleurloos is, het lijkt
dan glas. We hebben vrij pure vor
men gezien die in de zon zelfs schit
teren als kristal. Het is het meest
voorkomende mineraal op aarde en
beslaat 12 % van het volume van
onze aardkorst. Bijna altijd is het
gemengd met ander gesteente zoals
graniet of zand en heeft dan na
tuurlijk andere kleurnuances.
Als derde het pegmatiet, een stol
lingsgesteente met een hoge zuur
graad. Het lijkt op graniet met alle
kleuren waarin we dat kennen.
Voor de liefhebbers op geologisch
gebied is het hier luilekkerland.
Voor ons een mysterieuze wereld
met zijn schots en scheve, grillige
rotsen in de wonderlijkste, vreemd
ste en gekste creaties. Niet verwon
derlijk dat Salvador Dali hier inspi
ratie opdeed voor zijn surrealisti
sche kunstcreaties.

foto Maria Buurman
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Angeldragende insecten, een inleiding
en galwespen; de vleesetende leg
boordragers zijn de sluipwespen;
tenslotte de angeldragers waartoe
de bijen, mieren, graafwespen en
spinnendoders behoren.

Sluipwesp

door Jan Hermans
Tijdens de mierencursus van afge
lopen jaar is het idee geopperd om
in 2018 een minicursus “Graafwes
pen” aan te bieden. Deze cursus zal
zich niet uitsluitend richten op
graafwespen, maar op wespachti
gen en hun verwanten en dan met
name de soorten die we tegenko
men op open (stuif)zand, droge
heide en steilrandjes. In een aantal
bijdragen wil ik Uw interesse voor
deze insecten wekken: het eerste
deel gaat in op de vraag: wat zijn
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angeldragende insecten nu eigen
lijk?
Angeldragende insecten zijn vrijwel
beperkt tot de groep van insecten
die ook wel wordt aangeduid met
de naam vliesvleugeligen. Het zijn
alle insecten met twee paar vliezige
vleugels. Binnen de insecten vor
men ze een eigen orde maar met
zeer veelvormige en uiteenlopende
kostgangers.
Globaal zijn er eigenlijk drie hoofd
groepen. De plantenetende leg
boordragers worden vertegenwoor
digd door bladwespen, houtwespen

Angeldragers nader beschouwd
De angeldragers worden door vak
mensen meestal aangegeven met
het woord aculeaten. Behalve door
het bezit van een angel onderschei
den ze zich door een duidelijke
scheiding tussen borststuk en ach
terlijf. Soms is dat achterlijf sterk
verdund tot een “steeltje”, soms is
de verbinding zo sterk ingesnoerd
dat het achterlijf maar met een dun
draadje aan het borststuk is ver
bonden. Door de aparte insnoering
krijgen de angeldragers een karak
teristieke “wespentaille” wat je
vooral bij mieren goed kunt zien.
Het voordeel van zulke taille is dat
het achterlijf daardoor in allerlei
bochten te keren en te wenden is.
De angeldragers hebben, zoals hun
naam al zegt, het monopolie van
een gifangel. Andere insectengroe
pen beschikken hier niet over, want
vliegen en muggen “steken” met
hun mond. Alleen de wijfjes be
schikken over een dergelijk appa
raat. De angel is niet uitsluitend
aanwezig voor de verdediging.
Later in deze miniserie kom ik op
de andere functies daarvan terug.
De meesten onder ons zullen wel
bijen kunnen onderscheiden van
wespen; de meeste bijen hebben een
bedekking met haren, maar er is
een groep bijen die sprekend lijken
op wespen en daarom ook “wesp
bijen” worden genoemd, bijen van
het geslacht Nomada. Tussen bijen
en wespen bestaat nog een grondig
verschil in levenswijze. Alle bijen
worden grootgebracht met stuif
meel van bloemen, al dan niet ver
mengd met nectar. Alle wespen
daarentegen worden grootgebracht
met dierlijk voedsel, doorgaans an
dere insecten of spinnen (Spinnen
doders). Het betekent echter niet

