Chloris chloris - Groenling in lentestemming (foto: Marianne Vos)
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De hongersnood voorblijven
door Thijs Abbenhuis
Als we de wereldbevolking van
negen miljard mensen in 2050 wil
len voeden zullen we niet lang meer
moeten wachten om maatregelen te
nemen. De vleesconsumptie op de
wereld stijgt nog steeds, hetgeen
geen goede zaak is. Van een rund
bij voorbeeld is slechts 50% als
voedsel voor de mens te gebruiken
terwijl hij in zijn leven ook nog eens
veel CO2 de lucht instuurt. Dit nog
eens bovenop CO2 van de
industrie. Door deze massa’s CO2
zal het gat in de ozonlaag rond
onze aarde steeds groter worden
volgens de geleerden. Dit houdt in
dat de gemiddelde temperatuur op
aarde zal blijven stijgen. Dit zorgt
weer voor grotere afsmelting van
gletsjers, maar vooral van de ijs
kappen aan de polen. Hierdoor zal
de komende decennia het zeewater
aanmerkelijk blijven stijgen. Naast
het verhogen van de dijken en an
dere zeeweringen geeft dit nog een
veel groter probleem, namelijk de
verzilting van honderdduizenden
hectaren kustgebieden. Er zal hier
dan niets meer groeien. In Afrika
geldt dit al voor honderden hecta
ren. Hongersnood dreigt hierdoor.
Dure ontziltingsinstallaties kunnen
er wat tegen doen, maar veel goed
koper zal het zijn om planten te

kweken die groeien bij een bepaald
zoutgehalte in de bodem. Verder
zal het zoeken blijven naar andere
eiwitbronnen. Men kijkt hierbij
naar de grote groep insecten, maar
de onmetelijke zeeën kunnen in de
toekomst ook voldoende voedsel
voor ons opleveren.
Het kweken van zilte gewassen.
De mensen in de kuststreken oog
sten al zeer lang schorren- of zilt
planten zoals Zeekraal en Lamsoor
uit de natuur. Een bron van mine
ralen en vitaminen. De Zeeuwen
noemden vroeger Lamsoor ‘arme
luiseten’. Tegenwoordig is Lams
oor een beschermde plant, al mag
men in Zeeland met vergunning
van de gemeente nog 1 kilogram
per dag snijden voor eigen gebruik.
Aan de Franse kust zag ik eens dat
men Zeekool oogstte uit de natuur.
In het voorjaar werden de opko
mende planten afgedekt om later
de gebleekte bladeren en stengels
als delicatesse te eten. In het
Zeeuwse Kruiningen bezocht ik in
mei 2012 Jan Poleij die hier al 25
jaar op 3 hectaren Lamsoor en Zee
kraal teelt. Aan de Westerschelde
dijk liggen zijn bassins die hij een
paar keer per week met zout kwel
water laat onderlopen. Zo bootst
hij de situatie op het schor na. Het
oogstseizoen van Lamsoor ligt van

maart tot september. Dat van Zee
kraal is korter, namelijk van begin
mei tot eind augustus. Jan Poleij
importeert ook ziltplanten uit het
Franse schorrengebied aan de
Somme en buiten het seizoen zelfs
uit Israël. Ik kocht bij hem voor
€5.- een pond Lamsoor dat ik thuis
met een gefruit uitje en wat peper
in de wok gaarde tot een heerlijk
gerecht bij vis en gekookte aardap
pelen. Op mijn recente vakanties in
2012 en 2013 naar Texel botste ik
op een project waar men bestudeer
de welke planten een hoog gehalte
aan zout in de bodem kunnen ver
dragen, om ze daarna grootschalig
te verbouwen. Overigens was in
2008 al eens een stichting, St.Dona
tus genaamd, hiermee begonnen,
maar door een misoogst van onder
andere Zeekool was men er mee ge
stopt. Nu zijn dezelfde mensen, in
samenwerking met het Louis Bult
instituut, de Vrije Universiteit Am
sterdam, Wageningen UR en met
begeleiding van de Waddenacade
mie, in opdracht van het Ministerie
van Infrastructuur en Milieu, op
nieuw gestart. Het wordt nu profes
sioneler en grootschaliger aange
pakt. Initiatiefnemer en leider van
het project is Marc van Rijsselberg
he, vader van zijn naamgenoot die
in 2012 Olympisch kampioen wind
surfen werd. Het wetenschappelijk
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deel verzorgt Dr. Arjan De Vos van
de VU en de realisering ter plaatse
is in handen van wetenschapper
Edwin van Straten. Met hem sprak
ik enkele keren uitgebreid over het
project. Maar laat ik eerst wat ver
tellen hoe men er te werk gaat.
Achter natuurgebied De Petten bij
Den Hoorn ligt een proefveld van 4
hectaren met liefst 25 kilometer
druppelslang en sensoren in de
bodem, waarmee elke zoutconcen
tratie en ieder vochtgehalte compu
tergestuurd kan worden gereali
seerd. Ieder gewas krijgt zeven con
centraties met acht herhalingen toe
gediend om te testen hoe de planten
hierop reageren. Het veld is inge
deeld in 56 percelen van 8 bij 20
meter. Het zoute water komt van
uit De Petten, terwijl het zoete af
komstig is uit omringende slootjes.
In 2013 werden Strand- en Snijbiet,
Zeevenkel, Ruccola, Lamsoor en
Zeekraal gekweekt, maar het meest
kweekte men aardappels; wel zo’n
30 soorten. Twee zouttolerante zijn
al een succes, met drie andere test
men verder om ze op de markt te
brengen. Dat ziltplanten zout kun
nen verdragen komt omdat ze vaak
zoutklieren aan het blad hebben die
het zout kunnen uitscheiden. Bij
Lamsoor is dat heel goed te zien; je
ziet de zoutkristallen schitteren in
de zon. De meeste groente verwerkt
men zoals spinazie of rauw in sala
des. Bij Zeekool worden in het
voorjaar aardewerken potten over
de uitlopende planten geplaatst,
met als resultaat gebleekte stengels
en blad, lijkend op bleekselderij.
De schapenboet waarin vroeger St.
Donatus begon, is tegenwoordig in
gericht als educatiecentrum met een
kleine ziltproeftuin erbij. Ik zag er
ganzenvoet, melde, Hertshoorn
weegbree, Zandkool, Zeeakker
melkdistel, Heemst, Duindoorn en
Rode aardbeispinazie. Ook stond
er een testbak met zilt water waarin
62 potjes grond dreven met zaad
van onder andere Zeekraal, Rucco
la en verder nog diverse sla- en
koolsoorten. Ongeveer honderd
restaurants in Nederland nemen al
geregeld Zeekool en Strandbiet af,
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dat ook wordt verwerkt in kaas,
mosterd en kruidenazijn. In veel
viskramen verkoopt men tevens
Zeekraal en Lamsoor. De hele we
reld kijkt met argusogen naar het
project op Texel, maar er is nog
veel onderzoek nodig om alles ren
dabel te kunnen produceren.
Voedsel uit zee
Van het aardoppervlak bestaat
70% uit zee. Hieruit moet in de toe
komst een groot deel van ons voed
sel komen. Vis zal door de overbe
vissing steeds minder worden, de
oogst van schaaldieren staat onder
druk, vanwege het beschadigen van
de bodem en het wegnemen van
voedsel voor zeevogels als Scholek
ster en Eidereend. Het alternatief
schijnt dan ook te liggen in het
grootschalig kweken van zeewier.
Zeewier bevat veel eiwitten, suikers
en mineralen en vangt tevens CO2
af. Het verbruikt geen schaars zoet
water, heeft geen bestrijdingsmid
delen nodig en groeit niet op land
bouwgronden en het leeft van mest
stoffen die via de grote rivieren in
zee terecht komen. De firma Horti
mare uit Heerhugowaard experi
menteerde reeds in de Noordzee
met een zeewierfarm. Spelbreker
bleek de stroming en de hoge gol
ven. Een kweek van zeewier bij de
zalmfarms in de Noorse fjorden
lijkt meer succesvol. De zalmen le
veren met hun mest fosfaat en stik
stof voor de groei van wieren, ter
wijl het wier weer prima voedsel is
voor de zalmen, in plaats van soja
waarmee ze nu nog gevoerd wor
den.
In de Oosterschelde bij Colijnsplaat
teelt een bedrijfje met de naam Zee
waar, zeewier aan touwen die verti
kaal in het water hangen. Men
oogst om de drie à vier dagen en
hoopt dat het product binnenkort
in veel supermarkten in de schap
pen ligt. Het project wordt financi
eel ondersteund door de provincie
Zeeland en de Universiteit Wage
ningen werkt er eveneens aan mee.
In sushi wordt al zeewier verwerkt
en op Texel at ik lekkere zeewier
wafeltjes.

