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Het Elmpter Schwalmbruch is een
natuurgebied in het dal van de
Swalm. Het ligt in de Duitse ge
meente Niederkrüchten (Kreis
Viersen) en het sluit aan bij het Ne
derlandse natuurgebied van het
Swalmdal. Uniek in het Elmpter
Schwalmbruch is het 65 ha grote
veenmoeras met Gagelstruwelen.
Dit is een restant van een oorspron
kelijk veel groter veenmoeras. Tij
dens de wandeling zullen we veel
oude meanders tegenkomen, nu
nog in het landschap herkenbaar
als oude armen van de Swalm.
Kenmerkend voor het Elmpter
Schwalmbruch zijn de Jeneverbes
struwelen, die aan het veenmoeras
grenzen en liggen op de drogere
zandgronden.

Ontginningen
De grootschalige ontginningen in
de jaren twintig van de vorige eeuw
zorgden er voor dat de vele veen
moerassen die lagen tussen Brüg
gen en de grens, ontwaterd en ont
gonnen werden. De Swalm werd
daarbij op Duitse zijde uit zijn oor
spronkelijke bedding verlegd. Door
de sterke kwel van het grondwater
en de natuurbeschermingsinspan
ningen van met name Hans Höpp
ner is het veenmoeras, zoals we dat
thans kennen, behouden. In 1941
werd deze regio als natuurgebied
bestemd; het huidige gebied met
een oppervlakte van 300 ha werd in
1987 als natuurreservaat aangewe
zen. In de negentiger jaren van de
vorige eeuw werd het natuurgebied

Dagwandeling op 26 augustus door het Swalmdal en het
Elmpter Schwalmbruch

door Jan Hermans
 
Op zondag 26 augustus organiseert
Landschapsvereniging de Kring
loop een “dagwandeling” door het
dal van de Swalm inclusief het be
roemde veenmoeras van het Elmp
ter Schwalmbruch. De wandeling
start om 9.30 uur vanaf de parkeer
plaats bij Café Aan de Grens, Bos
straat 126 te Swalmen. De wande
ling duurt tot 15.00 uur, waarbij we
rond dat tijdstip hopen terug te zijn
op ons vertrekpunt. Zorg voor
goed wandelschoeisel, een lunch
pakket met voldoende drinken, ver
rekijker, vogel- en of plantenboek
en regenkleding (afhankelijk van de
voorspelde weersomstandigheden).
De excursie wordt geleid door Jan
Hermans.

Elmpter Schwalmbruch (foto: Marianne Vos)
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Elmpter Schwalmbruch vanwege
de grote natuurwetenschappelijke
waarde aangekocht door de deel
staat Noordrijn-Westfalen.
Overgangen van droog naar nat
De bodem in het natuurgebied be
staat uit zand en grind van het door
Maas en Rijn afgezette hoogterras.
Het natuurgebied kent een groot
aantal verschillende biotopen. Deze
biotopen zijn kleinschalig en tot
stand gekomen door de overgangen
(gradiënten) in de bodem en de va
riaties in de grondwaterstand.
De vegetatie op het hoogterras be
staat uit Eiken-Berkenbos en een
kleinschalige productie met Grove
den, Fijnspar, Beuk en Zomereik.
In het beekdal zelf liggen vooral
veengronden. Kenmerkend voor
dit gebied is het uitgestrekte veen
moeras met Gagelstruwelen. Dit
veenmoeras wordt van water voor
zien door permanente kwel uit het
hoofdterras en door regenwater. Er
groeien kenmerkende plantensoor
ten van laagveen en hoogveen en
daarom wordt dit moeras ook wel
gezien als een overgangsveen. Op
de iets drogere plekken staan ber
ken- en elzenbroekbossen. De vege
tatie van het veenmoeras bestaat
uit Wilde gagel, Riet en berken
broekbos. Tussen het veenmoeras
en hoogterras liggen overgangen
van vochtige naar droge heiden en
heischrale graslanden. Op deze
overgang ligt een 3 ha groot stru
weel van Jeneverbes. Ten westen
van het centrale veenmoeras liggen
de Tackenbenden. Na ontwatering
en ontginning in de vorige eeuw
kwamen deze gronden als vochtig
hooiland en weiland in gebruik. Ze
worden nu uitsluitend extensief ge
bruikt en beheerd.
Fauna
Wilde zwijnen gebruiken de dichte
Gagelstruwelen als kraamkamer en
in de winter zijn de wroetsporen
overal in de graslanden en langs de
paden te vinden. De Bever kwam
eind vorige eeuw vanuit de Maas
via de Swalm het natuurgebied bin
nen en heeft zich blijvend in het
beekdal gevestigd.
Net als in de Lüsekamp komen ook