Zandbij

Bladwesp

Wespbij

graafwesp

dat de volwassen bijen of wespen
ook hetzelfde voedsel gebruiken als
in hun larvenperiode! Ook blijkt
dat veel soorten volwassen wespen
’s zomers op bloemen te vinden
zijn. Volwassen bijen leven uitslui
tend van nectar.
Mieren, bijen en wespen worden te
recht beschouwd als “hoog ontwik
kelde ”insecten met een buitenge

woon interessante en vaak verras
sende levenswijze. We vinden bij
deze dieren de meest gecompliceer
de instinctieve handelingen en ge
dragingen met name bij hun broed
zorg en nestbouw.
Achtereenvolgens komen in de vol
gende afleveringen aan de beurt:
Kunstenaars in leem en klei; Het

geheim van de Ammophila’s; Wol
ven op de heide; Liefhebbers van
het zand; Vijanden in eigen huis en
Methoca, de heldin van de heide.
Hopelijk inspireren deze titels
zodat U uitkijkt naar het vervolg.
Alle foto's bij dit artikel zijn ge
maakt door Marianne Vos.
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vrijdag 26 januari

Lezing door Patrick Palmen: "In Limburg voorkomende
watervogels"
voorproefje geven over wat er te
zien is in de winter op en langs onze
wateren.
Patrick Palmen is een amateur na
tuurfotograaf uit Noord-Limburg.
Al jarenlang fotografeert hij vogels,
maar ook reptielen, amfibieën,
vlinders en libellen krijgen volop
aandacht. Gebieden als de Maas
duinen waar onder andere de Ha
mert en de Bergerheide onder val
Patrick Palmen was al enkele malen len vormen een belangrijk werkge
bied voor hem. Dit heeft ook een
eerder te gast met een presentatie
nauwe samenwerking met Stichting
over vogels uit binnen- en buiten
het Limburgs Landschap tot gevolg
land, vergezeld van leuke anekdo
tes. Omdat de vogelcursus 2018 als gehad. Daarnaast worden er met
onderwerp “Watervogels in de win enige regelmaat reizen gemaakt
ter” heeft, zal Patrick ons al een
Op vrijdag 26 januari verzorgt
Landschapsvereniging “De Kring
loop” een lezing over vogels. De le
zing zal gegeven worden door de
heer Patrick Palmen en begint om
20.00 uur in de centrale ruimte van
Basisschool Triangel, Linnerhof 36
te Linne. Ook niet-leden zijn deze
avond natuurlijk van harte wel
kom.

Kuifeend (foto: Piëtro Cuypers)
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naar het buitenland, om daar de
natuur in allerlei facetten te foto
graferen.
Vandaag staat de lezing uiteraard
vooral in het teken van in Limburg
voorkomende watervogels in de
winter.
Het bestuur van de Kringloop be
veelt deze interessante lezing erg bij
U aan. Reserveer dus alvast 26 ja
nuari in uw agenda.
Raadpleeg ook onze website: www.
dekringlooplinne.nl.
Het Bestuur