Kijken naar andere voedselbronnen
Naar nog heel wat alternatieve
voedselbronnen wordt onderzoek
verricht. Insecten zoals sprinkha
nen staan erg in de belangstelling.
Buffalowormen, een soort meel
wormen, worden als proef al in
chocolade verwerkt; ze bevatten
veel eiwitten. In gras zit eveneens
veel eiwit, al is het zonder bewer
king niet door de mens verteerbaar.
In Oenker, Friesland, staat een
proeffabriek die uit 500 kilogram
gras per uur eiwitconcentraties,
grasvezels in poedervorm, en mine
ralensap haalt. Eiwit voor toepas
sing als voedsel voor dier en mens,
vezels voor fabricage van papier,
mineralensap als landbouwmest.
Als eiwitleveranciers denkt men
ook aan bietenloof, eendekroos,
raapzaad en veldbonen.
Voldoende zoet water
Misschien nog belangrijker als vol
doende voedsel is te zorgen voor
genoeg zoet water, zowel als drink
water maar ook om de gewassen te
laten groeien. Om zoet genoemd te
worden mag water niet meer dan
0,1 gram zout per liter bevatten.
Zout water bevat meer dan 35
gram per liter en brak water heeft
een zoutgehalte dat daar tussenin
ligt. De Rijn bevat somtijds 0,3
gram zout per liter en kan dan brak
genoemd worden. Kijken we naar
de totale watervoorraad op aarde
dan bevindt zich 98% in zeeën en
de overige 2% is zoet water, waar
van de helft in bevroren toestand
bergketens bedekt evenals de
Noord- en Zuidpool. Rest dus
maar 1% van alle watervoorraad
om te gebruiken voor mens en dier.
Het is noodzakelijk om er heel zui
nig mee om te gaan, maar mis
schien ook om nieuwe winningsme
thoden te ontwikkelen.

De vijf favoriete blauwe bloemen
door Jan Hermans
Tijdens mijn lezing van vrijdag 13
december jl. werd tijdens die avond
aan alle deelnemers een formulier
uitgedeeld, waarop zij tijdens of na
de lezing hun top-5 van blauwe
bloemen konden invullen. Na in
ventarisatie van de ingevulde for
mulieren is de uitslag aldus (alleen
de bloemen waarop meerdere
malen een stem werd uitgebracht,
worden hierna vermeld!):
Top 1: tot de gekozen bloemen in
de top 1 behoorden: Korenbloem,
Klokjesgentiaan, Wilde cichorei,
Vetblad, Zandblauwtje en Gewone
vleugeltjesbloem.
De winnaar in de top 1 werd de
Korenbloem.
Top 2: tot de gekozen soorten be
hoorden: Maarts viooltje, Slangen
kruid, Rapunzelklokje, Melkviool
tje, Veldsalie, Korenbloem, Klok
jesgentiaan, Gewone ereprijs en
Moerasvergeet-mij-nietje. De win
naar in deze categorie werd: de Ge
wone ereprijs.
Top 3: in deze categorie kregen de
volgende soorten veel stemmen:
Gewone vleugeltjesbloem, Klokjes
gentiaan, Maarts viooltje, Blauwe
monnikskap, Grasklokje, Slangen
kruid, Gewone ereprijs, Moerasver
geet-mij-nietje, Veldsalie en Zand
blauwtje. Als winnaar kwam uit de
bus: het Zandblauwtje.
Top 4: tot de meest gekozen soor
ten in deze categorie zijn te vermel
den: Blauwe monnikskap, Moeras
vergeet-mij-nietje, Korenbloem,

Wilde hyacint, Vetblad, Tibetpapa
ver, Zandblauwtje, Grasklokje, Ge
wone ereprijs, Maarts viooltje,
Blauwe iris en Leverbloempje. Als
winnaar bleef over: het Grasklokje.
Top 5: in deze categorie kregen veel
stemmen: Slangenkruid, Klokjes
gentiaan, Korenbloem, Driekleuri
ge winde, Blauwe monnikskap,
Ruig klokje, Blauw guichelheil,
Blauwe zeedistel, Moerasvergeetmij-nietje, Gewone ereprijs en
Zandblauwtje. Als winnaar voor
deze categorie kwam uit de bus: het
Slangenkruid.
Zoals tijdens de lezing werd be
loofd, zullen in de komende num
mers van Observatie de winnaars
worden toegelicht en uitgewerkt.
We starten dus in dit nummer met
de Korenbloem, een soort die in
bijna alle categorieën hoge ogen
heeft gegooid. Ik hoop ook de
leden, die op deze avond verhin
derd waren, een plezier te doen met
een nadere uitwijding over vijf
prachtige bloemen, die allemaal de
kleur blauw als gemeenschappelijk
kenmerk hebben.

Foto's rechts; Korenbloem
(foto: Jan Hermans),
Gewone ereprijs
(foto: ArtMechanic, Wikimedia com
mons CC BY-SA 3.0),
Zandblauwtje, Grasklokje en
Slangenkruid
(foto's: Marianne Vos)

Doet u mee aan de Plantencursus?
U moet zich dan aanmelden vóór 18 mei.
Zie verder artikel op pagina 15.
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De hand die een boom aanraakt
door Connie Hannen
Een boom met stam, takken en bla
deren bezit verbeeldingskracht. We
zien hoe de wortels in de donkere
aarde grijpen, de takken naar de
hemel reiken en de bladeren in de
wind schommelen. We voelen res
pect voor de groeikracht en flexibi
liteit die schuilgaat in dit prachtig
gevormd natuurwezen. Het biedt
ons een beschutte plek bij regen.
Het wapent ons tegen de felle zon
nestralen in de zomer. Het ver
schaft ons hout om de kachel bran
dend te houden. Een boom levert
energie!
Verbeeldingskracht en energie zijn
belangrijk om kunst te scheppen.
Dit zien we in de prachtig geschil
derde landschapstaferelen waarin
we kunnen wegdromen. En toch
trekken we liever de jas aan om
door het bladerdek te slenteren, die
vogel in de boom te horen fluiten
of gewoon de geur van het leven te
snuiven. We willen voelen, aanra
ken! Daarom blijft de natuur altijd
de baas! Een baas, die de grootste
uitdaging biedt! Giuseppe Penone,
een Italiaanse kunstenaar uit deze
tijd, voelt zich geroepen deze schep
pingskracht in zijn wezen te treffen.
De boom presenteert hij vanuit het
perspectief van een steen: “Idee di
pietra”. De grote kei in de boom
geeft zijn kunstwerk een surrealisti
sche verschijning. Toch roepen de
vorm en kleur twijfel op: “Hoe
komt die steen in de takken?” Men
sen moeten vlak voor het werk
staan, soms even eraan voelen om
te ervaren dat het om een museaal
object gaat. Penone heeft zijn uit
daging serieus genomen. De wor
tels, nerven, jaarringen hebben een
exact evenbeeld gevonden in het
brons. Met veel respect voor de
machtige reus in het groen opent de
kunstenaar het contact: Cultuur
ontmoet natuur!
Kunst is niet enkel meer een mooi
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plaatje. Scheppingskracht is het to
verwoord! De kunstenaar wil “de
grote baas” overtreffen, dan wel
evenaren. Als daarvoor een samen
werkingsverband nodig is, kan dit
een Italiaans meester veel inspiratie
leveren. Penone weet zijn authenti
citeit hiermee te vestigen. Hij no
digt mensen uit om zijn kunstwer
ken te beleven: “De hand die een
boom aanraakt, geeft een relatie
tussen twee materialen: het mense
lijk materiaal van de hand en in dit
geval de boom. De aanrakende
handeling is een handeling die de

realiteit van dingen helpt te begrij
pen: de kracht van het materiaal,
de eigenaardigheden die je door de
vertoning niet helemaal kent (Giu
seppe Penone)”. Zijn sculpturen
ademen! Getrokken door deze
nieuwe schepping trek ik mijn jas
aan. Ik wil voelen, aanraken!