in dit gebied vogelsoorten voor die
kenmerkend zijn voor natte en
droge biotopen. In 2014 zijn in dit
gebied 89 broedvogelsoorten vast
gesteld. Soorten van open heide en
heischrale graslanden als Nacht
zwaluw, Boomleeuwerik en Rood
borsttapuit komen voor naast ken
merkende soorten van het Gagel
veen, waaronder Blauwborst, Wa
terral en Kleine karekiet. Langs de
Swalm broeden regelmatig Grote
gele kwikstaart en IJsvogel. Op de
vennen zien we Dodaarzen en op
de overgangen van veen naar dro
gere delen kun je Sprinkhaanzan
ger, Grasmus en Graspieper waar
nemen. Sinds enkele jaren broedt
hier weer jaarlijks de Grauwe klau
wier. Zijn naaste verwant, de Klap
ekster, is een wintergast.
Het Elmpter Schwalmbruch is ook
van grote betekenis als leef- en
voortplantingsgebied van amfi
bieën en reptielen. Direct ten noor
den van het natuurgebied zijn de
vorige eeuw amfibieëntunnels aan
gelegd om de trekkende kikkers en
padden ongedeerd de grensweg tus
sen Brüggen en Swalmen te laten
passeren. In de wateren van het ge
bied komen ook de zeldzame Kam
salamander, Kleine watersalaman
der en de Alpenwatersalamander
voor. Het Elmpter Schwalmbruch
is een belangrijk leefgebied voor
Gladde slang, Hazelworm en Le
vendbarende hagedis.
Vanwege de grote diversiteit aan
kwel en stilstaand en stromend
water is dit gebied een optimaal
leefgebied voor libellen. In 2014
zijn 41 soorten aangetroffen waar
onder zeer zeldzame soorten als
Gevlekte glanslibel,
Hoogveenglanslibel en Gaffellibel.
Het Elmpter Schwalmbruch be
hoort samen met de Meinweg tot
de soortenrijkste libellengebieden
van West-Europa! In de zomer zijn
boven het veenmoeras vaak Boom
valken te zien, die jagen op libellen.
Flora
De variatie van biotopen komt na
tuurlijk ook tot uiting in de plan
tenwereld. De vegetatie van het
veenmoeras wordt gedomineerd

door Wilde gagel, Riet, Pijpen
strootje en veenmossen. Wilde
gagel is een kwelindicator die op
voedselarme plekken groeit. De
struik heeft hier net als Beenbreek,
een Atlantische verspreiding. Beide
soorten groeien alleen in gebieden
met een gematigd klimaat en een
grote hoeveelheid neerslag. Ken
merkende soorten van het hoog
veen zijn Kleine zonnedauw, Witte
snavelbies, Kleine veenbes en het
uiterst zeldzame Slanke wollegras.
Aan de rand van het veenmoeras
wordt de vegetatie gevormd door
vochtige heide met Gewone dophei,
die weer overgaat in Struikhei. In
de stilstaande wateren groeien
Klein blaasjeskruid en Duizend
knoopfonteinkruid.
Natuurontwikkeling
In de vorige eeuw werden opko
mende loofbomen in en om de Ga
gelvegetaties regelmatig verwijderd.
Ter compensatie van de verlenging
van de autosnelweg A52 naar Nie
derkrüchten-Elmpt werden rond
1995 ten westen en ten oosten van
het centrale veenmoeras de produc
tiebossen verwijderd en de sloten
die water afvoerden gedempt. Zo
kon het centrale veenmoeras zich
weer uitbreiden.
De heide en heischrale graslanden
worden regelmatig beweid met een
gescheperde kudde van
Moorschnucken, een oud ras van
heideschapen. Om de natuur beter
te kunnen beleven werd in 1994
naast het struweel van Jeneverbes
sen een 7 meter hoge uitkijktoren
gebouwd, die een prachtig uitzicht
biedt over het veenmoeras. Vanwe
ge de lage ligging van de gekanali
seerde Swalm was herstel van de
oude beekloop in het veenmoeras
niet meer mogelijk. Daarom werd
langs de wandelpaden enkele oude
Swalmmeanders door het verwijde
ren van slib weer open en zichtbaar
gemaakt. Ook werd een vlonderpad
door het Gagelveen aangelegd.
Van deze variatie hopen wij U op
26 augustus te laten genieten. Zorg
dat U erbij bent…
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door Marianne Vos
 
Een van de gebieden waar de kans
groot is om tijdens een natuurwan
deling gelijkgestemden van beide
zijden van de grens te ontmoeten, is
de Meinweg. Ook tussen Brüggen
en Swalmen, waar het Nederlandse
Swalmdal overgaat in het Elmpter
Schwalmbruch, zal men zeker een
tweetalig praatje kunnen aankno
pen. Tijdens dergelijke ontmoetin
gen in deze interregionale gebieden
wisselt men ervaringen uit en dis
cussieert over insecten, vogels,
planten en wat dies meer zij. Zon
der kennis van de wetenschappelij
ke namen ontstaan er al snel taal
problemen, want hoe luidt de Duit
se, respectievelijk de Nederlandse
naam? Men doet wederzijds zijn

