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door Jan Hermans

Landgoed de Hamert is bij velen
van U niet onbekend. Dit schitte
rende heide- en bosgebied hebben
we ook in het verleden al enkele
malen bezocht. Het maakt thans
deel uit van het Nationaal park
Maasduinen. Tijdens deze activiteit
een ideale gelegenheid om met dit
824 ha grote natuurgebied kennis te
maken.

We komen om 10.00 uur bij elkaar
op de parkeerplaats tegenover het
pannenkoekenhuis nabij hostellerie
de Hamert in Wellerlooi. Vandaar
uit wandelen we rustig in noord
westelijke richting langs het ven
nencomplex Pikmeeuwenwater, om
via een prachtig paraboolduin met
geweldig uitzicht terug te keren
naar ons startpunt. De wandeling
duurt tot ongeveer 16.00 uur.
Het is belangrijk dat U voldoende
proviand en vooral drank mee
neemt. Stevige wandelschoenen zijn
aan te raden, evenals verrekijker,
fototoestel en een goede natuur
gids.

Het bos van de Hamert bestaat
vooral uit aangeplante Grove den
nen met in de struiklaag Wilde lijs
terbes en Ruwe berk. In de kruid
laag groeit veel Bochtige smele en
de steeds vaker voorkomende Ran

Lange dagwandeling op Landgoed de Hamert 
op zondag 31 augustus a.s.

 

kende helmbloem.
De heidevegetatie bestaat vrijwel
uitsluitend uit Struikhei, Bochtige
smele en op de vochtiger delen Pij
penstrootje. Soms kleuren Tormen
til en Muizenoor de heidevegetatie
lokaal geel. Op dergelijke plaatsen
is het uitkijken naar de Veldkrekel
en op wat meer open terrein naar
de Blauwvleugelsprinkhaan.
Langs de bosranden en op de rijk
gestructureerde heide komt men
ook dagvlinders als het Bont zand
oogje, de Kleine vuurvlinder en
zelfs het Heideblauwtje tegen. De
rijke insectenwereld is een belang
rijke voedselbron voor de Zand- en
Levendbarende hagedis, die beide
weer op het menu staan van de
Gladde slang.

In de open terreindelen liggen ver
schillende vennen. Het Westmeer
ven is meer voedselrijk van karak
ter dan het oostelijk gelegen Hee
renven. In de omgeving van deze
vennen komt vochtige heide voor
met Dophei en Klokjesgentiaan. In
het zuidelijk deel van de Hamert
ligt, ingesloten door een hoge rug
van stuifduinen, het Pikmeeuwen
water. In dit gebied komt nog een
restant van hoogveen voor, vroeger
zo talrijk in dit deel van Limburg.
Alle vengebieden op de Hamert zijn
van groot belang voor de rijke am
fibieën- en libellenfauna.

Heideherstel- en beheer vindt
plaats door plaggen en maaien en
vroeger ook door afbranden. Deze
laatste beheervorm wordt nu niet
meer toegepast. Tegenwoordig
vindt begrazing plaats door Kempi
sche heideschapen, koeien en paar
den. Soms worden geiten ingezet
wanneer heideterreinen begroeid
zijn geraakt met berken en bramen.
Geiten zijn namelijk alleseters.
Ook wordt bos omgevormd naar
heide of geleidelijk veranderd in
meer natuurlijk bos. Bij het bosbe
heer worden exoten zoals Ameri
kaanse vogelkers, Amerikaanse eik
en Ratelpopulier teruggedrongen.

Zoals U merkt is een bezoek aan de
Hamert zeer de moeite waard. Het
gebied leent zich om uren te dwalen
door bos en hei, genietend van het
landschap of van de zingende
Boomleeuwerik of Boompieper.
Ook een ontmoeting met een hage
dis of een bijzonder insect behoort
tot de mogelijkheden.

Reserveer alvast deze bijzondere
dag in uw agenda…; wij bestellen
goed weer.
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door John Hannen

Geschiedenis 
Plantengoeroe Roy Lancaster be
schrijft de Koelreuteria uit de Geu
rige Heuvels van Beijing (Peking).
Deze boom groeit in China in hete
en droge valleien en wordt ook als
laan- en parkboom aangeplant
soms bij de graven van hoge amb
tenaren. De boom komt van nature
voor in Azië. De introductie van
deze boom in het westen geschiedde
door de Jezuïet pater Pierre d‘In
carville in 1747, die de eerste zaden
hiervan opstuurde. Vele jaren eer
der was het Joseph Koelreuter die
als eerste westerling deze boom
ontdekte bij de graven van de Chi
nese Mandarijnen.
Joseph Gottlieb Koelreuter,
(1733-1806), deed veel onderzoek
naar vissen en kevers. Met name de
rol van kevers en andere insecten
bij de overdracht van stuifmeel
naar de stempel van bloemen. Hij
was vooral geïnteresseerd in de sek
sualiteit van planten. Hij deed uit
voerige kruisingsproeven met Nico
tiana (Tabak), maar ook andere de
soorten van de geslachten Dian
thus, Verbascum, Hibiscus, Datura
en Cucurbita. In 1760, in Sint-Pe
tersburg, kweekte hij een bastaard
tussen Nicotiana rustica en Nicoti
ana paniculata en toonde hij aan,
dat bij de bestuiving eigenschappen
van de vader door het stuifmeel
overgebracht werden, waarmee de
seksualiteit van planten eenduidig
bewezen was. Hierdoor geldt hij als
de grondlegger van de bloemecolo
gie en ontdekker van de bestuiving
door insecten. Ondanks deze mo
derne opvattingen lag hij vaak
overhoop met Carl Linnaeus getui
ge de zeer vele briefwisselingen.

veerd zijn. Het samengestelde, one
vengeveerde blad bestaat uit 7 - 15
deelbladeren die circa 7 tot 10 cm
lang zijn. De lobben hebben een ge
kartelde bladrand (zie foto). Het
blad is in het voorjaar bronskleu
rig, verkleurt al snel naar licht
groen soms met een grijzig waas en
verkleurt in de herfst naar geel tot
oranje. In juli-augustus, als er niet
veel bomen meer bloeien, verschij
nen talrijke kleine, gele bloemen die
in eindstandige pluimen staan van
circa 30 cm lengte. De pluimen zijn
open en los van structuur. Na de
bloei verschijnen circa 4 cm grote
blaasvruchten die nog lang blijven
hangen en op lampionnetjes lijken
(zie foto), waardoor de boom een
aantrekkelijker accent geeft aan de
tuin. Deze verkleuren van groen
naar brons en bevatten enkele
zwarte zaden van 5-8 mm groot (zie
foto). De vruchten blijven lang aan
de boom.
 