Giuseppe Penone's artwork „Idee di Pietra“, YPS, Documenta 13 in 2012
Germany. (CC BY-SA 3.0)

Bomen over bomen deel 14

Magnolia kobus of Beverboom

door John Hannen
Geschiedenis
Zover de kennis thans reikt beho
ren de Magnolia’s tot een der oud
ste bloemdragende planten ter we
reld daar ze reeds in het Krijt zijn
ontstaan. In de hoogtijdagen van
de saurussen, die ze royaal hebben
overleefd, at de vervaarlijk uitzien
de Triceratops waarschijnlijk al
hun bladeren. Magnolia’s hebben
enkele primitieve kenmerken, zoals
grote bloemen aan het eind van de
takken en een bloembouw die over
een komt met die van de oudst be
kende fossiele bloemen. De plant
lijkt door zijn bloemopbouw veel
op de naaktzadigen, terwijl ook
zijn kegelvormige en schubbige
vrucht nog veel lijkt op de conife
ren welke eerder zijn ontstaan. Ge
ologen vonden fossiele resten van
de bloemen van Archaenthus lin
nenberger, zoals dit eerste lid uit de
Magnoliafamilie wordt genoemd,
in steenlagen van ongeveer honderd
miljoen jaar oud. De Magnolia was
ook in onze streek bekend in het
Krijt en groeide tot het Laat-Plio
ceen in onze loofhoutbossen en
moeraswouden. In de groeve 'Rus
sel Tiglia' in Tegelen zijn in 1946
fossiele bladeren en vele zaden van
Magnolia kobus gevonden uit de
overgangsperiode van het Plioceen
naar het Pleistoceen toen de tempe
ratuur in Nederland subtropische
waarden bereikte. Heden ten dage
komen ze van nature nog voor in
de bossen en langs rivieroevers in
het oosten en zuidoosten van
Noord-Amerika, in Mexico, Cen
traal-Amerika, het tropisch deel
van Zuid-Amerika en in de Caraï
ben, China, Maleisië, het zuiden en

oosten van India, Sri Lanka, Korea
en Japan. In 1688 stuurde de Britse
missionaris en plantenverzamelaar
John Bannister de Noord-Ameri
kaanse Magnolia virginiana naar
Londen en herintroduceerde zo
deze boom weer in Europa. In 1703
ontdekte de botanicus Charles Plu
mier deze boom op het eiland van
Martinique waarbij hij deze ver
noemde naar Pierre Magnol. De in
die tijd beroemde botanicus Pierre
Magnol (1638-1715) was een 17eeeuwse Franse botanicus en direc
teur van de botanische tuin in
Montpellier, welke als eerste begon
met het kruisen van Magnolia´s.
Naamgeving
Het geslacht Magnolia telt onge
veer 300 soorten. Bijzonder aan de
Magnolia’s is dat ze als een van de
eerste in de geschiedenis der plan
ten kunnen worden ingedeeld bij de
bedektzadigen (Angiospermen) die
zijn ontstaan uit de naaktzadigen
(Gymnospermen). Magnolia wordt
ingedeeld in de orde der Magnolia
les waarbij hij weer wordt onderge
bracht in de familie der Magnolia
ceae die wordt onderverdeeld in de
onderfamilies Liriodendroideae
(echte Tulpenboom) en de Mag
nolioideae. In deze laatste onderfa
milie plaatste Linnaeus in 1735, in
zijn boek Systema Natura, het ge
slacht Magnolia. Dit gebeurde op
voorspraak van de Franse botani
cus Plumier die deze in 1703 intro
duceerde. De Nederlandse naam
schept nog altijd verwarring; door
zijn verwantschap met de Tulpen
boom (Liriodendron) wordt hij nog
vaak voor Tulpenboom uitge
maakt. Niet zo vreemd dus dat Lin
neaus in een van zijn eerste be
schrijving ook deze naam als syno
niem gebruikte; als verzachtende
omstandigheid gold wel dat hij de
plant niet in zijn geheel heeft kun

nen bekijken. De Nederlandse be
naming is Beverboom welke is af te
leiden van de behaarde knopschub
ben die zouden lijken op de pels
van dit zoogdier (zie foto). Dit
komt ook weer naar voren bij de
Magnolia kobus wier soortnaam te
danken is aan het Japanse woord
“koboesji”welke betekent “met be
haarde knoppen” (foto 4). De
Duitsers spreken van Kobushi
magnolie of Japanischer magnolie,
de Engelsen hebben het dan over
Kobushi magnolia of Thurber’s
magnolia en de Fransen spreken
van Magnolia de Kobe.
Beschrijving
De Magnolia kobus is een middel
grote boom van 8 tot 12 meter met
een breedte tot 8 meter die met zijn
vlezige wortels zeer oppervlakkig
wortelt. De boom heeft aanvanke
lijk een piramidaal opgaande kroon
waarvan de zwaardere takken later
gaan doorhangen. De schors is grijs
en de gladde en kale takken hebben
veel, meestal elliptische, lenticellen
die in de lengterichting van de twijg
liggen terwijl de jonge twijgen nog
groen en behaard zijn. Aan deze
twijgen zitten wollig behaarde bladen bloemknoppen (foto 4). De ver
spreid staande bladeren zijn omge
keerd eirond en aan de top toege
spitst (foto 2). De onderzijde is
donzig en heeft een gele herfstkleur.
Vóór de bladontwikkeling verschij
nen wijd openstaande, witte bloe
men met een doorsnede van circa
10 cm die zeer talrijk kunnen voor
komen op oudere bomen (foto 3).
De bloemen van Magnolia's heb
ben ongedifferentieerde bloembla
deren, wat wil zeggen dat ze geen
afzonderlijke kelkbladeren en
kroonbladeren hebben, maar een
bloemdek bestaande uit negen
bloemdekbladeren. In tegenstelling
tot de meeste bloemplanten, waar
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Magnolia: 1. M. sprengeri – spiraalsgewijze bloemopbouw, 2. M. kobus – vrucht en blad, 3. M. kobus - bloei,
4. M. soulangeana – behaarde knop. Foto’s 1, 2 en 4 zijn van Pierre Theunissen en foto 3 van Marianne Vos.

bij de bloemdelen in opeenvolgende
kransen zijn gerangschikt, zijn bij
de Magnolia's de bloemdekblade
ren, de meeldraden en de vruchtbe
ginsels spiraalsgewijs op een kegel
vormige
bloemas ingeplant (foto 1). Na de
bloei verschijnen donkerrode zaad
dozen waarbij later het rozerode
zaad naar buiten komt (foto 2).
Toepassing
De Magnolia kobus draagt de
grootste bloemen van alle in ons
klimaat bloeiende bomen. Het is
daarom een van de opvallendste
voorjaarsbloeiers en mede door de
geringe boomhoogte goed toepas
baar in vele tuinen en parken en
zelfs als straatboom. Bij het plan
ten voorzichtig zijn met hun broze
wortels; een van de redenen waar
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om de planten vaak niet goed
groeien na aankoop, neem dus bij
voorkeur planten met kluit of in
container.
Magnolia´s zijn sterke planten
maar ze haten wind en hebben een
voorkeur voor een zonnige plek op
een voldoende vochthoudende
bodem. Er zijn enkele cultivars be
kend onder de naam: Magnolia
kobus ‘Borealis’ die uiteraard uit
het noorden afkomstig is met dik
kere bladeren met diep liggende
nerven. Bij de Magnolia kobus 'Es
veld Select' loopt het jonge blad op
vallend roodpaars uit. Andere cul
tivars zijn; Magnolia kobus 'Janaki
Ammal'; Magnolia kobus 'Norman
Gould'; Magnolia kobus 'White
Elegance' waarbij de Magnolia
kobus 'Isis' een nieuwe zuilvormige

selectie vormt.
De bevruchting
Magnoliabloemen hebben in verge
lijking met andere soorten bloem
planten primitieve kenmerken. De
bloemen hebben nog veel meeldra
den met veel vruchtbeginsels en een
eenvoudige opbouw. Lang voor de
bijen zorgden de kevers voor de be
vruchting en omdat kevers ruwer
zijn worden de vruchtbeginsels be
schermd door extra stevige vrucht
bladeren, de carpellen, die bij de
Magnolia’s nog aanwezig zijn. De
kevers bezoeken de bloemen en
eten van de pollenkorrels en zo
doende blijft stuifmeel aan hun
poten hangen. Zodra ze op een an
dere bloem landen geven ze het
stuifmeel af aan de stamper waar
door deze kevers dus zorgen voor