Taalmisverstanden

best, maar de benamingen voor
flora en fauna zijn in beide talen zó
verschillend dat een gesprek vaak
uitmondt in interregionaal gestot
ter: 
Een Drossel is een Lijster en een
Gebänderte Prachtlibelle een Wei
debeekjuffer. Een Dompfaff is geen
medewerker van de Köllner of
Aachener Dom, maar een Goud
vink. Lijsterbes kent men in Duits
land als Eberesche en met
Schafgarbe wordt Duizendblad be
doeld. Pfifferlinge smaken ook als
Cantharellen heerlijk,  maar Halli
masch – Honingzwammen - zijn
bitter. Een Adder is hetzelfde als
een Kreuzotter en een Eidechse is
een hagedis. Zien Nederlanders een
groep Gierzwaluwen, beweren
Duitsers dat het Mauersegler zijn

en ze hebben gelijk. De Waldkautz
broedt in Duitsland in bossen,
evenals de Bosuil in Nederland. Bij
Fette Henne denken Nederlanders
aan een vette soepkip, terwijl in
Duitsland ieder kind weet dat het
vetplanten zijn. 

Ook in andere situaties kunnen er
misverstanden ontstaan, wat meest
al een gevolg is van een verkeerde
interpretatie van begrippen. Een
voorbeeld is het verschil tussen een
Quelle en een Brunnen.
Een Quelle is de oorspronkelijke
bron: de plaats waar grondwater
uittreedt om een waterloop te vor
men. In Duitsland is het gebruike
lijk om een bron te markeren met
een natuurstenen muurtje of bouw
werkje met daarop de vermelding

Zandhagedis of Zauneidechse (foto: Marianne Vos)
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'Quelle' gevolgd door de naam van
de rivier en de geografische hoogte
positie, die wordt uitgedrukt in het
aantal hoogtemeters boven NN;
Normal-Null. De aanduiding komt
overeen met NAP: Normaal Am
sterdams Peil.
Een Brunnen geeft aan dat er een
verbinding is met grondwater of
een ondergrondse rivierloop, waar
van de Quelle – de bron - kilome
ters ver weg kan liggen. Dientenge
volge kan een waterloop meerdere
Brunnen hebben. Als het een grote
of regionaal belangrijke waterloop
is, die bovendien aan een wandel-
of fietsroute ligt, zijn ook deze lo
caties vaak voorzien van een na
tuurstenen markering met de infor
matie dat het een Brunnen betreft,
de naam en de hoogtepositie. Brun
nen zijn grotendeels door mensen
hand tot stand gekomen, bijvoor
beeld om bluswater ter beschikking

te hebben in een bosgebied. Ook de
waterputten zoals die vroeger in
ieder dorp en stad soms zelfs in
ieder stadsdeel in gebruik waren,
zijn kunstmatig aangelegd. Er werd
een put geslagen die tot ruim een
meter boven de grond werd opge
metseld. Via een houten en metalen
constructie met katrollen, touwen
en een emmer werd het water op
hoog gehaald. Bij zo'n put hoorde
steevast een heilige die men om
hulp vroeg als de watertoevoer
stagneerde. Door de aanleg van
waterleidingen werden de putten
overbodig en herinnert alleen de
plein- of straatnaam 'Am Brunnen'
of ‘Putstraat’ nog aan de oorspron
kelijke functie. Boerderijen op het
platteland hadden een zwengel
pomp in de woonkeuken, in het
groenteveld en bij het vee. Al deze
tappunten stonden in verbinding
met grondwater. Hetzelfde ziet men

nog bij volkstuintjes, waar water
eveneens onontbeerlijk is. In wei
landen zijn de zwengelpompen gro
tendeels vervangen door watercon
tainers, soms echter treft men een
pomp aan die door het vee zelf be
diend kan worden: door met hun
kop tegen een klep te duwen
stroomt er water in de drinkbak.   