Toepassing 
De zeer sierlijke Blazenboom wordt
gelukkig steeds vaker toegepast in
grote tuinen en parken. In struik
vorm wordt hij zelfs toegepast in
grote bloembakken bij winkelpro
menades. Hoewel hij van nature in
China, Korea en Japan in het wild
voorkomt is de boom in Nederland
toch voldoende winterhard. Koel
reuteria paniculata groeit op nage
noeg elke grondsoort op een zonni
ge standplaats, waarbij hij een
voorkeur heeft voor een goed door
laatbare grond met beschutting
tegen wind. Het is ook een boom
die goed bestand is tegen luchtver
vuiling, die door het verkeer wordt
veroorzaakt. Er zijn verscheidene
cultivars op de markt zoals Koel
reuteria paniculata 'Fastigiata' met
een rechtopgaande zuilvormige
groeiwijze, die niet breder dan een
meter wordt en als straatboom kan
worden toegepast vanwege de ver

Bomen over bomen deel 16

Koelreuteria paniculata of Blazenboom
 
 

Naamgeving 
Koelreuteria behoort tot de Zeep
boomfamilie (Sapindaceae), een fa
milie die over de hele wereld veel
voorkomt. Deze familie omvat veel
houtige gewassen als bomen en lia
nen met 136 geslachten en 2000
soorten, waarvan de meeste uit de
tropen. In deze familie zitten vol
gens het APG II-systeem (2003)
planten uit de paardenkastanjefa
milie (Hippocastanaceae) en de es
doornfamilie (Aceraceae). De
bloeiwijze van de Paardenkastanjes
lijkt op de bloeiwijze van de Koel
reuteria zie ook verder in dit artikel
bij de bevruchting. Een ander ken
merk van de familie is dat ze vaak
samengestelde bladeren hebben.
Koelreuteria heeft vele Nederland
se namen zoals Koelruit, Blazen
boom, Goudenregenboom, Chinese
vernisboom, Gele zeepboom of
Lampionnenboom. In Engeland
spreken ze van Chinese rain tree,
Goldenrain tree, Pride of India en
China tree. De Duitsers spreken
van Rispiger Blasenbaum, Chinesi
scher Lackbaum, Blasenbaum en
de Fransen van Savonnier, Savon
nier de Chine en Arbre à vernis
Chinois. De Chinese naam van
Koelreuteria is "luan". Koelreuteria
is uiteraard afgeleid van de botani
cus Koelreuter en de soortnaam
paniculata duidt aan dat de bloe
men bloeien in een pluimvorm.
 
Beschrijving 
De Blazenboom is een middelhoge
boom van zes á zeven meter hoog
of een meerstammige hoge struik
(zie foto). Hij heeft een ietwat onre
gelmatige kroon die steeds breder
wordt tot deze vrijwel rond is en
een parapluvorm heeft. De schors
is licht grijsbruin en de twijgen zijn
bruinachtig met duidelijk zichtbare
lenticellen. Uit de rode knoppen
komen in het voorjaar 15-40 cm
grote bladeren die soms dubbelge
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Koelreuteria paniculata: 1. wintersilhouet; 2. bloemtros; 3. verse “blazen”-vruchten; 4. vrucht met zaden.
De foto 1 en 3 zijn van de auteur, foto 2 en 4 zijn van P. Theunissen.

smalde kroon. De Koelreuteria pa
niculata 'Coral Sun' is een struik
vormer, afkomstig uit de Verenigde
Staten met schitterende geel oranje
rode herfstkleuren met in het voor
jaar prachtige, rozerood gekleurde
takken, die na enkele weken van
vlammend oranjerood verkleuren
naar lichtgroen.
 
De bevruchting
De Blazenboom bloeit pas in de
tweede helft van de zomer, waarbij
zijn bloemen druk worden bezocht
door bijen en hommels. Vanwege
de vele nectar en stuifmeel vormt
hij dus een prima drachtplant. De
bloei van Koelreuteria paniculata is
rijker naarmate de zomer warmer
is. De bloemen bestaan uit een klei
ne groene kelk en vier kroonbladen
met aan de voet twee naar voren

gerichte oortjes. De kroonbladen
vullen slechts de helft van een cir
kel. In de andere helft steken de
acht behaarde meeldraden uit, pas
later ontwikkelt zich ook de stijl. In
het begin van de bloei worden uit
sluitend mannelijke bloemen ge
vormd en later ook tweeslachtige
bloemen die aanmerkelijk minder
in aantal zijn. Tijdens de bloei ver
andert ook de bloemkleur: aan de
basis van de kroonbladen ontwik
kelt zich namelijk een oranjerode
vlek. Een dergelijke ontwikkeling
doet zich ook voor bij Aesculus.
Na de bloei volgen driehoekige
blaasvruchten waarin zich het zaad
bevindt (zie foto).
 
Geneeskracht en gebruik
De geroosterde zaden zijn zuur
maar eetbaar. De boom bevat veel

saponinen (zeepstoffen), die de
boom beschermen tegen insecten
vraat en schimmels. Saponinen
komen veel voor in het plantenrijk
zelfs in drie op de vier planten
komen saponinen voor, vooral in
de voedselrijke weefsels als wortels,
knollen, bladeren, bloemen en
zaden. In groenten als sojabonen,
erwten, spinazie, tomaten, aardap
pels en knoflook zitten ook saponi
nen. Maar ook bij inheemse plan
ten zoals in Echte koekoeksbloem,
Zeepkruid, Paardenkastanje, Glad
breukkruid (Herniaria glabra), het
blad van Ruwe berk (Betula pendu
la) en de wortels van Kattendoorn
(Ononis repens) zitten saponinen.
Saponinen kunnen een gunstig ef
fect op de menselijke cholesterol
huishouding hebben. Maar saponi
nen irriteren ook de slijmvliezen en
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prikkelen het maag- en darmka
naal. Ze worden vaak gebruikt als
slijmoplossend middel of laxeer
middel. Ze hebben ook een antisep
tische werking op de urinewegen.
De bladeren en jonge scheuten
worden gekookt en gegeten daar ze
antioxidanten bevatten en ze zou
den zelfs  een tumorremmende wer
king hebben maar bevatten ook cy
anide. In de vrucht bevinden zich
drie grote zwarte zaden die in
China als kettingkralen, onder
meer voor rozenkransen, worden
gebruikt. De in de herfst prachtig
geel verkleurende bladeren worden
gebruikt om een zwarte verf van te
maken, terwijl uit de bloemen een
gele verfstof wordt vervaardigd. De
hars of gom van de boom kan op
een zeer arbeidsintensieve wijze

kunnen breken.