Bomen over bomen deel 34

Papiermoerbei of Broussonetia papyrifera
door John Hannen

en de Vijgenboom (Ficus carica).
Typisch voor deze familie is het
Geschiedenis
witte melksap. Deze familie be
De Papiermoerbei komt oorspron hoort tot de orde der Rosales waar
kelijk uit China, Japan, Korea, en
in ook de rozen zijn te vinden. Er
Thailand en is in 1751 via Engeland staan behalve Linnaeus nog twee
in Europa verbreid. Er is maar een auteurs achter de soort. Dit was
klein berichtje te vinden over de
M.L. Héritier die hem de geslachts
Nederlandse VOC-arts Willem ten naam Broussonetia gaf; in de eerste
Rhyne (1649 -1700) die als eerste
paragraaf staat aangegeven waar
westerling Broussonetia papyrifera om werd gerefereerd aan Brousso
in het westen zou hebben geïntro
net. De ongelukkige dood van
duceerd. Veel uitgebreider is be
Héritier belette de publicatie en zo
schreven hoe Peter Collinson, een
doende werd definitief door Vente
Engelse amateur tuinier, die al
nat de naam aan de boom gegeven
vanaf zijn tweede levensjaar met
in zijn Tableau de Régne Végétal
zijn grootmoeder over de hele we
1799. De soortnaam papyrifera be
reld trok om de mooiste planten te tekent: ‘papierdragend’. Van de ve
zoeken, zaden uit China had verza zels werd in Japan en China papier
meld. Hij zaaide deze bomen,
(tapa) gemaakt. Naar deze eigen
kweekte ze op en verspreidde ze
schap verwijst ook zijn Nederland
onder zijn vrienden in 1751. Peter
se naam: Papiermoerbei. In Duits
wordt dus gezien als degene die
land spreken ze van Papiermaul
deze boom in Europa heeft geïntro beerbaum of Japanischer Papier
duceerd. Hierna wordt er, met
baum en in Frankrijk is hij bekend
name door de Britse taxonoom
onder Petit arbre of à Feuilles ca
John Sims, nog weinig lovend over duques of Mûrier à papier en in
deze bomen geschreven. De Franse Engeland als Paper-mulberry of
natuuronderzoeker Pierre Marie
Tapa-cloth-tree, Halibun en Kali
Auguste Broussonet (28 februari
von. Als volksnaam staat hij in
1761 - 17 januari 1807), ook degene Mali bekend als Sêpoekau, in Java
die de eerste Ginkgo in Frankrijk
als Galoegoe en in China als Gou
introduceerde, vindt in Schotland
shu.
het eerste vrouwelijk exemplaar
van de Papiermoerbei, die door zijn Beschrijving
mooie vruchten zorgt voor meer
Een papiermoerbei is een grote
aanzien.
heester tot klein blijvende boom
van zes tot vijftien meter hoog; als
Naamgeving
boom krijgt hij een breed ovale,
Zijn officiële naam luidt: Brousso
open en ijle kroon. De schors is
netia papyrifera (L.) L'Hér. ex
lichtbruin en glad tot ondiep ge
Vent.
groefd. De takken zijn in jonge toe
De Papiermoerbei behoort tot de
stand licht viltig behaard, eerst
familie der Moraceae, de moerbei
grijsgroen gevlekt en later verkleu
achtigen zoals de Witte en Zwarte
rend naar licht bruingrijs en zijn
moerbei (Morus alba en M. nigra), dan ook kaal. Papiermoerbei heeft
de Broodboom (Artocarpus altilis) tot zes verschillende bladvormen

aan één boom, die een schakel lij
ken tussen de moerbei en een vijg.
Opvallend aan deze boom is zijn
verscheidenheid aan bladeren; zo
zijn er kleinere nog ongelobde bla
deren, aan de oude twijgen, terwijl
de grotere bladeren tot 30 cm aan
de jongere twijgen hartvormig zijn
met soms diepe lobben; ze hebben
drie grote of soms twee kleinere
lobben in de buurt van de basis van
het blad. De bladen zijn grijsgroen
en bedekt met zachte haren, wan
neer ze jong zijn is vooral de onder
kant zacht behaard, terwijl de bo
venkant ruw kan voelen. De blad
basis is eirond toegespitst en de
bladrand is fijn getand. De Papier
moerbei bloeit in mei - juni met on
opvallende bloemen. De boom is
tweehuizig zoals Broussonet ook al
had ontdekt en bloeit al op jonge
leeftijd met bruinrode, pluizige
bloemen in ronde hoofden bij de
vrouwelijke bloemen. De mannelij
ke planten hebben katjes. Na
warme zomers kunnen oranjerode
schijnvruchten verschijnen die eet
baar zijn.
Toepassing
De Broussonetia is bij voorkeur toe
te passen in parken, begraafplaat
sen en grote tuinen op plaatsen
waar hij niet te zeer in de wind
staat op een kalkrijke, vochthou
dende en vruchtbare bodem. Als
straatboom is hij minder geschikt
daar hij geen verharding ver
draagt. Ons klimaat kan hij overle
ven doordat hij een temperatuur
tot -20 °C aankan. In het voorjaar
heeft hij wel eens last van late
nachtvorsten. Een zeer mooie culti
var is de Broussonetia papyrifera
'Golden Shadow' met zijn geel
blad, waarvan bekend is dat dit
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Broussonetia papyrifera: 1-de habitus; 2- de verschillende bladvormen; 3- de vrouwelijke bloemen en een vrucht;
4- de mannelijke katjes. (foto's: Pierre Theunissen)
hout in sommige landen gebruikt
wordt als timmerhout. Een andere
kleinere variëteit is Broussonetia
papyrifera 'Laciniata', waarvan de
bladeren nog dieper zijn ingesneden
alsof rupsen of slakken zich te goed
hebben gedaan aan het blad. Bij de
cultivar ‘Cucullata’ heeft de man
nelijke boom bladeren waarvan de
randen omhoog zijn gekruld en het
blad de vorm van een boot geven;
deze is wel minder winterhard.
Bevruchting
In mei bloeien deze bomen waar
van de vrouwelijke bloem nog on
opvallender is dan de eenvoudige
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mannelijke katjes. De vrouwelijke
bloemen staan in een kogelvormige
bloeiwijze waaruit in juli een ronde
en samengestelde schijnvrucht
komt, die bij rijp worden oranje/
rood kleurt. Elk vrouwelijk bloe
metje uit deze samengestelde
bloemvorm heeft een bekervormig
en viertandig bloemdek met een
lange, behaarde en uitstekende stijl.
De mannelijke bloemen zijn kort,
2,5 tot 7 cm, staan aan hangende
aarvormige katjes, waarvan elk een
vierdelig en behaard bloemdek
heeft met vier lancetvormige schut
bladeren en vier meeldraden. De
kogelvormige tot peervormige