In ons taalgebied is het verschil tus
sen Quelle en Brunnen verwarrend,
waardoor 'Brunnen' begrepen
wordt als 'bron' en 'Quelle' als
'kwel'. Zo kan het gebeuren dat een
grensoverschrijdende wandeling of
fietstocht met als doel de oor
sprong van een waterloop te vin
den, resulteert in een ‘quellende’
zwerftocht als men
in zijn beste Steinkohlendeutsch
vraagt; 'Wo vinden wir die brun
van deze rivier?’  
 

pend horen we een wel heel vroege
Bosuil en zien we onder meer
Boomklever, Boomkruiper en
Grote bonte specht. Ook Kuifmees,
Keep en Raaf zijn te horen en te
zien. Dan weer een Boomkruiper
denken we, maar Michael zegt; kijk
eens goed naar de onderkant, die is
toch veel witter dan van de gewone
Boomkruiper? We luisteren ook
nog eens goed naar zijn zachte
roep, dat klinkt toch heel anders
dan het krachtige geluid van een
Boomkruiper. Het blijkt een Taiga
boomkruiper te zijn. Dat de snavel
veel korter is dan die van een gewo
ne Boomkruiper, is moeilijk te zien.
Wat we ook regelmatig zien zijn
Notenkrakers die tot de kraaienfa
milie behoren. Deze vogels verstop
pen in het najaar hazelnoten en
zaden in de bodem en weten deze in
de winter deels terug te vinden. ’s

door Tom Storcken
 
In het vroege najaar brachten we
een weekend door bij Michael, een
vogelkenner die in Petit-Thier
woont. Het dorpje maakt deel uit
van de gemeente Vielsalm in de
Belgische provincie Luxemburg.
Het is gelegen in een vallei van de
Mont-le-Soye en is omgeven door
groene zones, waaronder het na
tuurreservaat Grand Fond en het
Grand Bois, een uitgestrekt ge
mengd bos. De omgeving wordt ge
kenmerkt door rivierbossen, vallei
en, moerassen, veengebieden, steen
groeven en bloemrijke weilanden.
Bekend is ook de op twee na hoog
ste berg van de Ardennen; de Bara
que de Fraiture, die 651 meter hoog
is.
Op zaterdagmorgen gaan we naar
het Grand Bois, waar we meteen al
Goudhaan, Zwarte mees, Kruisbek
en Vuurgoudhaan zien. Verder lo

Een weekend in Petit-Thier

Zomers zijn het alleseters. De vogel
is ongeveer zo groot als een Gaai
en heeft een lange, krachtige sna
vel. Het verenkleed is donkerbruin
met veel kleine witte vlekken. De
kruin en het grootste deel van de
vleugels zijn bruinzwart. Notenkra
kers laten in het najaar hun roep
maar zelden horen. Ook zien we
een Wezel, die rap het paadje over
steekt en heel wat Reeën. Verder
zagen of hoorden we die zaterdag
morgen Grote lijsters, Heggenmus
sen, Keep, Spreeuwen, Buizerds en
Torenvalken.
De volgende dag, zondag, is het
koud maar zonnig. We starten de
dag door vanuit de tuin van Mi
chael te spieden naar overvliegende
vogels en vogels die de tuin bezoe
ken. Dat is al meteen de moeite
waard, want we zien onder andere
Matkop, Glanskop, Roodborst,
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Sijs, Goudvink, Huismus, Krams
vogel en veel Notenkrakers. Daar
na vertrekken we naar een water
rijk gebied, waar ooit veel sparren
zijn aangeplant. In een ruig gras
land met veel distels zien we een
grote groep Putters. In het natte ge
deelte zien we Appelvinken en
Grote bonte specht. Een Rode
wouw vliegt over en in de verte
laten Raven zich horen. Hoog in de
sparren zitten Kruisbekken en een
groep Kramsvogels met daartussen
Koperwieken vliegt over. Op het
water zien we Dodaars, IJsvogels,
Watertalingen, Nijlganzen en ver
derop zit een Klapekster in een

boomtop op de uitkijk. Af en toe
vliegt hij weg om een prooi te van
gen om vervolgens zijn uitkijkpost
weer in te nemen. We vertrekken
iets eerder dan gepland, want we
willen nog graag naar de oevers
van rivier de Salm. Daar kunnen
we, als we geluk hebben, een hele
speciale vogel bezig zien. We strui
nen de oevers over een lengte van
ongeveer honderd meter af, zien
wel enkele IJsvogels, maar dat is
niet waar we voor gekomen zijn.
We besluiten om iets verder
stroomopwaarts te gaan zoeken.
Eindelijk wordt onze moeite dan
toch beloond: we zien een Cinclus

cinclus! Een vogeltje dat bij velen
beter bekend is als Waterspreeuw.
Hij heeft een roodbruin buikje en
een prachtige witte keel en borst.
We kijken herhaalde malen hoe hij
behendig via de kiezel het water in
loopt om vervolgens te duiken, een
eindje te zwemmen en een prooi te
vangen. Waterspreeuwen leven van
insecten in ondiep, stromend water,
in een door bomen of bruggen be
schaduwde omgeving. Het is de
schitterende afsluiting van een herf
stig weekend Petit-Thier in de Bel
gische Ardennen.
 