de bestuiving. De stuifmeelkorrels
bezitten één kiemingsopening welke
typisch is voor eenzaadlobbigen,
terwijl hij wel twee zaadlobben
heeft, waardoor Magnolia zich nog
bevindt tussen de eenzaadlobbigen
en de tweezaadlobbigen. Na de be
vruchting groeien de vruchtbegin
sels uit in kegelvormige tot onregel
matig gevormde verzamelvruchten
die in de nazomer splijten in roze
tot rode vruchten. Deze vruchten
barsten bij rijpheid open waardoor
er helder rode zaden vrijkomen.
Deze zaden blijven hangen aan
draadjes alvorens van de boom te
vallen. Door hun rode kleur zijn ze
zeer aantrekkelijk voor vogels,
omdat veel vogels rode kleuren
goed waar kunnen nemen. De vo
gels eten de zaden en dragen zo bij
aan de verspreiding van de boom.
Geneeskracht en gebruik
Enkele Magnolia’s bezitten twijgen
die bij kneuzing sterk aromatisch
zijn en anijsachtig geuren; hiervan
worden stoffen gebruikt in de tradi
tionele Chinese geneeskunde die
bekend staat als Hou po. De Mag
nolia wordt al genoemd in de
Cheng Lei Pen Tsao uit 1083; een
boek over planten met medicinale
toepassingen. Er is aangetoond dat
uit deze boom gewonnen stoffen al
lergische en astmatische reacties
verminderen en worden gebruikt
om menstruele krampen, buikpijn,
opgeblazen gevoel en gas, misselijk
heid en indigestie te behandelen.
Japanse onderzoekers hebben en

kele chemische stoffen gevonden in
de schors van Magnolia die tot
1000 maal krachtiger zijn dan vita
mine E dat als een anti-stressmid
del zou zijn toe te passen. Uit Mag
nolia-soorten van de Verenigde
Staten is het lichte gelige hout be
kend dat qua kleur en structuur
lijkt op ons beuken en een van de
meest waardevolle houtsoorten is
om te worden gebruikt voor fineer
werk, binnentimmerwerk, meubels,
pianobouw, potloden en jaloezieën.
Terwijl de soorten uit Japan weer
veel worden gebruikt voor snij
werk, sabelscheden en doodkisten.
Door Boeddhistische monniken
werd al voor de jaartelling de Mag
nolia denudata bij tempels geplant
als symbool van reinheid. Tot slot
vinden we de bloem van deze boom
ook vaak terug in de Chinese schil
derkunst.
Ziekten en plagen
De Magnolia prefereert net als
Azalea’s en Rododendrons een
licht zure, maar humusrijke, water
doorlatende bodem, waarbij het
aan te bevelen is om de wortels te
bemesten met turf. Een jonge Mag
nolia heeft veel water nodig, vooral
tijdens warme zomerdagen. Het
liefst staat hij op een plek in de zon
of halfschaduw en beschut tegen de
ergste wind en kou. Een groot risi
co bij Magnolia kobus is dat de
prachtige en vroege bloemen bij
nachtvorst in een klap bevriezen
terwijl de bomen zelf winterhard
zijn en zelfs 15 graden vorst kunnen

verdragen. De boom bij het planten
niet te diep zetten daar deze opper
vlakkige wortelt; het liefst in een
goed gedraineerde bodem die rijk is
aan organisch materiaal. Snoeien
moet zeer minimaal gebeuren en in
dien toch nodig het beste dan direct
na de voorjaarsbloei waarbij er op
gelet dient te worden de mooie, ka
rakteristieke vorm te behouden.
Later in het jaar zijn al de nieuwe
bloemknoppen gevormd waardoor
je de kans loopt deze weer weg te
snoeien.
Afsluiting
Zelfs in een niet al te grote tuin kan
de Magnolia kobus al vroeg in het
jaar zorgen voor een uitbundige
bloei. Hierbij er wel op letten deze
beschut te zetten dat de vorst er zo
weinig mogelijk vat op kan krijgen.
Als het weer in maart/april het toe
laat zult u in de buurt van zijn bloe
men bevangen worden door de
heerlijke geur. Let er ook op dat de
plant vanuit de warme kamer te
zien is, zodat er bij een guurder
voorjaar ook van zijn bloemen
pracht te genieten is.

Geef u op voor de
vogelcursus 2014

De 'Ruitenwisser' (foto: Rob Bömer)

U kunt zich voor de
vogelcursus opgeven bij
Lei Hulsbosch tel.
0475-463239
of via e-mail:
cursussen
@dekringlooplinne.nl
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Planten leren: natuurlijk bij De Kringloop
door Jan Hermans
Als vervolg op de plantencursus
2013 geef ik graag wat meer infor
matie over de plantenfamilies die
dit jaar speciaal in de belangstelling
zullen staan tijdens de geplande ex
cursies. Zoals reeds gepubliceerd in
Observatie, jaargang 40 nummer 3
pagina 10, blijft het een genot om
samen naar planten te kijken en in
onderlinge samenwerking en com
municatie daarvan te leren. Het is
niet alleen van belang om de namen
te leren, maar vooral ook in de
gaten te hebben in welke omgeving
bepaalde plantensoorten voorko
men.
De geselecteerde families
Anjerfamilie.
De Anjerfamilie behoort tot de ge
makkelijkst herkenbare grote plan
tenfamilies. Het zijn in Nederland
vrijwel allemaal kruidachtige plan
ten, waarvan er naar verhouding
veel eenjarig zijn. De bladeren zijn
meestal smal, gaafrandig en onge
steeld en bijna altijd kruisgewijs te
genover elkaar geplaatst op verdik
te stengelknopen. De bloeiwijze be
staat uit een bijscherm of verschil
lende bijschermen, welke laatste in
een tros gerangschikt zijn. Aan
weerszijden van de bloem staan
schutbladen, soms klein en vliezig.
De meeste soorten uit de Anjerfa
milie hebben in de regel tweeslach
tige bloemen, maar vaker is een
deel van de meeldraden slecht ont
wikkeld. Sommige soorten zijn al
tijd of meestal tweehuizig. Het
grondtal van de bloemen is vijf, bij

sommige vier; kelk en kroon zijn
regelmatig. De kroonbladen zijn
meestal wit, roze of paarsrood. Bij
sommige soorten ontbreken ze vrij
wel of geheel, terwijl ze vaak in
twee slippen gespleten zijn. Er is
één vruchtbeginsel met een tot vijf
stijlen. De vrucht groeit uit tot een
doosvrucht. Binnen de grote fami
lie worden drie onderfamilies on
derscheiden, waarvan we alleen de
twee grootste hier kort bespreken.
Bij de Muur-onderfamilie behoren
de geslachten muur, zandmuur,
vetmuur en hardbloem. Bij deze
onderfamilie hebben de bladeren
geen steunblaadjes en is de kelk los
bladig; de kroonbladen zijn meestal
wit, soms zeer klein of afwezig.
Veel soorten hebben kleine bloe
men, die meestal door zelfbestui
ving tot zaadvorming komen.
De soorten uit de Silene-onderfa
milie, waartoe nachtsilene, steenan
jer en de koekoeksbloemen beho
ren, hebben kelkslippen die tot een
buikige kelkbuis zijn vergroeid. De
kroonbladen zijn goed ontwikkeld
en staan met de meeldraden en
stampers op een steelvormig ver
lengstukje van de bloemsteel boven
de zone waarop de kelk is inge
plant. Veel silene- en anjerachtigen
uit deze onderfamilie zijn voor
kruisbestuiving afhankelijk van in
secten. Een aantal soorten met licht
gekleurde bloemen zijn vooral inge
richt voor bestuiving door nacht
vlinders. Anjeruiltjes (geslacht Ha
dena) leggen hun eieren bij de
vruchtbeginsels van Zeepkruid,
koekoeksbloemen of silenes. De
meeste soorten uit deze familie zijn
lichtminnend en overwegend gras