Afsluiting 
Alhoewel Koelreuteria in onze stre
ken nooit tot een echte woudreus
uitgroeit, is deze boom toch niet ge
schikt voor de allerkleinste tuin. De
Blazenboom is een sieraad in de
wat grotere tuinen en een uitsteken
de drachtplant voor de bijen.
Omdat het blad klein is en gemak
kelijk gefilterd licht doorlaat, is hij
mooi toe te passen bij een terras
waarbij men onder de boom nog
het nodige kan aanplanten.
 

worden gebruikt als vernis.
 
Ziekten en plagen 
De Blazenboom kent geen ziekte
problemen of ernstige insectenpla
gen. Enkele exemplaren zijn wat
gevoeliger voor wortelrot en kan
ker. Ze zijn vrij winterhard en ver
dragen temperaturen tot -15 °Celsi
us zonder enige vorstschade. Hij
heeft sponsachtig merg in de tak
ken. Als dit merg door snoeien
wordt 'blootgesteld’, dan is er een
gerede kans op aantasting door
onder andere de koraalzwam. Dus
bij snoeien de wond absoluut af
dekken met een wondbalsem om
het merg te beschermen. Jonge
exemplaren zijn wel nog gevoelig
voor late nachtvorst, terwijl de tak
ken bij zware wind gemakkelijk

 

door Tom Storcken

In de zomer van 2013 hebben Thea
en ik deelgenomen aan een natuur
week in het Zwitserse Val d’Herens.
Tijdens een van die dagen was er
speciale aandacht voor kruiden,
maar ook andere planten kwamen
aan bod. Bij de lunch in het veld
werden versgeplukte kruiden in sa
lades en quiche verwerkt. Genieten
in en van de natuur dus en er ook
nog wat van opsteken! Van een
aantal planten, waarvan sommige
alleen voorkomen in bergachtige
streken, weer andere ook bij ons te
vinden zijn, volgt een beknopte be
schrijving.
Absintalsem (Artemisia absinthi
um) is een overblijvende, struikvor
mige zomerbloeier met een sterke
kruidige geur, die voorkomt op

zonnige ruderale plaatsen en ruig
ten. De knoppen werden vroeger
gebruikt voor het stoken van Ab
sintlikeur, die vanwege het risico op
zenuw- en hersenbeschadiging in
middels verboden is. De plant, die
ook in ons land voorkomt, staat op
de Rode Lijst.
Meesterwortel (Peucedanum os
truthium) Een 30 tot 100 centime
ter hoge overblijvende plant met
tot 30 centimeter grote bladeren.
De wortels werden tot poeder ge
malen en opgesnoven bij bijholte
ontsteking en in tabletvorm geslikt
bij allerlei kwaaltjes. Meesterwortel
geniet in de Alpenlanden grote be
kendheid als Meisterwurz waarvan
hoogwaardige Schnaps gestookt
wordt.
Bosooievaarsbek (Geranium sylva
ticum) houdt van zonnige droge

plaatsen, heeft opvallende roodvio
lette bloemen en is prachtig om te
zien, vooral als talloze planten te
zamen een fleurig Alpentapijt vor
men. Bosooievaarsbek komt bij ons
uitsluitend voor als verwilderde
tuinplant.
Grote brandnetel (Urtica dioica)
heeft brandharen die histamine be
vatten, dezelfde stof die bij insec
tensteken jeuk veroorzaakt. Als te
gengif is wrijven met een weegbree
blad werkzaam. De stengelvezels
werden gesponnen waarna de
draad werd gebruikt om neteldoek
te weven. Jonge scheuten zijn sma
kelijk in soep of als spinazie.
Brandnetel is rijk aan vitamine C
en ijzer en bevat veel proteïne.
Runderen mijden de plant vanwege
de brandharen, maar eten ze wel
gemaaid en gedroogd.

Planten; kruiden, groenten, medicijn
of gewoon om van te genieten?

 
 

Natuurweek in het Zwitserse Val d'Herens
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Grote weegbree (Plantago major)
Het blad van weegbree verzacht in
sectensteken en omdat de plant
vrijwel overal langs wegen en
paden groeit is ze meteen inzetbaar.
Thea ondervond een andere wer
king van weegbree toen ze last
kreeg van pijnlijke voeten tijdens
onze kruidenwandeling. Schoenen
en sokken uit, bladeren op de pijn
lijke plaatsen gelegd, sokken en
schoenen weer aan en lopen maar;
ze kon de tocht zonder noemens
waardige klachten vervolgen. De
naam Plantago is afgeleid van
‘Planta pedis’ hetgeen voetzool be
tekent. De naam weegbree is afge
leid van het Oud-Saksische ‘wegb
reda’ hetgeen zoveel betekent als;
breed op de weg groeiend.
Cipreswolfsmelk (Euphorbia cypa
rissias) Het is een lage overblijven
de plant die in voorjaar en zomer
opvallend geelgroen bloeit en voor
al op zonnige plaatsen goed gedijt.
Mieren spelen een belangrijke rol
bij de zaadverspreiding. De zaden
van Cipreswolfsmelk zijn voorzien
van een aanhangsel dat door mie
ren wordt meegenomen om aan de
larven te voeren; het mierenbrood
je.
Geel walstro (Galium verum) is een
zomerbloeier met talloze fijne gele
bloemetjes die naar honing geuren.
Vroeger werd Geel walstro ge
bruikt om melk te stremmen bij de
kaasbereiding en daarom ook wel
stremselkruid genoemd. Door de
aangename geur vormde het tevens
een belangrijk bestanddeel van
hooi voor matrasvullingen.
Herfsttijloos (Colchicum autumna
le). Tijdens de bloei die in de herfst
valt neemt de bol geen vocht op
waardoor geen wortels en bladeren
gevormd worden. Pas in het voor
jaar komen de bladeren tevoor
schijn. Herfsttijloos groeit op voch
tige voedselrijke grond, zoals beek
hellingen, beekdalen, graslanden en
uiterwaarden. Vee mijdt de plant
die het giftige alkaloïde colchine
bevat.
Dodenwaad (Veratrum album) De
plant groeit in bergachtige streken