Waterspreeuw - Cinclus cinclus (foto: Dirk-Jan van Roest cc By 2.0)
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gen (bijvoorbeeld door konijnen).
In sommige jaren kunnen Bijenwol
ven talrijk zijn.
Deze graafwesp proviandeert haar
nesten uitsluitend met Honingbijen.
Soms zijn ook weleens solitaire
bijen als proviand aangevoerd. Zij
overvalt de bijen meestal onver
hoeds op bloemen. Na een verlam
mende steek te hebben toegebracht,
bewerkt zij met de poten en kaken

door Jan Hermans
 
De Bijenwolf (Philanthus triangu
lum) is een echt insect van heiden
en duinen. Deze graafwespen neste
len in grote kolonies tegen hellin
gen, liefst in loodrechte wanden
van zandafstortingen of vergravin

Wolven op de hei

de borst van de Honingbij, dat als
een reactie hierop de nectar uit de
maag naar buiten laat vloeien.
Deze wordt door de Bijenwolf gre
tig opgezogen en pas daarna draagt
hij zijn verlammende proviand naar

het nest. Zes of zeven bijen vormen
de voorraad van elke cel. Sommige
Honingbijen worden alleen over
vallen om er de nectar uit te zuigen
en dus niet altijd als proviand.
In voorkomen lijkt de Bijenwolf
wel wat op een kleine plooivleugel
wesp. De mannetjes zijn veel klei
ner dan de vrouwtjes. Ze zijn niet
alleen door de niet-geplooide vleu
gels herkenbaar; ook de tekening

en de opvallend grote kop zijn
goede veldkenmerken.
In augustus en september ontbreekt
de Bijenwolf op bijna geen enkele
heide. Het nest kan wel een hoofd
ingang hebben tot één meter lang;

deze hoofdgang loopt grotendeels
horizontaal en eindigt na een scher
pe bocht in drie tot 34 cellen. Nes
ten in grote kolonies liggen altijd
op minstens 10 cm afstand van el
kaar. De cocons bestaan uit een
geel, zijdeachtig weefsel met een ty
pische vaasvorm. Als parasieten
zijn goudwespen, blaaskopvliegen
en enkele gespecialiseerde vliegen
genera bekend. Na de Tweede We

Bijenwolf-vrouw   Philanthus trangulum
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reldoorlog is de Bijenwolf bedui
dend afgenomen, waarvan de oor
zaak niet bekend is. Sinds de jaren
negentig hier en daar weer licht toe
nemend; vooral op warme zand
gronden, maar ook in klei- en löss
gebieden of op steenbergen van de
voormalige kolenmijnen.
Nauw verwant aan de Bijenwolf is
de Vliegendoder (Mellinus arven

sis), die in dezelfde terreinen kan
worden aangetroffen. Deze soort is
vooral op zonnig geëxponeerde
struiken en planten te vinden. Hoe
wel ook zwart-geel getekend, doet
de Vliegendoder in veel mindere

mate denken aan het postuur van
Bijenwolf of Harkwesp; door het
slank gesteelde achterlijf lijkt hij
oppervlakkig meer op een
Ammophila. De vliegtijd van deze
soort is later dan van de andere
(graaf)wespen. Op de heide vindt
men ze nog laat tot in oktober. De
Vliegendoder nestelt in zandige hel
lingen, maar met een diepere nest

gang tot wel een halve meter onder
de oppervlakte. Aan het einde van
de hoofdgang worden diverse zij
gangen gemaakt, die elk uitlopen in
een larvenkamer. De Vliegendoder
maakt dus een soort samengesteld

nest. Ook wordt de opening bij af
wezigheid niet afgesloten. Haar
proviand-prooien bestaan uit aller
lei soorten vliegen: zweefvliegen,
vleesvliegen of dazen. De jacht van
de Vliegendoder is “woest”. Loe
rend vanaf een plek op de bladeren,
vliegt ze in een dolle vlucht richting
uitgekozen slachtoffer. Ze vangt de
prooien op verse uitwerpselen of op

bloemen. Als parasiet zijn enkele
dambordvliegen bekend.
De volgende aflevering vertelt over
andere liefhebbers van zand.