V.l.n.r.: Blauw glidkruid; Duizendblad; Gewone margriet

landplanten of soorten van droge
standplaatsen.
Lipbloemen
Deze eenvormige familie behoort
eveneens tot de zeer grote planten
families. De meestal kruidachtige
planten zijn vaak sterk behaard en
hebben een vierkantige stengel.
Meestal zijn ze overblijvend. Lip
bloemen zijn een schoolvoorbeeld
voor planten met een kruisgewijze
bladstand. Hun netelachtig blad is
enkelvoudig, eirond met spitse top
met een hartvormige voet en een
gezaagde of gekartelde rand. De
bloeiwijze van lipbloemen bestaat
uit een schijnkrans: deze bestaat uit
bijschermen met korte assen, waar
door de bloemen rondom de sten
gel staan. De volgorde van bloeien
verraadt waarom we hier te maken
hebben met een schijnkrans en niet
met een krans.
De bloemen staan opzij gericht en
zijn tweezijdig symmetrisch. De
kelk en kroon zijn vergroeid met
een cilinder- of trechtervormige
buis. De kelk is drie tot vijftandig.
In de kroon zien we de tweelippig
heid het beste. Er is een duidelijke
boven- en onderlip aanwezig. Bij
veel soorten is op de onderlip een
tekening aanwezig van lijntjes en
vlekken, het honingmerk dat be
stuivende insecten aangeeft op
welke wijze ze de nectar onder in de
kroonbuis kunnen vinden. Meestal
zijn er vier meeldraden; de buiten
ste twee zijn langer dan de binnen
ste twee. De stijl staat tussen de
meeldraden. De rijpe vrucht be
staat evenals de hierna genoemde

familie, uit vier deelvruchtjes of
“nootjes”.
In onze streken worden lipbloemen
vooral bezocht door hommels of
andere bijen. De meeste bezoekers
kunnen alleen bij de nectar komen,
indien ze beschikken over een tong
lengte van een centimeter of meer.
Sommige hommelsoorten, zoals de
Aardhommel, hebben een te korte
tong om langs de gebruikelijke weg
bij de nectar te komen; zij plegen
inbraak door een gaatje in de
kroonbuis te bijten.
De meeste soorten lipbloemen
komen voor in de warme streken,
bijvoorbeeld rondom het Middel
landse Zeegebied; in de koude stre
ken is de familie betrekkelijk
schaars vertegenwoordigd. De
meeste Nederlandse soorten groei
en in graslanden of in (ruderale)
zomen zoals Hartgespan en Malro
ve; weer andere houden van perio
diek overstroomde plekken zoals
Moerasandoorn, Blauw glidkruid,
Wolfspoot of muntsoorten.
De grootste faam dankt deze fami
lie aan de rijke schakering van geu
ren en aroma’s. Heel wat keuken
kruiden, waaronder de typische
balsemkruiden, behoren tot deze
familie: Bonenkruid, Pepermunt,
Basilicum, Lavendel, Echte marjo
lein, Citroenmelisse en Rozemarijn.
Diverse soorten zijn vanwege de
bonte kleuren geliefd als tuinplant.
De familie der Ruwbladigen
Ook dit is wereldwijd een grote fa
milie, waarvan bij ons alleen krui
den voorkomen, maar in de tropen
en subtropen ook houtachtige ge
wassen.
De Ruwbladigen zijn een gemakke
lijk herkenbare familie, ook voor
beginnende plantenliefhebbers: van

bijna alle soorten zijn stengels, bla
deren, bloemstelen en kelken met
stijve haren bezet, waardoor ze ruw
of stekelig aanvoelen. De bladeren
staan meestal verspreid en zijn
langwerpig tot lancetvormig en
over het algemeen gaafrandig. De
bloemen zijn vijftallig en tweeslach
tig; ze staan in schichten, die door
de vergroeide assen ervoor zorgen
dat de bloemen op ongelijke hoogte
komen te staan. Vóór de bloei zijn
de bloeiwijzen als een soort slak
kenhuis opgerold. Veel bloemen
hebben een relatief lange buis, die
trompet- of trechtervormig over
gaat in de kroonzoom. De kroon
bladeren wisselen af met de meel
draden. De vrucht bestaat uit een
vierdelige splitvrucht.
In de familie der Ruwbladigen
komen vrij veel soorten voor met
een blauwe bloemkroon. Vaak is
deze voor het opengaan rood of
roze van kleur. Veel Ruwbladigen
zijn typische insectenbloemen.
Onder de bestuivers rekenen we
vooral hommels en andere bijen,
vlinders, zweefvliegen, maar ook
wolzwevers.
In Nederland hebben diverse soor
ten een penwortel en overwinteren
ze met bladrozetten. Diverse Ruw
bladigen staan graag op omgewoel
de grond met name in de duinen.
Veel soorten zijn of waren in ge
bruik als geneeskruiden, hetgeen
ook blijkt uit de vaak voorkomen
de soortaanduiding “officinalis”,
letterlijk betekenend “bij de apo
theek in gebruik”.
De Composietenfamilie
Naast de Orchideeën behoren de
Composieten tot de grootste plan
tenfamilie. De bouw van een com
posiet is zo kenmerkend dat het in

het veld nooit een probleem is om
vast te stellen of een plant tot deze
familie behoort. Het soortenonder
scheid kan daarentegen wel soms
lastig zijn. De meeste composieten
in Nederland zijn kruidachtige
planten, soms met het formaat van
dwergstruikjes (Bijvoet). Meestal
staan de bladeren verspreid met
uitzondering van de geslachten
tandzaad, knopkruid, ambrosia en
koninginnekruid, waarbij de blade
ren kruisgewijs tegenover elkaar
staan geplaatst.
De karakteristieke bloeiwijze van
een composiet bestaat uit een
hoofdje, of een aantal hoofdjes,
verenigd in een pluim, tros of klu
wen. Een dergelijk hoofdje bestaat
uit talrijke bloempjes, waarop de
naam composieten van toepassing
is: samengestelden. De bloem
hoofdjes worden omgeven door een
omwindsel dat uit een of meer
kransen van schutblaadjes bestaat.
In principe bestaat een composie
tenbloem uit: een onderstandig
vruchtbeginsel, vijf meeldraden,
een bloemkroon en een pappus.
Elk van deze bloemonderdelen kan
afwezig zijn of slecht ontwikkeld.
Wat meestal onduidelijk is of ont
breekt is een kelk. Van de vijf meel
draden blijven de helmdraden vrij,
maar de helmknoppen kleven aan
elkaar en vormen een soort koker
tje. Het stuifmeel komt aan de bin
nenkant van het kokertje vrij en
wordt opgevangen door de haren
op de stijl.
Bij de meeste composieten hebben
de bloemen allemaal of althans de
meeste een buisvormige kroon. Bij
deze buisbloemen is de bloemkroon
grotendeels tot een buis vergroeid.
De bloemen aan de rand van het
hoofdje zijn vaak heel anders dan

V.l.n.r.: Rode schijnspurrie; Jacobskruiskruid; Watermunt (foto's bij dit artikel: Marianne Vos)

de overige. Ze worden straalbloe
men genoemd, waarbij alleen de
voet tot een buis is vergroeid; naar
de buitenkant is de kroon lipvor
mig en meer lang dan breed. Veel
soorten (een derde deel in Neder
land) heeft hoofdjes met buis- en
straalbloemen. Vaak zijn de buis
bloemen geel en de straalbloemen
wit (Madeliefje of Margriet). Even
eens ongeveer een derde van de
soorten heeft alleen buisbloemen.
Het andere deel bestaat uit compo
sieten met alleen lintbloemen; dat
zijn op straalbloemen gelijkende
bloemen, maar tweeslachtig. Dit
zijn soorten die we wel als paarden
bloemachtigen aanduiden.
Veel composieten beginnen pas

rond de langste dag te bloeien. Di
verse soorten zijn uitgesproken
laatbloeiers (kortedagplanten)
zoals guldenroede, tandzaad, ave
ruit en sommige kruiskruiden. Veel
composieten bieden behalve stuif
meel ook nectar. Dergelijke soorten
worden door grote aantallen insec
ten bezocht; vlinders, hommels en
langtongige bijen, terwijl vliegen,
kevers en korttongige bijen vooral
composieten bezoeken waarin de
nectar gemakkelijk toegankelijk is.
De composietenvrucht is een noot
je, een eenzadige vrucht. De zaden
worden vaak verspreid door de
wind, waarbij het pappus (een
soort haarkrans) als een soort para
chute functioneert. Sommige com

posieten hebben klitvruchten (tand
zaad, klit en stekelnoot).
In grote meerderheid zijn compo
sieten planten van zonnige stand
plaatsen en behoort een opvallend
groot aantal soorten tot de kortle
vende planten.
Bovengenoemde families bieden de
plantenliefhebber voldoende uitda
ging om aan de slag te gaan. Ver
geet echter vooral niet om te genie
ten van al die wonderlijke vormen
en kleuren, de vaak onopvallende
geraffineerdheid om te overleven en
het vermogen om het juiste mo
ment af te wachten om te kiemen.
Veel succes en plezier gewenst bij
de plantencursus in 2014.