vrucht is een schijnvrucht. De
vrucht is rondom de vruchtwand
omgeven met bruinrode pluizen en
heeft een diameter van ongeveer 1,5
cm, waaruit veel kleine, eetbare
vruchten steken. Er zit niet veel eet
baar vlees aan, maar het schijnt een
heerlijke smaak te hebben.
Geneeskracht en gebruik
De Papiermoerbei heeft een belang
rijke rol gespeeld in de ontwikke
ling van papier. In China maakte
men al rond 100 na Christus papier
van moerbeivezel. Dit procedé be
reikte Japan pas rond 600 na Chris
tus. Dat papier gemaakt wordt van

onder andere hout is niets nieuws.
De vezel wordt uit de bast gehaald
door stroken schors op een vlak
oppervlak met een houten hamer te
kloppen. De schors bestaat uit ster
ke vezels die zelfs zo sterk gemaakt
konden worden dat men hiervan
ook kleding maakte. Op deze ma
nier kan een zeer fijne doek ge
maakt worden, hoe meer de schors
wordt geslagen hoe fijner het doek
wordt. De kleding die men hieruit
maakt wordt gedragen tijdens cere
monies, waaronder bruiloften, be
grafenissen en geboortes. Uit de Ja
pans-Russische oorlog is zelfs be
kend dat het Japanse leger kleding
van deze boom droeg die in deze
ruige omstandigheden uitstekend
voldeed. Een speciale toepassing
vormt het papier dat wordt ge
bruikt voor het restaureren van ar
chiefstukken, heel dun papier dat
toch heel sterk moet zijn. Doordat
bij de fabricage alleen plantaardige
lijmstoffen en geen dierlijke gluten
worden gebruikt, is dit papier ook

meer absorberend. Voor medici
naal gebruik worden de bladeren
(bevatten calciumcarbonaat) ge
kookt en gebruikt als laxeermiddel,
bij huidstoornissen, bij maagpijn
als zweetdrijvend middel en zelfs in
de oogheelkunde. Hierbij uiteraard
nooit zelf experimenteren maar al
leen op advies van deskundigen
toepassen. Ook worden de bladeren
en twijgen gebruikt als hertenvoer.
Ziekten en plagen
De Broussonetia staat graag op een
zonnige en beschutte standplaats in
een kalkrijke en goed gedraineerde
bodem. Het snoeien dient alleen in
de jonge fase van de boom te ge
beuren en dan als de boom volledig
in rust is. Tussen halverwege de
herfst tot aan het begin van de win
ter snoeien omdat het buiten deze
periode bloeden veroorzaakt met
kans op afsterven. Normaliter
wordt de boom opgekroond tot an
derhalve meter. Men kan enkele zij
scheuten verwijderen maar niet aan

de harttak komen in de jonge fase.
Snoei geeft jong hout waaraan ook
de mooie decoratieve diep ingesne
den bladeren verschijnen.
Afsluiting
De Papiermoerbei is een aardige,
klein blijvende boom waar je wel
een beschutte plaats voor moet
hebben. Leuk is ook het gegeven
dat deze boom al reeds in de oud
heid werd gebruikt om papier van
te maken. Zeer decoratief zijn de
grijsgroene, zeer dicht behaard bla
den in grote vormvariatie. Bij de
vrouwelijke exemplaren zijn de ko
gelvormige oranjerode en eetbare
vruchten zeer leuk. Overigens ver
vult deze boom een belangrijke
functie voor de fauna in jouw tuin
als drachtboom voor bijen, waard
boom voor vlinders en voedsel
boom voor vogels.