en is van wortels, bladeren, stelen
tot en met de bloemen zeer giftig.
Ze vertoont veel gelijkenis met Gele
gentiaan.
Gele gentiaan (Gentiana lutea). Ge
droogde wortels worden gebruikt
voor het stoken van Gentiaanlikeur
en Gentiaanschnaps. Verwisseling
met de gelijkende maar zeer giftige
Dodenwaad kan dodelijk zijn.
Omdat Gele gentiaan met uitster
ven werd bedreigd door het op
grote schaal uitgraven van de wor
tels ten behoeve van de al dan niet
clandestiene stokerijen, staat ze
onder Naturschutz. Stokerijen be
trekken de wortels tegenwoordig
van gespecialiseerde kwekerijen.
Huislook (Sempervirum spec). Dit
vetplantje is bij ons bekend als po
pulair rotsplantje. Het is een
droogteminnende soort die vlot
groeit op rotsen en kalkarme
grond. In de Alpen komt het van
nature voor en menige berghelling
van Val d’Herens is bedekt met een
tapijt van gevarieerde soorten
Huislook, waar ze in combinatie
met bloeiende planten prachtige
kleurencombinaties vormt. Omdat
vetplanten vochtreserves opslaan in
de bladeren drogen ze niet snel uit.
Kleine tijm (Thymus serpyllum) is
een laagblijvende zomerbloeier die
stevige polletjes vormt. Tijm ver
spreidt een aangename kruidige
geur. Het is een veelgebruikt keu
kenkruid dat tevens dienst doet bij
luchtwegklachten en in onder meer
hoestdranken wordt verwerkt.
Bergvrouwenmantel (Alchemilla
monticola) is veel kleiner dan de
soorten vrouwenmantel die in ons
land algemeen voorkomen en de
verzamelnaam Alchemilla verum
dragen. Vroeger was Bergvrouwen
mantel ook bij ons een algemene
plant; nu heeft ze de status Ernstig
Bedreigd op de Rode Lijst en komt
ze nog slechts zeer sporadisch voor.
Brave hendrik (Chenopodium bo
nus-henricus). Het is bijna niet
voor te stellen dat de plant, die in
ons land op de Rode Lijst als Ern
stig Bedreigd vermeld staat, ooit
massaal voorkwam en zelfs in

moestuintjes als groente werd aan
geplant. Jonge scheuten werden ge
geten als asperges, de bladeren als
spinazie. De volksnaam was wilde
spinazie. De wortels voerde men
aan schapen, die leden aan de zoge
heten schapenhoest. In Alpenlan
den waar op de steile hellingen geen
kunstmest gebruikt wordt komt
Brave hendrik nog wel massaal
voor en heeft de volksnaam Fette
Henne omdat met de zaden kippen
vetgemest worden.
Wilgenroosje (Chamerion angusti
folium). Deze opvallende zomer
bloeier wordt tot 150 centimeter
hoog. Het is een pionierplant die,
als ze eenmaal op een geschikt
plekje tot wasdom is gekomen, het
er enkele jaren kan volhouden. De
wortels zijn eetbaar als Schorsene
ren en jonge scheuten als asperges.
Fijngemalen stengels zijn smakelijk
in salades. Rond de paarsviolette
bloemen wemelt het van insecten
die gebruik maken van nectarstati
on Wilgenroosje. Ze hebben ook
een grote aantrekkingskracht op
nachtvlinders en de plant is een van
de waardplanten van Groot avond
rood (Deilephila elpenor), een
prachtige nachtvlinder uit de Pijl
staartfamilie.
Tot slot kan ik het niet laten om de
waarneming van een majestueuze
vogel te vermelden. We zagen hoe
een Steenarend (Aquila chrysaetos)
zich moeiteloos omhoog schroefde
op de thermiek. Een volwassen
Steenarend heeft een spanwijdte
van 190 – 230 centimeter en een li
chaamslengte van ruim 90 centime
ter. Na jarenlang bejaagd te zijn
neemt de populatie in de Alpen
weer toe.
Tijdens de natuurweek in het Zwit
serse Val d’Herens maakten we
kennis met velerlei planten waarbij
de vraag centraal stond; zijn het
groenten, kruiden, of planten om
gewoon van te genieten? Dat laat
ste zeer zeker!
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door Marianne Vos

Jarenlang was de onderwaterwereld
zijn domein. Hij leefde van kleine
vissen, van eitjes van waterkevers,
van watervlooien en andere dier
tjes. Zijn derde larvenlevensjaar
bracht hij grotendeels door tussen
dood plantenmateriaal op de
bodem. Op een dag verliet de larve
de waterplas in het bos en klemde
zich op de oever stevig vast aan een
plantenstengel. De libel begon zich
moeizaam te bevrijden uit hetgeen
hij voorheen was, de kop voorop.
Werd hij geraakt door een wande
laar of door een vallende twijg? Of
maakte misschien een flinke regen
bui een einde aan zijn nieuwe
leven?
De onfortuinlijke libel werd gevon
den aan de oever van een van de
kleiputten in De Doort. Het is een
Smaragdlibel. Glanslibellen (Cor
duliidae) zijn te herkennen aan hun
glanzende, donkergroene tot zwart
groene achterlijf, het geelglanzende
borststuk en de typerende kleur
van de ogen; lichtgroen metallic.

Een uitzondering vormt de Twee
vlek (Epitheca bimaculata), een ui
terst zeldzame soort. Deze heeft
geen metaalglans en lijkt veel op de
Viervlek (Libellula quadrimacula
ta) of op de Bruine korenbout (Li
bellula fulva). De andere drie soor
ten glanslibellen die in ons land
voorkomen zijn de Smaragdlibel
(Cordulia aenea), Metaalglanslibel
(Somatochlora metallica) en de
Hoogveenglanslibel (Somatochlora
arctica).
Glanslibellen hebben een voorkeur
voor plassen, beken en kanalen met
stilstaand of traag stromend water
in een bosrijke omgeving. In tegen
stelling tot alle andere libellen die
nen ze niet als indicator voor de
waterkwaliteit, want ze nemen ook
genoegen met verontreinigd water.
De mannetjes zijn sterk territoriaal
en maken lange patrouillevluchten.
Vrouwtjes verschuilen zich meestal
in de oevervegetatie waar ze ook
hun eitjes afzetten, of tussen de be
groeiing laten vallen. Jonge dieren
die nog niet aan paring toe zijn
worden op grotere afstanden van

het water gezien. De larven over
winteren twee tot drie keer, waarna
ze in de lage vegetatie aan het water
transformeren tot libel.
 

Smaragdlibel - Cordulia aenea
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door Jan Hermans  
 
Het Zandblauwtje was ooit een van
de meest karakteristieke planten
van de kalkarme zandgronden. Te
genwoordig is de plant zeldzaam
geworden en voornamelijk nog aan
te treffen in wegbermen en op zan
dige taluds langs spoorbermen. Be
mesting van de graslanden en ber
men heeft geleid tot de achteruit
gang. Door bemesting wordt de
grasgroei gestimuleerd en dat leidt
tot verdwijning van het Zand
blauwtje, omdat de soort zich niet
kan handhaven in een hoge en
dichte vegetatie.

Naam
De naam voor deze soort is goed
gekozen. Als lichtblauw bloeiende
soort komt ze vooral voor op zand
grond. Haar Latijnse naam Jasione
montana is minder logisch. Jasione
schijnt afgeleid van het Griekse
woord voor arts: iatros. Zand
blauwtje is echter geen plant met
een medicinale waarde. Het woord
“montana” houdt verband met ber
gen of heuvels, maar ook hier ont
gaat ons het verband omdat Zand
blauwtje geen voorliefde vertoont
voor berg- of heuvelachtige land
schappen.