Vogelcursus 2014 voor beginners en gevorderden
door Lei Hulsbosch
De vogelcursus wordt in 2014 voor
de 23e 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.
De gevorderden hebben dit jaar als
thema's: vogelgroepen van riet- en
andere verlandingsvegetaties en vo
gelgroepen van pioniervegetaties,
ruigten en akkers.
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.
Voor 2014 bestaat het cursusaan
bod uit:
Een informatieavond op vrijdag 4
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
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gels ingaan.
Vier vroege ochtend excursies:
de Doort bij Echt op zondag 6 april
om 7.00 uur;
de Molenplas bij Stevensweert op
zondag 13 april om 7.00 uur;
de Groote Peel bij Ospel op zondag
4 mei om 6.00 uur;
de Luzenkamp bij Asenray op zon
dag 18 mei om 6.00 uur.
Hier sluiten wij de cursus af met de
mogelijkheid tot het drinken van
een kop koffie in restaurant/hotel
Cox.
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 10.00 uur (bij 7.00 uur start)
respectievelijk 09.00 uur (bij 6.00
uur start).
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
€ 14,- voor leden en € 24,- 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 2014”.
De opgave moet geschieden voor
30 maart. 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, Geert
Peeters, Jo van Pol en Tom
Storcken.

Grote zilverreiger
(foto: Nicky Hulsbosch)

De Korenbloem
Sierraad van onze ouderwetse graanvelden
door Jan Hermans
De Korenbloem was eens een van
de meest opvallende akkeronkrui
den in de roggeakkers op de zand
gronden, waar ze aan het geel van
het rijpende graan en het rood van
de vaak aanwezige klaprozen, het
volle hemelsblauw toevoegde. De
aanwezigheid van de Korenbloem
was op de zandgronden van Lim
burg, Noord-Brabant en Drenthe
altijd vanzelfsprekend en met hun
vele duizenden leken ze onaantast
baar. Toch zijn ze in enkele decen
nia vrijwel uitgeroeid. In deze bij
drage een kijkje op de Korenbloem,
waarbij diverse zaken worden be
licht.

naam, Centaurea cyanus, slaat
deels op de bloemkleur. De genus
naam Centaurea stamt af van een
oude, Griekse plantennaam “ken
taureion”, hetgeen plant van de
Centaur betekent. De Centauren
waren een mytisch ruitervolk, vaak
voorgesteld als half paard, half
mens. Hippocrates gaf de naam
Centaurea aan de Korenbloem
omdat de bloem gehoorzaam zou
zijn aan de centauren. De naam
cyanus heeft betrekking op het
Griekse kuanos, dat donkerblauw

aanduidt, waarbij het woord ook
als transcriptie wordt gebruikt voor
het woord Korenbloem.
Overeenkomstig haar groeiplaats
en kleur heeft de Korenbloem veel
dialectbenamingen gekregen die
daarop wijzen: roggebloem, spoke
bloem, kol, blauwe kolbloem, ko
renpatersbloem, blauwbloem,
blauw, ijzerbloem. In het grootste
deel van Limburg waren vooral de
namen korenbloem en blauwbloem
in gebruik. In de kop van Noord-
Limburg gebruikte men rogbloem

'Terug in de tijd' (foto: Rob Bömer) - Inzet: Korenbloem (foto: Jan Hermans)

Naam en naamgeving
De Nederlandse naam Korenbloem
is eigenlijk direct duidelijk. Ze werd
als opvallende bloem aangetroffen
tussen het “koren”, tussen het
graan. Haar wetenschappelijke
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om de Korenbloem aan te duiden.
In Belgisch Limburg was de naam
kol, blauw en blauwe kol bekend.
Rondom Heerlen, Waubach en
Wijlre was de naam ijzerbloem in
gebruik, rondom Stramproy en
Tungelroy duidde men de Koren
bloem aan met het woord reugel en
bij Heugem sprak men van de
krukbloem.
Uiterlijk
Een zo’n bekende bloem behoeft ei
genlijk geen nadere beschrijving,
maar voor de volledigheid geven
we hier toch een korte botanische
beschrijving. De Korenbloem is een
middelhoge, eenjarige plant met
een penwortel. Ze is grijsgroen van
kleur, vanwege de spinachtige be
haring. Na kieming vormt ze eerst
een soort rozet van liervormig, ge
spleten bladeren, die tijdens de
bloei al grotendeels zijn verdord.
De hoger zittende stengelbladeren
zijn lancetvormig met een gave
rand.
De bloemhoofdjes zijn ongeveer
drie centimeter in doorsnede. De
omwindselblaadjes (dat zijn de
blaadjes die het bloemhoofdje bij
een composietbloem omsluiten)
hebben dezelfde kleur als de stengel
en stengelbladen, maar ze hebben
een opvallend zwartbruine, diep
kamvormig, gefranjerde top. De
stralende randbloemen zijn helder
blauw en trompetvormig met drie
hoekige slippen (zie detailfoto). Ge
middeld zijn er acht randbloemen
in een hoofdje. De overige bloemen
hebben aan de top dezelfde blauwe
kleur, maar aan de voet zijn ze
paars. Cultivarvormen van Koren
bloemen zijn meestal direct te her
kennen aan hun afwijkend gekleur
de, paarse, roze of witte bloem
hoofdjes. Dergelijke cultivarvor
men zitten meestal in zogenaamde
“wildbloemenmengsels”. Dergelijke
bloemenmengsels leveren dus zel
den de wilde vorm, waarbij het
meestal ook nog gaat om gevulde
(dubbele) bloemen, een onbegrijpe
lijke keuze voor degenen die een
maal het onvervalste korenbloem
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blauw heeft gezien en genoten!
Voor een goede vruchtzetting is bij
de Korenbloem kruisbestuiving
nodig. De zaadjes (nootjes) hebben
een blauwachtige tint met witte
strepen en een zijdeachtige beha
ring. Ze worden wellicht onder an
dere door mieren versleept.
Een cultuurvolger
Zoals vele akkeronkruiden is de
Korenbloem oorspronkelijk een
Euraziatische soort, die als cultuur
volger naar onze streken is geko
men. Aan het einde van de voor
laatste ijstijd, toen er in onze stre
ken sprake was van een vrijwel
boomloze toendra-steppe, nam de
Korenbloem daarin een vaste
plaats in. Dit is onder andere be
kend van pollen- en zaadonderzoek
in de diepere bodem. Naarmate het
landschap meer bebost raakte, ging
ze door natuurlijke oorzaken ach
teruit en men vermoedt dat ze zelfs
tientallen eeuwen afwezig is ge
weest. Het is ook niet uit te sluiten
dat ze zich toch in die tijd in kleine
aantallen heeft weten te handha
ven, maar daarvoor ontbreekt be
wijs. Aannemelijker is dat zij op
nieuw met graan vanuit zuidooste
lijke streken is geïntroduceerd en
pas sinds de Middeleeuwen bij ons
algemeen is geworden in de graan
velden. Door haar slanke bouw
wist de Korenbloem zich moeite
loos tussen de graanhalmen te
handhaven en werd ze naast de
klaprozen een van de bekendste
graanakkerplanten.
Ecologie
Korenbloemen zijn lichtminnende
planten, die vooral bekend waren
van de graanakkers op de zand
gronden. Ze kwam echter ook voor
op kalkrijke bodems, zoals in
Zuid-Limburg, maar gedijt ook
goed op kleiachtige rivierafzettin
gen. Zware kleigrond (zeeklei) en
veen wordt gemeden. In de graan
akkers groeit Korenbloem vaak
samen met andere typische akker
planten. Naast de klaprozen en
Echte kamille vormde de Koren