Jaarvergadering op vrijdag 23 februari
Op vrijdagavond 2 februari houdt
Landschapsvereniging De Kring
loop haar jaarvergadering over het
verenigingsjaar 2017. De vergade
ring 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.
De agenda:
1. Opening en mededelingen door
de voorzitter, Jan Hermans.
2. Jaarverslag door de secretaris,
Ans Homburg.
3. Financieel verslag door de waar
nemend penningmeester Lei Huls
bosch (zie punt 5).
4. Verslag door de kascontrolecom
missie Ad van Dam en Marian Op

de Kamp,
Aansluitend volgt de verkiezing
van een nieuw lid voor de kascon
trolecommissie;
Marian Op de Kamp is statutair af
tredend.
5. Bestuur/herverkiezing.
Statutair aftredend zijn dit jaar Jan
Hermans, Lei Hulsbosch en John
Hannen; alle drie
stellen zich voor een nieuwe be
stuursperiode beschikbaar; de ver
gadering wordt
voorgesteld hen voor een nieuwe
periode te herbenoemen.
Lins Baars heeft kenbaar gemaakt
dat hij om gezondheidsreden stopt
als penningmeester
en bestuurslid.
Het bestuur heeft Tom Storcken
bereid gevonden toe te treden tot
het bestuur, waarbij hij

bereid is de functie van penning
meester op zich te gaan nemen.
De vergadering wordt voorgesteld
om hem te benoemen als nieuw be
stuurslid.
6. Jaarprogramma 2018.
Er volgt een toelichting op het jaar
programma met aansluitend een
overzicht van het
cursusaanbod.
7. Rondvraag.
8. Sluiting jaarvergadering.
Het Bestuur
Na de jaarvergadering vindt om
20.00 uur de lezing plaats “Uitsterf
golven in de geschiedenis van de aar
de” door Ad Havermans.
Zie de aankondiging op pagina 15
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De vogelcursus 2018 met als thema "Watervogels in de winter"
door Lei Hulsbosch
De vogelcursus wordt dit jaar voor
de 27e keer zonder onderbreking
gehouden.
De gidsen zijn er weer in geslaagd
om een programma samen te stel
len voor de vogelcursus beginners
en gevorderden. Het thema voor de
beginners is natuurlijk het leren
herkennen van veldkenmerken en
geluiden van de meest algemene vo
gels in eigen omgeving.
Tijdens deze cursus en de excursies
zullen we extra aandacht schenken
aan de onderscheidende kenmerken
van deze soorten; kennis van zang
en roep speelt daarbij een belangrij
ke rol.
Vorig jaar hebben wij de Watervo
gels behandeld en de excursies ge
houden van eind maart tot begin
mei. Dit jaar behandelen wij weder
om de Watervogels, maar wel spe
cifiek in de winter (het voorjaar).
Wij bezoeken dan ook waterrijke
gebieden.
De cursusgebieden en cursusdata
voor 2018 zijn:

Geoorde fuut (foto: Nicky Hulsbosch)
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Informatieavond op vrijdag 2 maart
om 19.30 uur in de centrale ruimte
van basisschool Triangel te Linne.
Tijdens deze informatieavond zul
len wij aan de hand van het cursus
boekje op een aantal aspecten van
het herkennen van vogels ingaan;
vier ochtend excursies:
De Isabellegreend te Merum op
zondag 4 maart om 9.00 uur;
De Brandt in Stevensweert op zon
dag 18 maart om 9.00 uur;
De Schoorkuilen in NederweertEind op zondag 25 maart om 9.00
uur;
De Lange Vlieter in Beegden op
zondag 8 april 9.00 uur.
Hier sluiten wij de cursus af met
een kop koffie.
De excursies starten precies op tijd.
Wees dus op tijd en … goed ge
kleed, want het kan ‘s morgens nog
flink koud zijn. In verband met de
vroege periode in het jaar duren de
excursies maximaal 2.30 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: NL70ING
B0004709759 ten name van Land
schapsvereniging de Kringloop
onder vermelding “Vogelcursus
2018”.
De opgave moet geschieden voor
25 februari. Indien op deze dag het
cursusgeld niet binnen is, behoort
U niet tot de deelnemers en ont
vangt 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, Jo van Pol
en Tom Storcken.