Bloem
De bloemen van het Zandblauwtje
tonen oppervlakkig enige gelijkenis
met composietenbloemen. De
bloeiwijze bestaat namelijk uit een
afgeplat hoofdje. Het hoofdje aan
de topas is groter dan de hoofdjes
die aan de zijassen van de stengel
verschijnen. Veel kleine bloem
hoofdjes worden uit de zijstengels
gevormd, wanneer de hoofdas is af
gevreten of afgemaaid.
Aan de voet van het hoofdje zit een
bleekgroen omwindsel. De bloemen
zijn in het hoofdje duidelijk ge
steeld. De vijf kroonbladen vormen
in de knop een soort kokertje, dat
loslaat bij het begin van de bloei.
De helmknoppen zijn aan de voet
eveneens met elkaar vergroeid tot
een kokertje dat de knotsvormige
stijl omsluit. Aan de stijl zit een
soort “penseeltje” dat het stuifmeel
van de helmknoppen opvangt. De
stijl steekt al snel buiten de bloem
kroon, waardoor er een karakteris
tiek beeld ontstaat van een zacht
blauw hoofdje met roze-achtige
knotsvormige stijlen.

Levenscyclus
Na de bevruchting groeit de bloem
uit tot een doosvrucht, een ken
merk van de Klokjesfamilie, waar

toe het Zandblauwtje behoort. Uit
de zaden kiemen rozetjes, die min
stens een winter doorstaan en pas
afsterven na de vruchtzetting.
Zandblauwtjes hebben een penwor
tel met dunne zijwortels. Door de
enorme wortelomvang kan een
Zandblauwtje in een droge omge
ving lang fris ogen. De bladeren en
het onderste stengeldeel zijn be
haard. De onderste bladeren zijn
lancetvormig, vaak met een iets
golvende rand.

Verspreiding en voorkomen
Zoals in de inleiding al kort aange
stipt is het Zandblauwtje in Neder
land een soort van de pleistocene
zandgronden en de duinstreken.
Hier is ze lokaal nog vrij algemeen,
maar de soort gaat duidelijk ach
teruit. In Zuid-Limburg is Zand
blauwtje een zeldzame verschijning
en beperkt tot de zandkoppen. Dat
geldt ook voor de rivierdalen, waar
de soort staat op (aangevoerd)
pleistoceen zand.

Zandblauwtje was ooit karakteris
tiek voor zandpaadjes in vergraste
heide, op open dynamische, voed
selarme plekken en op open plek
ken in weinig of niet bemeste,
schrale graslanden. In de duinen

 

Zandblauwtje - Jasione montana

Verdwijnend blauw juweel van de ouderwetse zandpaden
   Nummer drie op de lijst van favoriete blauwe bloemen
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groeit Zandblauwtje op de kalkar
me zuidhellingen met Buntgras, ter
wijl het in zandverstuivingen vooral
op de noordhellingen te vinden is.
Buntgras en korstmossen zijn op
dergelijke noordhellingen de voor
naamste begeleiders, maar ook Ge
woon biggenkruid, Ruig haarmos
en op minder voedselarme plekken
soorten als Muizenoor, Vroege
haver, Klein tasjeskruid en Hazen
pootje komen voor.

Aantrekkelijk voor insecten
Doordat de bloemen van Zand
blauwtje talrijk nectar en stuifmeel
bezitten, zijn ze een belangrijke
voedselbron voor diverse bijen
soorten.
Naast korttongige bijensoorten uit
de geslachten Zandbij (Andrena) en
Groefbij (Halictus) zijn het vooral
maskerbijen die door Zandblauwtje
worden aangetrokken. Een specia
list op Zandblauwtje is de masker

bij Hylaeus annularis. Zij heeft een
sterke binding met deze planten
soort en haar verspreiding komt
dan ook overeen met die van Zand
blauwtje. Andere bijen die regelma
tig Zandblauwtje bezoeken zijn
Hylaeus brevicornis en de glansbij
Dufourea halictula.
Gespecialiseerd op Zandblauwtje
zijn ook de snuitkever Miarus mi
cros en de bloemwants Strongylo
coris luridus.

 

door Leo Koster
 
Heeft u ook weer zo genoten van
de Observatie mei/juni 2014? Met
daarin onder meer informatie over
het 40 jarig jubileum van Land
schapsvereniging “De Kringloop”.
Het voorblad met een fotocollage
van Rob Bömer toont ons het jaar
tal 1974 in zwart-wit en 2014 in
kleur. In 1974 herken ik de prachti
ge Linnerweerd met onder meer
Ravenburg, de meanderende
Vlootbeek en een boer die het hooi
nog handmatig keert of schudt. In
2014 kijkt een Groene kikker ons
met argusogen aan, knabbelt een
Sijsje op een zaadje, toont de Kat
tendoorn haar bloemkroon met
vlag, zwaarden en de onzichtbare
kiel en rolt een Icarusblauwtje zijn
tong uit over geelkleurige bloem
knopjes. Op bladzijde 19 schrijft
John Hannen een fraai stukje over
Koningssteen. In het afsluitend ge
deelte rept hij over het mogelijk
kunnen genieten van de koning der
zangers, de vele plantensoorten en
eventuele andere verrassingen. We
moeten 25 mei 2014 in onze agenda
noteren want het belooft een inte
ressante middag te worden.

Op zondag 25 mei 2014, ruim voor
14.00 uur, staan er al geïnteresseer
den te wachten voor de ijzeren in
gangspoort naar Koningssteen. De
onlangs nog vol gaten zittende
grind- en toegangsweg is gerepa

reerd. Als we aan komen rijden
komt een door Aqua Terra aange
stelde “tollenaar” uit zijn stoel. Als
we aangeven dat we gaan struinen
in Koningssteen is dat voor hem
geen enkel probleem; hij was ervan
op de hoogte. De gidsen voor deze
middag zijn Jan Hermans en John
Hannen. De 23 aanwezigen worden
gesplitst in twee ongelijke groepen.
Ik loop mee met John die met 9
personen het veld ingaat.