Gewone vliegendoder Mellinus arvensis (foto: Marianne Vos)
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Minicursus 'zandbewoners op de hei'

Naar aanleiding van het succes van
de mierencursus in 2017, is op de
laatste activiteit van die cursus be
sloten om in 2018 een vervolg-mini
cursus te organiseren. Doel van
deze cursus is om kennis te maken
met de wonderlijke wereld van dier
soorten, die een voorkeur hebben
voor open, zonnig gelegen zandige
plekken. Daarbij moet niet alleen
gedacht worden aan zandplekken
in heide- en bosgebieden, maar kan
het ook gaan om schaars begroei
de, zandige paden, zonnige open
industrieterreinen of plaatsen waar
door mensen, al dan niet tijdelijk,
zand is gedeponeerd.
Het aantal diergroepen dat van
dergelijke habitats gebruikt maakt
is zeer divers. Uiteraard domineren
de ongewervelde dieren, met name
de insecten: sprinkhanen, graafwes
pen, goudwespen, mieren en derge
lijke, maar ook gewervelden zoals
reptielen maken er gebruik van.
De cursus bestaat uit een binnenles

als introductie bedoeld en daarop
volgend drie excursies. De cursus
wordt gegeven door Jan Hermans.
De cursusdata zijn als volgt:
Vrijdagavond 17 augustus: intro
ductieavond; aanvang 19.30 uur in
basisschool Triangel, Linnerhof 36
te Linne. De avond duurt tot onge
veer 22.00 uur.
Zondagmorgen 19 augustus: Mein
weg; start parkeerplaats Venhof;
tijdstip 9.30 uur.
Zondagmorgen 2 september: Beeg
derhei; start parkeerplaats langs de
weg Beegderveld (nabij voormalige
steenfabriek), weg tussen Beegden
en Horn. Start 9.30 uur.
Zondagmorgen 9 september: Rozen
daal; start vanaf parkeerplaats
Limburgs Landschap te bereiken
via Stationsweg, inrit Rozendaal.
Start 9.30 uur.
Alle excursies duren tot 12.00 uur.
De kosten voor de cursus bedragen
12 Euro voor leden en 22 Euro
voor niet-leden. Leden hebben bij

aanmelding voorrang boven niet-
leden. Er is plaats voor maximaal
25 deelnemers. Aanmelden kan
zowel schriftelijk als telefonisch bij
Lei Hulsbosch (tel. 0475-463239) of
via e-mail:
cursussen@dekringlooplinne.nl
Uw aanmelding is pas definitief als
het verschuldigde cursusgeld is
overgemaakt op bankrekening
nummer IBAN NL 70ING
B0004709759, onder vermelding
van “Zandbewoners 2018”. Aan
melden en betalen kan tot zondag
12 augustus. Indien op deze dag
Uw cursusgeld niet binnen is, be
hoort U niet tot de deelnemers en
ontvangt U ook geen uitnodiging
voor de introductieavond. Wij
hopen weer veel deelnemers, begin
ner of gevorderde, te mogen be
groeten.
 
Het Bestuur

Mieren met rups heide-uiltje (foto: Marianne Vos)
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Bomen over bomen deel 36

Franse uiensoepboom of Toona sinensis

door John Hannen
 
Geschiedenis
Hoewel deze Toona al in 1743 bij
botanici bekend was, werd hij pas
in 1862 in Europa (Parijs) geïntro
duceerd. De Franse uiensoepboom
is afkomstig uit het oosten en zuid
oosten van Azië; van Noord-Korea
tot een groot deel van China tot
Nepal, Noordoost- India, Myan
mar, Thailand, Maleisië en het wes
ten van Indonesië. Hij is vooral te
vinden in berggebieden in primaire
bergbossen op hoogtes van 300 tot
2000 meter op steile en onbeboste
hellingen. Deze Toona staat vaak
in de buurt van beken en ravijnen
in gemengde of secundaire bossen
en verstoorde gebieden. Echter in
de loop der tijd werd hij ook buiten
deze gebieden veel aangeplant
vooral vanwege zijn medicinaal ge
bruik.
 
Naamgeving
Deze boom is ingedeeld bij de twee
zaadlobbigen en behoort tot de
Meliaceae; bij ons bekend als Ma
honiefamilie of Bidboomfamilie.
Deze familie bestaat uit  bomen of
struiken met hard hout.
De wetenschappelijke beschijving
van de Franse uiensoepboom is
Toona sinensis  ( A.Juss. ) M.
Roem. Dit duidt erop dat Antoine
Laurent de Jussieu deze  boom in
1830 voor het eerst beschreef; in die
tijd beschreven als Cedrela sinensis.
Hierna wordt de boom rond 1840
door de Duitse botanist Max Jo
seph Roemer als Toona sinensis be
schreven. De naam is als volgt te
verklaren: toona is een vervorming
van tuna, welke staat voor vijg
waarop de vruchten lijken. Sinensis
duidt op het land van herkomst:

China. Behalve de verscheidene
namen die hij wetenschappelijk
kreeg toebedeeld is hij bij ons be
kend onder de namen als Franse ui
ensoepboom, Rode toon, Chinese
toonboom en Chinese mahonie. In
China noemen ze de boom Hong
schun, Honglianzi, Tinduchu of
Marong. De Engelsen spreken van
Suren toona, Red cedar of Indone
sian mahogany. De Fransen spre
ken van Acajou de la Chine en de
Duitsers noemen hem Chinesische
Surenbaum.
 