vrijdag 23 februari

Lezing "Uitsterfgolven in de geschiedenis van de aarde"
door Ad Havermans
Op vrijdag 23 februari na de jaar
vergadering nodigen we u uit voor
de lezing Uitsterfgolven in de ge
schiedenis van de aarde. 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.
Ad neemt u deze avond mee in de
bijzondere geschiedenis van de
aarde waarbij de nadruk gelegd
wordt op de verschillende uitsterf
golven die in het verleden hebben
plaatsgevonden.
In de geologische geschiedenis van
de aarde is het leven meermaals
zwaar op de proef gesteld. Er zijn 5
massa uitsterfgolven bekend, waar
van die van het Krijt/Tertiair de be

kendste is. Een meteoriet maakte
toen een definitief einde aan de
heerschappij van de dinosauriërs,
wat de weg vrijmaakte voor de
zoogdieren en uiteindelijk voor
onze soort. Maar aan de moeder
aller uitstervingen, de overgang
Perm/Trias, lagen heel andere oor
zaken ten grondslag. Na een ver
kenning van het begrip uitsterven
wordt de evolutionaire betekenis
ervan (en van soortvorming; samen
met uitsterven de twee zijden van
dezelfde medaille) verkend.
Tenslotte wordt ingegaan op de
vraag of we momenteel de 6e uit
sterfgolf meemaken.
Het bestuur.

Ad Havermans (foto: Piëtro Cuypers)

Jaarprogramma 2018
Vrijdag 26 januari
Lezing door Patrick Palmen over
watervogels en wintergasten.
Vrijdag 23 februari
Jaarvergadering met aansluitend
een lezing door de heer Ad Haver
mans over de evolutie met als bij
zonder thema “Uitsterven”.
Vrijdag 23 maart
Lezing door Pieter van Breugel
over wilde bijen.
Zondag 15 april
Voorjaarsexcursie naar het Bun
derbos.
Zondag 27 mei
Excursie naar Hoosden.

Zondag 10 juni
Excursie met Ernest van
Asseldonk, naar aanleiding van de
lezing
“Alles wat leeft op de brem” in
2017, nu op excursie in het veld.
Alleen voor leden.
Zondag 26 augustus
Lange dagexcursie naar het Swalm
dal in het bijzonder het Elmpter
bruch.
Vrijdag 28 september
Bezoek aan Kasteel De Grauwert
te Montfort.
Een wandeling rond het kasteel met
aansluitend een lezing door Fedor
Coenen.
Alleen voor leden.

Zondag 28 oktober
Herfstexcursie naar het Kranen
broek.
Vrijdag 23 november
Lezing door Harrie van Buggenum
over de ontwikkelingen in het Ech
terland.

Vrijdag 14 december
Lezing door Jan Hermans “Laat u
verrassen”.
Woensdag 26 december
Traditionele Kerstwandeling in een
Limburgs natuurgebied.
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Indien onbestelbaar retour: De Kringloop Linne, Burton Jostweg 7, 6041 PG Roermond

Observatie van...

... een Kleine kartuizerslak – Monacha cartusiana

Volgens de Verspreidingsatlas Weekdieren van de Stichting Anemoon kwam in het jaar 2000 de Kleine kartui
zerslak in ruim zestig kilometerhokken voor. Slechts enkele jaren later, in 2015, bleek de soort gedecimeerd tot
minder dan veertig kilometerhokken. Ze heeft de status bedreigd en is een van de vele voorbodes van de toe
komstige soortenarmoede. Met enig cynisme kan men stellen dat de Kleine kartuizerslak achteruit holt.
Tekst en foto; Marianne Vos
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