Rupsjes van de Meidoornstippel
mot zitten gezellig in het spinsel
van een Eenstijlige meidoorn. Ze
zullen de hele struik kaalvreten,
maar ze herstelt wel weer. Het is
heerlijk wandelweer. Vanuit de
dichte vegetatie zingt een Braam
sluiper en de Winterkoning. John
wijst ons op Gewone margriet,

Kleine klaver, Gewone hoorn
bloem, Madeliefje, Boerenworm
kruid, Biggenkruid en Smalle weeg
bree. Een Grasmus zingt er zijn
hoogste lied, een Klein koolwitje
fladdert er rond. Knoopkruid staat
volop in knop, het Fluitenkruid
staat wel te pronken met haar witte
schermen. Dit kruid werd door Jac.
P. Thijsse “Hollands kant” ge
noemd. In een holle stengel voor
zien van een dichte knoop kon een
fluitje gemaakt worden, in de sten
gel moest dan halverwege een over
langse snee gemaakt worden.
Rechts hangt een wilg vol met plui
zige zaden, heel anders dan het
spinsel van de stippelmot. Dankzij
het fraaie weer “dwarrelt” hier ook
het Bont zandoogje. Groot streep
zaad staat in bloei, de Brede wes
penorchis is nog niet zover. Een

Verslag excursie
Koningssteen

Witgerande tuinslak - Cepaea nemoralis (foto: Marianne Vos)
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weggegooid klokhuis van een appel
heeft er voor gezorgd dat hier nu
een Appelboom staat met kleine
appeltjes. De Tjiftjaf roept zijn
eigen naam, op het pad een drol
met daarin veel pitjes, ik denk dat
de Vos hier zijn behoefte heeft ach
tergelaten. De “klimmende” Veld
lathyrus toont zijn fraaie gele bloe
men, de Grasmuur zijn witte. John
toont ons een foldertje over Ko
ningssteen, er staat ook een afbeel
ding op van de Graslathyrus.
Kneutjes, Putters, een Zwartkop en
een Vink, ieder hun eigen geluid.
Look zonder look is al uitgebloeid.
We zijn nu ter hoogte van een hou
ten hek met ernaast een ongebruikt
klaphekje, dit is de oude ingang
naar Koningssteen. De Grote
bonte specht heeft een internatio
nale vlucht; van België naar Neder
land. De onlangs geschilderde giet
ijzeren grenspaal nummer 131 is
helaas besmeurd. Boven ons een
eenzame Aalscholver en dat geldt
ook voor het Visdiefje. Rechts van
ons, net voor de dijk, enkele exem
plaren van de Peterselievlier. Deze
vlier is een variëteit van de Gewone
vlier, ze beschikt over regelmatige
diep ingesneden bladeren die gelij
kenis vertonen met Peterselie. Twee
voorbijvliegende Koekoeken, waar
van zeker één “koekoekend” zijn
vlucht voortzet. Pal langs het pad
staan enkele exemplaren van de
zeldzame Graslathyrus (Vlinder
bloemenfamilie) te pronken met
hun iele rode bloempjes. Van een
ander bloeiend bloempje pluk ik
voorzichtig een witkleurige vlinder.
John herkent hem meteen; het is
het Vals witje.
Hij behoort niet tot de witjes maar
tot de spanners, het is een dagactie
ve nachtvlinder. Aan de onderzijde
heeft de vlinder duidelijke zwarte
aders en banden. We genieten ook
van de zang van de koning der zan
gers, de Nachtegaal dus. Langs de
rand van een plasje staat de in bloei
staande Blauwe waterereprijs, ze
behoort tot de Weegbreefamilie.
Tussen het gras ook de Slipbladige
ooievaarsbek met zijn diep gedeel

de stengelbladeren en paarsrode
bloemen. Weer een fruitboom, nu
is het een Peer waaraan kleine peer
tjes hangen. John geeft informatie
over Koningssteen, een gebied dat
door John al diverse keren geïnven
tariseerd werd. Diverse grindgaten
werden hier opgevuld met onder
meer mijnafval. We genieten van de
zang van de Spotvogel en de Zang
lijster. Bij een bloempje van een
Smeerwortel is “ingebroken”, een
hommel heeft de eenvoudigste weg
gezocht naar de nectar. Het gras
pad is hier onlangs gemaaid. We
komen mensen tegen die volledig
de weg kwijt zijn, ze komen van
Kessenich en moesten naar Thorn.
Tussen de Grote brandnetels zien
we ook de paarsrode bloemen van
de Dagkoekoeksbloem. Op de
struiken springt en kruipt de Bra
mensprinkhaan en op een slakken
gangetje verplaatst zich de Witge
rande tuinslak en een barnsteen
slak. Maar hier komt ook de Hees
terslak voor, John kijkt er naar uit.
Echte valeriaan staat goed in knop,
Koninginnekruid en Heelblaadje
zijn nog lang niet zover. John staat
even stil bij het fraaie Kruisblad
walstro. We komen bij het einde
van de zogenaamde Grensmaas,
aan deze kant staat een gietijzeren
grenspaal met nummer 126 en over
de Maas staat een gelijksoortige
met hetzelfde nummer. Op de Maas
wordt flink en hard gevaren. Aan
de ene kant staat Bosrank, aan de
andere kant een Walnoot. John
pakt een stengeltje van een wolfs
melkfamilie, het is het Kroontjes
kruid. We wandelen nu parallel aan
de Maas. Onder een wilg lijkt het
wel of het aan het motregenen is.
Het is het werk van het Schuim
beestje. Deze schuimcicade produ
ceert dit schuim door lucht uit te
ademen in het vocht dat via de
anus wordt uitgescheiden. Het
schuim is een middel tegen uitdro
ging door de zon en tegen mogelij
ke belagers. De Gevlekte dovenetel
krijgt aandacht. Enkele Robinia
pseudoacacia’s staan hier langs het
talud. In het ondiepe gedeelte van

de Maas groeit Mattenbies. Aan de
overkant van de Maas tegen een af
gekalfde oever hebben Oeverzwalu
wen hun nestholtes uitgegraven.
Een Bosrietzanger zingt zijn liedje
vanuit een klein bosje. Aan het
begin van het boscomplex is de
grasmaaier gestopt, John pakt hier
een stuk Carboon van de grond, di
verse grindgaten zijn in het verle
den namelijk vol gekieperd met
afval van de mijnen. Langs het
smalle pad groeit Springzaadveld
kers. Van de Oude plas naar de
Nieuwe plas lopen wissels van de
Bever. Een Knobbelzwaan zit op
een nest. Rechts ligt het gebied De
Engel. Op de dijk gaan we naar
links. In de Oude plas liggen heel
veel stukken afgebeten hout, het
lijkt op een beverburcht. Maar het
hout ligt zeer oppervlakkig op het
water en omdat de Bever de ingang
naar de watervrije burcht altijd
onder water heeft, lijkt het me een
niet meer bewoonde burcht. Over
deze dijk lopen ook enkele bever
wissels. Op een hennepnetel zit een
Munthaantje. We horen even een
Tuinfluiter. Wat ik hier niet ge
hoord heb en dat vind ik best wel
raar is de Zomertortel. En de grote
grazers als Konik en Galloway ben
ik ook niet tegengekomen. John
wijst ons op de fraaie Beemdkroon,
behorend tot de Kaardenbolfami
lie. De bij deze plant behorende
Knautiabij hebben we helaas niet
gezien. Een dood spitsmuisje, beho
rend tot de orde van insecteneters
en onder meer familie van de Mol,
heeft hier op het pad zijn laatste
adem uitgeblazen. Het zonnige
weer maakt dorstig, enkele Putters
en een Witte kwikstaart zoeken
daarom een plasje op om de dorst
te stillen. Aan de onderzijde van
een eikje zit een nest vastgeplakt
van de Eikenprocessierups, de
rupsjes verlaten het nest al en kun
nen straks in processie letterlijk en
figuurlijk de boom in.