Beschrijving
De Toona sinensis is een bladverlie
zende boom die in Europa tot zo´n
20 meter hoog en zes meter breed
kan worden met een stamdiameter
van 70 cm. Uitgegroeid heeft hij
een afgeplat bolvormig tot breed
ovaal, halfopen kroon. De schors is
glad en bruin bij jonge bomen;
maar wordt schilferig tot ruig met
zelfs afbladderende repen bij oude
re bomen. De Franse uiensoep
boom heeft opvallende dikke tak
ken waaraan grote geveerde blade
ren staan die tot 60 cm lang en 40
cm breed kunnen worden. De jon
gere twijgen zijn grijs en zacht be
haard. Het opvallendste kenmerk
aan deze bomen is dat deze blade
ren roze uitlopen in de lente en
steeds groener kleuren. De boven
kant van het blad is glanzend don
kergroen en de onderzijde licht
groen, waarbij ze langs de nerven
zijn behaard. In de herfst  kleuren
deze mooi geel af. De  10 tot 40
langwerpige en puntige deelblaad
jes zijn afzonderlijke weer 9-15 cm
lang en 2,5-4 cm breed met een
zwak getande tot gezaagde rand. In

de zomer (juni-juli) verschijnen de
onopvallende bloemen aan grote
geelgroene pluimen aan het einde
van de takken. De afzonderlijke
bloemen hebben een diameter van
4 -5 mm met vijf witte tot lichtroze
bloembladen.  De vrucht is een
houtige doosvrucht van 2-3,5 cm
lang met gevleugelde zaden. 
 
Toepassing
Hoewel Toona door sommige kwe
kers wordt aanbevolen voor lanen,
wil ik toch waarschuwen dat hij
niet geschikt is om bij bestrating te
gebruiken. De boom is wel zeer ge
schikt voor (attractie)parken, be
graafplaatsen en grote tuinen. Hij
leent zich ook voor het plaatsen bij
een zitje vanwege zijn transparante
kronendak. Chinese mahonie is
met een  winterhardheid 6b (tot
-20 °C) voldoende winterhard om
in Nederland te gedijen. Denk wel
aan een goede, iets vochtige, voed
zame grond. Hij geldt als waard
boom voor vlinders en trekt vele
bijen aan tijdens de bloei, waar
door hij ecologisch gezien een be
langrijke rol kan spelen. De culti
var Toona sinensis ‘Flamingo’
heeft meer en langduriger rode bla
deren bij het ontluiken van het
blad, welke hem niet alleen decora
tiever maar ook bruikbaarder
maakt voor consumptie (zie verder
in dit artikel). Belangrijk in deze
omgeving is dat hij goed bestand is
tegen luchtverontreiniging. Let wel
op dat deze niet te dicht bij de wo
ning wordt toegepast daar hij nogal
brandbaar is. In onze omgeving
weet ik er momenteel geen te staan;
in het najaar wordt er mogelijk bij
een speciale gelegenheid in park

11



Hattem een exemplaar aangeplant.
 
Bevruchting
Toona heeft tweeslachtige bloe
men. Dat wil zeggen dat in dezelfde
bloem zowel meeldraden als stam
per voorkomen. Ze bezitten een
vier- tot vijfbladige kelk- en kroon
bladeren van ongeveer 1 mm. breed
en tot 2 mm lang,  die groen tot wit
kleuren. De bloem bezit vier tot zes
meeldraden die kleiner zijn dan de
kroonbladen met helmknoppen
van 0,8 mm groot. De stamper is
nauwelijks groter en heeft een
oranje schijfje met een diameter
van 1,5 mm. De bloemen zitten met

velen bijeen in hangende
bloempluimen van soms een meter
lang, die in juni bloeien. Ze geuren
zoet en bevatten veel nectar en geel
stuifmeel welke ook als verfstof
wordt gebruikt. Ze worden besto
ven door vele insecten. Het vijfhok
kige vruchtbeginsel zit in een doos
vrucht met zaden van 1,6 cm x 6,2
mm die gevleugeld zijn aan het
einde.
 
Gebruik
Het hout van deze Toona wordt
vaak vergeleken met Mahonie. Het
is mooi dieprood glanzend en mooi
getekend dat bij polijsten nog meer

tot uiting komt. Het is goed be
werkbaar en toch duurzaam. Dit
hout wordt gebruikt voor meubels,
kozijnen en ander bouwhout. Het
hout is licht geparfumeerd en
wordt daardoor gebruikt in tempels
voor wierook maar ook voor thee-
en sigarenkisten. Een zeer aparte
toepassing is het gebruik als body
voor gitaren. Zijn Nederlandse
naam, Franse uiensoepboom, is
ontleend aan de geur en smaak van
de bladeren. Planten met jonge,
rode bladeren worden als beter van
smaak beschouwd dan planten
waarbij de jonge bladeren groen
zijn.