bloem samen met Akkerviooltje,
Smalle wikke, Grote windhalm,
Eenjarige hardbloem, Slofhak en
soms Bleekgele hennepnetel het
vaste soortenstramien van de
graancultuur.
Het meest typisch is (was) de Ko
renbloem voor akkers met winter
granen. In dergelijke akkers kan ze
al voor de winter kiemen en voed
selreserves opbouwen, waardoor ze
het jaar daarna krachtig bloeiende,
goed vertakte individuen kan ople
veren. Ook in zomergranen kwam
ze veelvuldig voor. In maïs- en hak
vruchtakkers (aardappels en bie
ten) krijgt ze nauwelijks een kans,
in het eerste geval door sterke be
schaduwing en bemesting, in het
tweede geval door een te intensieve
grondbewerking. Net als klaprozen
kan de Korenbloem na te zijn on
dergeploegd of uitgetrokken, zich
niet meer herstellen.
Door een verbeterde schoning van
het zaaizaad en het dichter op el
kaar zaaien van het graan trad al
enige achteruitgang op bij de Ko
renbloem. Haar snelle achteruit
gang in de tweede helft van de 20e
eeuw werd vooral veroorzaakt
door de veelvuldig toegepaste che
mische onkruidbestrijding, waar
voor de Korenbloem zeer gevoelig
bleek. Na 1970 werd de verbouw
van granen, zoals rogge en tarwe,
grotendeels verdrongen door
maïsteelt, hetgeen voor de Koren
bloem vrijwel de nekslag beteken
de.
Thans zijn Korenbloemen in
hoofdzaak nog te bewonderen in
zogenaamde akkeronkruidreserva
ten. In Midden-Limburg kan men
dit juweel onder de blauwe bloe
men nog bewonderen in de akkers
bij het Reigersbroek (Montfort)
van de Stichting het Limburgs
Landschap. In Zuid-Limburg lig
gen in het Gerendal nog onkruid
akkers van Natuurmonumenten of
de prachtige onkruidakker op de
Kruisberg bij Wahlwiller van
Staatsbosbeheer. Zeker een bezoek
waard.

Kostgangers en volksgebruik
Op de Korenbloem komt een speci
fieke roestzwam voor: Puccinia
cyani. Vooral in de voorzomer
kunnen exemplaren van de Koren
bloem door deze schimmel aange
tast worden, waarbij de aangetaste
individuen een misvormde stengel
laten zien en daardoor over het al
gemeen ook niet in bloei komen.
De gele gezwellen worden opge
volgd door bruine sporen en ten
slotte zwarte sporen.
Korenbloemen produceren tijdens
hun bloei veel nectar en zijn erg in
trek bij hommels en bijen. Imkers
planten soms Korenbloemen rond

om hun bijenkorven, omdat bezoe
kende bijen dol zijn op de nectar
die een hoog suikergehalte bevat.
In de fytotherapie wordt de Koren
bloem gebruikt als medicijn. Voor
al de bloemen worden gebruikt,
omdat ze diverse interessante stof
fen bevatten waaronder slijmstof
fen, looistoffen, maar ook anthocy
anen zoals cyanine en bitterstoffen
zoals centaurine en enicine. Ge
bruik van de Korenbloem voor
oogaandoeningen was al lang be
kend. Korenbloem werkt mild en
verzachtend, maar ook ontste
kingsremmend. In de fytotherapie
wordt Korenbloemextract gebruikt

Uitgebreide plantencursus 2014
door Jan Hermans
Vanwege groot succes in 2013
wordt ook in 2014 weer een uitge
breide plantencursus door Land
schapsvereniging De Kringloop ge
organiseerd. Wederom is het doel
“planten leren kennen en determi
neren”. Voortbouwend op het con
cept uit 2013 worden ook tijdens de
cursus 2014 gedurende een aantal
excursies enkele plantenfamilies
voorgesteld. Wel is er tijdens deze
cursus meer “ruimte” ingebouwd
om ’s avonds onder begeleiding van
de cursusleiders te determineren,
dit met name op verzoek van diver
se deelnemers van de cursus in
2013. Voor een toelichting op de
gekozen plantenfamilies verwijzen
we naar een aparte bijdrage in dit
nummer van Observatie.
De plantencursus is bedoeld voor
beginners en gevorderden. Begin
ners kunnen veel leren van gevor
derden en gevorderden kunnen
weer beter leren kijken door de be
ginners. Leden gaan voor niet-le
den; er kunnen maximaal 40 men
sen meedoen. Tijdens de determi
natie-avonden werken wij met de
bekende flora’s van Heimans en
Thijsse en Heukels. Gedurende de

excursies maken we gebruik van
handig samengestelde vereenvou
digde praktijk-sleutels met afbeel
dingen. Deelnemers dienen zelf te
zorgen voor een goede loep (mini
maal 10x vergrotend).
De cursus wordt gegeven door Jan
Hermans, John Hannen en Jo van
pol.
De cursusbijeenkomsten zijn als
volgt:
Vrijdag 23 mei: introductiebijeen
komst plantencursus. Aanvang
19.30 uur in de centrale ruimte van
Basisschool Triangel in Linne.
Zaterdagmorgen 24 mei: excursie
landgoed Hoosden: thema Anjerfa
milie. Start om 9.00 uur vanaf de
kerk van Sint Odiliënberg.
Vrijdag 6 juni: determineeravond
plantencursus. Aanvang 19.30 uur
in de centrale ruimte van Basis
school Triangel te Linne.
Zondagmorgen 22 juni: excursie
plantencursus station Herken
bosch: thema lipbloemen en ruw
bladigen. Samenkomst om 9.00 uur
bij station Herkenbosch (tegenover
de ingang van de golfbaan Herken
bosch, Stationsweg).
Donderdagavond (!) 10 juli: determi
neeravond plantencursus. Aanvang
19.30 uur in de centrale ruimte van

bij oogbindvliesontsteking (con
junctivitis) of ooglidrandontsteking
(blefaritis). Ook zou Korenbloem
werken bij reuma, maar helaas is
dat gebruik van Korenbloem bij
vele aandoeningen niet erg goed ge
documenteerd, waardoor het twij
felachtig is of dit wel allemaal cor
rect is.
Maar een ding is zeker: het diepe
blauw van de Korenbloem wordt
door veel mensen gewaardeerd,
zeker wanneer men volledig onver
wacht oog in oog staat met nog
zo’n beeld uit een inmiddels verlo
ren gegaan verleden: diepblauw in
wuifend goudgeel graan.

basisschool Triangel te Linne.
Zaterdagmorgen 30 augustus: ex
cursie plantencursus in de Doort te
Echt: thema composieten. Samen
komst 9.00 uur op de parkeerplaats
in de Doort gelegen langs de weg
van Echt naar Dieteren. Dit is te
vens de afsluitende les van de plan
tencursus 2014.
Alle excursies starten dus om 9.00
uur en eindigen tussen 12.00 en
12.30 uur. De avondbijeenkomsten
starten om 19.30 uur en eindigen
om 22.00 uur.
U kunt zich voor de plantencursus
zowel schriftelijk als telefonisch op
geven bij Lei Hulsbosch (tel.
0475-463239) of via e-mail: cursus
sen@dekringloop.nl
De kosten voor de cursus bedragen
€ 15,- voor leden en € 25,- voor
niet-leden van “De Kringloop”.
Het cursusgeld vooraf overmaken
op rekeningnummer
NL70INGB0004709759 ten name
van Landschapsvereniging De
Kringloop onder vermelding van
“Plantencursus 2014”.
Uw aanmelding moet geschieden
voor 18 mei. Indien op deze dag het
cursusgeld niet binnen is, behoort
U niet tot de definitieve deelnemers
en ontvangt U ook geen uitnodi
ging of verdere informatie.
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Bosvogels
in Limburg
Lezing door Jan Joost Bakhuizen
op vrijdag 28 maart
door Lei Hulsbosch
Op vrijdagavond 28 maart zal weer
net voor de start van de vogelcur
sus een lezing over vogels worden
gehouden. Ditmaal zal de heer Jan
Joost Bakhuizen een fotolezing ver
zorgen over bosvogels van Lim
burg met speciale aandacht voor de
Middelste bonte specht.
De lezing begint om 20.00 uur in de
centrale ruimte van Basisschool
Triangel, Linnerhof 36
te Linne en duurt tot ongeveer
22.00 uur.
De lezing is ook toegankelijk voor
niet-leden.
Jan Joost Bakhuizen is ecoloog bij
de Rijkswaterstaat Limburg in
Maastricht, bestuurslid van onder
andere het Natuurhistorisch Ge
nootschap en het CNME en in zijn
vrije tijd vogelaar.
Vandaag staat de lezing vooral in
het teken van in Nederland voor
komende bosvogels. Hij zal met

Middelste bonte specht (foto: Jan Joost Bakhuizen)

name ingaan op bossoorten die af
nemen of toenemen en zal op zoek
gaan naar de mogelijke oorzaken
hiervan. Een van de soorten die uit
gebreid aan bod komt is de Middel
ste bonte specht. Er loopt al enkele
jaren een onderzoek naar de op
mars van deze vogel, trouwens nog
steeds, ook in 2014.
Graag wil Jan Joost jullie meene
men naar zijn favoriete gebieden in
Zuid-Limburg en de diversiteit aan
vogelsoorten laten zien die voor

een geïnteresseerd oog en oor te
voorschijn komen. Algemene soor
ten die te zien zijn, maar ook bij
zondere soorten waarvoor een be
paald gebied bezocht moet worden
zullen aan bod komen.
Het bestuur van de Kringloop be
veelt deze interessante lezing erg bij
U aan.
Reserveer dus alvast 28 maart in
uw agenda.