Rond 16.20 uur zijn we weer bij de
auto’s. John, je wordt weer be
dankt.
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wisseld door elzenbroekbossen en
natte heidegebieden. Deze situatie
bleef ongewijzigd tot de tweede
helft van de negentiende eeuw. Met
de opkomst van de industrialisatie
veranderde tevens de houding ten
opzichte van het eeuwenoude land
schap, waarin de mens zich altijd
had gevoegd naar de natuurlijke
ontwikkelingen. Voortaan moest
het landschap de mens tot voordeel
zijn. Industrie vereiste levering van
fossiele brandstoffen, goederenver
voer vereiste spoorwegen en een
verhard wegennet. Het snel groei
end aantal stadsbewoners vereiste
woningbouw en uitbreiding van
land- en veeteeltgebieden.
Begin twintigste eeuw werd het uit
gestrekte veenmoerasgebied groten
deels ontwaterd door het meande
rende riviertje in het keurslijf van
kanalisatie te dwingen. Slechts de
kern van het gebied bleef behouden
en kreeg uiteindelijk de status ‘Na
turschutzgebiet’. Het is het enigste
habitat in zijn soort in geheel
Nordrhein-Westfalen; een deelstaat
die groter is dan Nederland. 

Het moeras
Tussen het rustige grijsgroen van
Riet en het roodbruin van Wilde
gagel straalde het prachtige geel
oranje van de bloemen van Been
breek. De hoge, dichte begroeiing

Op zoek naar de zeldzame Veenmosorchis
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door Marianne Vos

Vorig jaar bood zich de unieke ge
legenheid om met twee floristen,
Jan en Peter, op zoek te gaan naar
de uiterst zeldzame Veenmosorchis
in een Naturschutzgebiet, niet ver
van de Duits-Nederlandse grens.
Het is een van nature voedselrijk
rietland, waar behalve het kenmer
kende Riet, ook veel Wilde gagel en
Beenbreek voorkomt. 

Ontstaansgeschiedenis van het
natuurgebied
Het laatste glaciaal, ook bekend als
Weichselien, eindigde ongeveer
tienduizend jaar geleden en gaf de
aanzet tot geheel gewijzigde land
schapsvormen. Gelegen tussen twee
aardbreuken veranderden herhaal
de aardschokken een grote opper
vlakte tot een slenk. Op de omrin
gende horsten ontsprongen kleine
waterloopjes en beken, die zich in
de ontstane laagte samenvoegden
tot een traag stromend en meande
rend riviertje. Onder invloed van
stuwing en afgesneden meanders
veranderde de slenk binnen enkele
eeuwen in een enorm moerasge
bied. Vervolgens vond op beschutte
delen verlanding plaats; na krans
wieren vestigden er zich fontein
kruiden, blaasjeskruid en Krabben
scheer, gevolgd door de wortelvor
mende planten Riet en lisdodde.
Door eeuwenlange opeenhoping
van afgestorven plantenresten die
niet volledig vergingen, ontstonden
uitgestrekte veenmoerassen. Aan
een doorwaadbare plaats in het ri
viertje ontstond ver voor onze jaar
telling een nederzetting die uit
groeide tot een belangrijk kruis
punt van handelswegen. In de der
tiende eeuw werd een hertogelijke
burcht gebouwd en tol geheven om
de voorde te mogen passeren.
In die tijd was de gehele slenk al
een uitgestrekt veenmoeras, afge
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merverblijf had. Hij deelde haar in
bij de spiegelorchissen en noemde
haar Ophrys paludosum. Ruim an
derhalve eeuw later kwam de Duit
se botanist Otto Kuntze tot de con
clusie dat de Veenmosorchis een
uitzondering vormt en bij geen en
kele orchideeënfamilie is in te
delen. Hij veranderde de naam in
Hammarbya paludosa. Orchideeën
zijn uiterst gevoelig voor verande
ringen in de water- en bodemge
steldheid. De verontreiniging met
fosfaten en stikstof is er debet aan
dat met name de Veenmosorchis in
haar totale leefgebied op de rand
van uitsterven staat. Zoals alle or
chideeën is ze voor haar voortbe
staan afhankelijk van mycorrhiza,
de symbiose tussen plantenwortels
en specifieke schimmels, waarvan
beide voordeel hebben door uitwis
seling en opname van voedingsstof
fen. De onopvallende plant heeft
een ondergrondse verticale wortel
knol en een bovengrondse schijn
knol aan de stengelbasis, die afge
schermd wordt door eivormige, vle
zige bladeren. Vanaf half juni tot
begin juli ontwikkelen zich aan de
stengel de kleine, geelgroene bloe
men, bestaande uit drie kelkblaad
jes en drie kroonblaadjes. Het mid
delste kroonblaadje, de lip, is bre
der en dient als landingsplatform
voor bestuivende insecten.  Bij vrij
wel alle orchideeën staan de bloe
men aanvankelijk ondersteboven of
zijwaarts gericht, waardoor de lip
zich aan de bovenzijde of zijkant
bevindt, hetgeen bestuiving be
moeilijkt. Door genetische mutaties
tijdens de evolutie zijn ze in staat
hun bloemen in de gewenste positie
te draaien; met de lip naar beneden
gericht. Hoewel bij de Veenmosor
chis de lip al de gewenste positie in
neemt, reageert ze toch op het hor
moon auxine, die de draaiing aan
stuurt. Dit hormoon wordt gepro
duceerd door de stuifmeelklompjes.
Het gevolg is dat de bloemen van
de Veenmosorchis 360 graden om
hun as draaien. Na bevruchting
door voornamelijk zweefvliegen en
kleine bijensoorten komen in de
zaaddoos de zaden tot rijping, het

geen enkele weken kan duren. Ten
slotte barst de zaaddoos open en de
wind verstrooit de miljoenen zaad
jes. Dat de plant zo veel zaad pro
duceert is geen garantie voor suc
ces. Slechts een enkel zaadje zal in
combinatie met de specifieke
zwamvlok kiemkrachtig zijn, om
pas na vele jaren uit te groeien tot
volwassen plant. Behalve door mid
del van geslachtelijke voortplanting
vermeerdert ze zich tevens vegeta
tief. Aan de rand van de schutbla
deren worden broedkelkjes ge
vormd die, zodra ze rijp zijn, in het
water vallen waar ze blijven drijven
totdat ze in contact komen met de
onontbeerlijke schimmel. Alleen
onder optimale omstandigheden
kunnen de kelkjes uitgroeien uit tot
nieuwe Veenmosorchissen.        

leek ondoordringbaar en onge
schikt voor planten van bescheiden
formaat, maar toch moest hier de
Veenmosorchis voorkomen.
Dus laarzen aan en het moeras in,
achter Peter en Jan aan, stappend
van de ene rietpol op de andere,
met af en toe een misstap in de
zwarte, glimmende brij, waarin de
laarzen zich onmiddellijk vastzo
gen.
Grijpend naar Wilde gagel en Riet
om het evenwicht te bewaren op de
licht deinende ondergrond, telkens
als het ware oog in oog staand met
de prachtige bloemen van Been
breek, drongen we verder door in
het moeras. Onderwijl zochten de
floristen naar de Veenmosorchis en
ook ik deed mijn best, maar vond
vooralsnog alleen Ronde en Kleine
zonnedauw. Op zeker moment ont
dekte Peter het eerste plantje en al
snel een volgend en nog een. Jan
verzekerde me aandachtig te kijken
om het beeld goed in me op te
nemen; de kans deze bijna uitge
storven orchidee ooit nog eens te
zien, is vrijwel nihil. Ieder voor zich
koos een plaatsje waar de voeten
voldoende houvast hadden op de
wankele ondergrond, om diep ge
hurkt het fascinerende kleinood
van dichtbij te kunnen bestuderen.
Gevoelsmatig geheel opgaand in de
omgeving, ontstond er een tijdloos
vacuüm met niets anders dan de ge
luiden van sijpelend water, zingen
de vogels, het zoemen van insecten,
knisterend Riet en het milde aroma
van de Wilde gagel. Daartussen
stond de Veenmosorchis; zo klein
en zo bijzonder.

De Veenmosorchis
Ze kan tot ongeveer 20 centimeter
hoog worden, maar de exemplaren
die wij vonden waren ten hoogste
10 centimeter groot. Het slanke
stengeltje is transparant geelgroen
en getooid met minuscule bloemen
in dezelfde kleur. Aan de stengel
voet groeien twee, eveneens geel
groene schutbladeren.
Linnaeus ontdekte de orchis in de
omgeving van het gehucht Ham
marby bij Uppsala, waar hij een zo     Carl Ernst Otto Kuntze, botanist
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Zondag 31 augustus
Lange dagexcursie naar de Maas
duinen; een afwisselend gebied met
een specifieke flora en fauna.

Zondag 28 september
Excursie naar het Haeselaarsbroek
bij Koningsbosch; een interessant
natuurontwikkelingsgebied.

Zondag 26 oktober
Herfstexcursie naar de Meinweg;
omgeving Vlodrop-Station en de
Dalheimer 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.

Jaarprogramma
2014

 
door René Theunissen 
 
Op 2 mei jl. werd in het Limburgs
Museum in Venlo de nieuwe ten
toonstelling van Neanderthaler tot
stedeling geopend. Limburg mag
zonder overdrijving de rijkste ar
cheologische provincie van Neder
land worden genoemd. Vele be
langrijke voorwerpen uit Prehisto
rie, Romeinse Tijd en Middeleeu
wen zijn in een geheel nieuwe op
stelling te bewonderen. Interactieve
maquettes, reconstructies, informa
tieve films en een monumentale
landschapswand geven een prachtig
beeld van ons Limburgs verleden.

Naast deze tentoonstelling is er nog
een kleine fototentoonstelling te be
wonderen met als thema de Neder
landse spoorwegen in de jaren 50
en 60 van de vorige eeuw. Foto
graaf Kees van de Meene valt bin
nen de wereld van de spoorfotogra
fen op omdat zijn foto’s meer laten
zien dan alleen treinen en treintech
niek. Hij richt zijn camera ook op
de directe omgeving van de spoor
lijnen. De tentoonstelling bevat een
selectie van de foto’s van Van de
Meene, gemaakt in Noord-, Mid

den- en Zuid Limburg. Mijn oog
viel op bijgaande foto met daarop
een seinhuis met de naam Linne-
AanSl.  Nadere bestudering leert
dat dit gebouwtje ongeveer te
hoogte van de vroegere Kruus
boum aan de oostzijde van de
spoorlijn heeft gestaan. Van hieruit
werden de seinen bediend met
name  vanwege de aansluiting van 
de spoorlijn naar de Grinderij iets
meer in zuidelijke richting.  Linne
kende vroeger een halteplaats voor
de treinen.

Behalve het seinhuisje zien we op
de achtergrond nog de boerderij
van de familie Graven. Tijdens de
Tweede Wereldoorlog werd de
oude boerderij gelegen vlakbij het
oefenterrein van de politiehonden
vereniging aan de Heideweg bij
bombardementen zwaar bescha
digd en later afgebroken. Ongeveer
ter hoogte van het spoortunneltje
en het huidig ecoduct over de R 73
werd einde jaren 40 een nieuwe
boerderij gebouwd. Begin deze
eeuw werd met de aanleg van de R
73 ook de nieuwe boerderij weer af
gebroken. Op de foto zien we een
drietal heren in een druk gesprek

verwikkeld. Waarschijnlijk een
drietal medewerkers van de Neder
landse Spoorwegen. Mogelijk is een
van hen de heer Ickenroth die o.a.
verantwoordelijk was voor de be
diening van de seinen bij Linne.
Het seinhuisje werd begin jaren zes
tig van de vorige eeuw afgebroken
en inmiddels is ook het enkelspoor
naar de vml Grinderij opgeruimd
bij aanleg van het industrie terrein
Linner Blik eerder dit jaar.
 

Linne in oude ansichten
deel 3

 

15



 
 
Mars gaf de plant de kracht zich te handhaven op voedselarme, zure, moerassige gronden.
Venus schonk haar eeuwige schoonheid en Saturnus behoedt haar voor uitsterven. Uranus is de magiër die de
plant in de zevende maand tot leven wekt. Neptunus, de blauwe planeet, evenals Neptunus, de mythologische
God der Zeeën, maakt dat ze zich thuis voelt in een natte habitat.
Water staat tevens symbool voor het aanpassingsvermogen van het dierenriemteken van juli;Kreeft.
In de eenhuizige plant vertegenwoordigt de Maan het vrouwelijke, de Zon het mannelijke element.

Marianne Vos
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