Voorjaarsexcursie
in het Bunderbos
Zondagochtend 27 april om 10.00
uur verzamelen we ons bij de par
keerplaatsen aan de Maasberg
nabij kasteel Elsloo. Vanaf dit punt
start deze ruim twee uur durende
excursie door het Bunderbos waar
bij veel aandacht voor de typerende
flora en fauna in dit aparte gebied.
Het Bunder- en Elsloërbos is gele
gen op de oostelijke helling van het
Maasdal. Het Bunderbos omvat
meerdere bostypen als: het essen
bronbos, veldbies-beukenbos,
gierstgras-beukenbos en het parel
gras-beukenbos. Vóór de intocht
van de Romeinen maakte dit bos
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Bunderbos (foto: John Hannen)

door John Hannen

deel uit van een groot oerboscom
plex dat zich uitstrekte vanaf de
Maasoevers via de bronrijke hellin
gen naar de drogere, schrale pla
teaus en vormde het één geheel met
de bosgebieden in het huidige Bel
gische Kempendistrict tot zelfs in
Duitsland. Het huidige, nog reste
rende bos is gelukkig nooit ontgon
nen voor de landbouw of woning
bouw mede door het weerbarstige
reliëf.
In 1865 besloot de Nederlandse re
gering een spoorlijn van Maastricht
naar Venlo aan te leggen dwars
door dit mooie bosgebied met de
nodige landschappelijke ingrepen.
Zo is de Hemelbeek genormaliseerd
tot een rechte, snelstromende sloot.
De noordelijke bossen bevatten tal
loze kalkrijke bronnen en beken en
gelden als de mooiste bronbossen
van ons land. De ondergrond van
de helling in het oostelijke Maasdal
bestaat uit kalksteen dat voorna
melijk is afgezet in het Krijt, ruim
zeventig miljoen jaar geleden. Hier
overheen zijn weer Pleistocene
grindpakketten door de Maas aan
gevoerd. Bovenop het plateau is het
grind bedekt met pakketten leem
(löss). Tussen het kalksteen liggen
stagnerende lagen van klei die er
voor zorgen dat het grondwater
stagneert en afstroomt naar het
Maasdal. Waar deze lagen in de
helling dagzomen, ontspringen di
verse beken en bronnetjes. In de
12de en 13de eeuw zijn grote stuk
ken bos gekapt waardoor nederzet
tingen zijn ontstaan zoals Elsloo.
Loo wil zeggen een open plek in het
bos. In de late Middeleeuwen was
al veel bos gekapt. Op de steile hel
ling bleven de bossen behouden en
werden geëxploiteerd als hakhout.
Er zijn in de bossen dichtbij de dor
pen nog bosopstanden zichtbaar
met overblijfselen van hakhoutcul
tuur, getuige de vaak dikke hak
houtstoven van een hoge ouder
dom. In het Maasdal lagen vochti
ge hooi- en weilanden, terwijl de
drogere terreinen op het plateau
met schapen begraasd werden.

Stralend Bunderbos (foto: Rob Bömer)

Door de bodemopbouw in lagen
zijn er ook lagen in de plantensa
menstelling te ontdekken. Vrij
hoog in de helling bevinden zich de
bossen van lemige, voedselrijke
bodem met kalkrijke ondergrond.
De bossen van het Stellario-Car
pinetum-verbond met een onder
groei van Bosanemoon en Daslook.
De bronbossen in het middendeel
van de helling behoren tot het habi
tattype vochtige alluviale bossen
met Gewone dotterbloem, Ver
spreidbladig goudveil, Bittere veld
kers, Reuzenpaardenstaart, Han
gende zegge, Slanke zegge met als
dominerende boom de Es. Ook
voor de mosliefhebbers is het volop
genieten met soorten als Geveerd
diknerfmos, Gewoon diknerfmos
en Beekdikkopmos, welk een soor
tencombinatie in ons land alleen bij
deze bronnetjes voorkomt. Het bos
aan de hellingvoet behoort tot de
associatie Pruno-Fraxinetum met
een zeer soortenrijke en kleurrijke
voorjaarsbloei van soorten als Een
bes, Gevlekte aronskelk, Slanke

sleutelbloem, Bosmuur en de zeld
zame Gele anemoon. Bij geschikt
weer laten de vogels zich ook niet
onbetuigd zodat we mogelijk kun
nen genieten van de vogels van
oude bossen als Kleine bonte
specht, Fluiter, Vuurgoudhaan,
Grauwe vliegenvanger en Boom
klever. Bij de meer waterrijke ge
bieden maakt men kans op de IJs
vogel en Grote gele kwikstaart en
in de vochtige bossen de Wielewaal
en de Matkop.
Dus mensen noteer deze ochtend in
uw agenda en zorg dat u tijdig aan
wezig bent, het belooft een interes
sante ochtend te worden. De excur
sie staat onder leiding van Jo van
Pol en ondergetekende. Als de
weersomstandigheden geschikt zijn
zullen we hier vele plantensoorten
met eventuele andere verrassingen
tegenkomen. Gezien de terreinom
standigheden zijn stevige schoenen
aan te bevelen. Zorg ook dat jullie
goede veldgidsen bij jullie hebben,
een loep en/of fotocamera.

Grauwe vliegenvanger (foto: Rob Hille Wikimedia Commons CC BY 3.0)
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Jaarprogramma
2014

Vrijdag 28 maart
Lezing door de heer Jan Joost Bakhuizen over de bosvogels in Limburg.
Zondag 27 april
Ochtendexcursie naar het Bunderbos te Elsloo met speciale aandacht
voor de voorjaarsflora.
Zondag 25 mei
Middagexcursie naar het gebied Koningssteen bij Thorn.
Zondag 29 juni
Excursie door de Linnerweerd. Alleen voor leden.
Zondag 31 augustus
Lange dagexcursie naar de Maasduinen; een afwisselend gebied met een
specifieke flora en fauna.
Zondag 28 september
Excursie naar het Haeselaarsbroek bij Koningsbosch; een interessant na
tuurontwikkelingsgebied.
Zondag 26 oktober
Herfstexcursie naar de Meinweg; omgeving Vlodrop-Station en de Dal
heimer Mühle.
Vrijdag 28 november
Lezing door de heer Bair Jeuken over solitaire bijen.
Vrijdag 12 december
Lezing door de heer Jan Hermans over de Pantanal en het zuidelijke
Amazone-gebied.
Vrijdag 26 december
Traditionele Kerstwandeling in een Limburgs natuurgebied.

Even rust... (foto: Ans Homburg)

19

www.editoo.nl

Foto: Marianne Vos

Indien onbestelbaar retour: De Kringloop Linne, Burton Jostweg 7, 6041 PG Roermond

Syrphus ribesii of Syrphus vitripennis?
Om dat vast te stellen heeft u nodig; een insectenvangnet, een insectenpot
je met daarin een spaarzaam met ether bedruppeld wattenplukje, een
dunne insectennaald en een goede loep. Vang de zweefvlieg en plaats hem
in het insectenpotje. De ether doet binnen twee seconden zijn werk. Prik
de zweefvlieg behoedzaam op de insectennaald, spreid zijn pootjes en
neem de loep ter hand. Heeft de Syrphus korte zwarte haartjes op de bui
tenkant van de top van dij drie? Dan is het de Syrphus ribesii. Zijn de
haartjes geel? U heeft een Syrphus vitripennis gevangen!
Marianne Vos

De volgende uitgave van dit blad staat
in het teken van het 40-jarig bestaan
van onze vereniging.
Heeft u nog een herinnering en/of foto
die u in de jubileumuitgave wil delen
met de andere leden neem dan even
contact op met de redactie:
secretariaat@dekringlooplinne.nl
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