2

3

5 4

1

Toona sinensis: 1-de habitus; 2- de mooi afschilferende bast; 3- de rood-uitlopende bladeren 4- de vruchten; 5-
de oneven geveerde bladeren. (foto's: Pierre Theunissen)
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Deze bladeren worden op grote
schaal in China als groente ge
bruikt. Ze hebben een uiachtige
smaak; toegeschreven aan vluchtige
organozwavelverbindingen. Ze zijn
lekker in salades en als roerbak en
hebben een verrassende smaak: iets
nootachtig, romig maar toch ook
weer ui- en knoflookachtig. Ze
worden ook gebruikt voor soepen
en sauzen.  Omdat vegetarische ge
rechten altijd een speciale rol heb
ben gespeeld in de Chinese kook
traditie, worden spruiten van deze
“groenteboom” vaak geserveerd als
"vegetarische vis" vanwege hun
hoge eiwitgehalte en hartige smaak.
De oudere bladeren zijn rijk aan vi
tamine A waar een aromatische
thee van te zetten is.  In de Chinese
geneeskunde worden aan de blade
ren, bast en vruchten een genees
krachtige werking toegedicht tegen
diabetes en kanker want ze bevat
ten vele antioxidanten. Zowel de
schors als de wortels worden in de
Chinese geneeskunde gebruikt bij

de behandeling van diarree, chroni
sche dysenterie, winderigheid, oog
heelkunde, bloederige ontlasting,
leucorhoa en gonorroe. Ik heb al
vaker aangegeven dat hiermee zelf
niet kan worden geëxperimenteerd,
maar dat dit altijd dient te gebeu
ren onder begeleiding van een arts.
 
Ziektes
De Chop-Suey-boom zoals hij ook
wel wordt genoemd, is een krachti
ge groeier die een meter of meer per
jaar in de beginjaren kan groeien.
In deze jaren is hij wel gevoelig
voor vorst, als aangegeven kan hij
tot -20 °C of zelfs iets meer hebben
maar dat geldt dan voor oudere
bomen. Het verdient aanbeveling in
de beginjaren het onderste deel met
takjes af te dekken. Hij groeit niet
goed in de schaduw; belangrijk is
dan ook een redelijk zonnige loca
tie  te kiezen. Verder is niets van in
secten of ziektes bekend waar hij
last van heeft. Snoeien in de zomer
en alleen indien nodig.

 
Afsluiting
Met een Franse uiensoepboom heb
je toch wel iets aparts in je tuin, al
leen de naam al. Alleen al het feit
dat je voor meerdere gerechten met
je keukenmes je tuin in kan lopen
en kruiden kan nemen van een
boom is zeer ongewoon. Daarbij is
het een sierlijke boom met een
mooi rood uitlopend blad in het
voorjaar, dat groen verkleurt en in
de herfst mooi geel afkleurt terwijl
in de zomer grote sterk geurende
bloempluimen verschijnen. De tak
kenspreiding is een beetje romme
lig  wat juist ook weer de sierwaar
de van deze boom is. Prachtig in
een grotere tuin om hier onder een
zitje te maken waar je kunt genie
ten van de zon die door het open
transparante kronendak wordt ge
filterd. Je moet wel oppassen dat je
door de ui- en knoflookgeur niet te
veel eet, omdat je smaakpapillen
constant worden gestimuleerd.
 

Van maserknol tot kunstwerk

door Marianne Vos
 
Bomen vormen soms opvallende
verdikkingen op de stam of op de
bovengrondse worteluitlopers, die
masers of maserknollen worden ge
noemd, naar het Duitse woord
voor houtnerf: Maser. De bena
ming duidt op de grillige, gevlamde
structuur van de houtnerf in de
knollen, die geen enkele overeen
komst vertoont met de oorspronke
lijke nervenstructuur van de betref
fende boomsoort. Het effect is alsof
een willekeurige groep nerven
kneedbaar gemaakt werd, om ver
volgens uitgerekt, gedraaid, gevou
wen en geplooid te worden.
De internationale benaming voor
maserknol is burl.
 
Maserknollen komen het meest op

loofbomen voor en in mindere
mate op naaldbomen, hetgeen mo
gelijk een gevolg is van de aanwe
zigheid van hars in naaldbomen.  
Men onderscheidt twee soorten
maserknollen; die op de boomstam
en die op de wortel. Omdat boom
wortels meer mineralen bevatten
dan de stam, zijn wortelknollen be
duidend harder. De vorming van
maserknollen is het gevolg van het
natuurlijke afweersysteem van
bomen. Door een beschadiging kan
het voorkomen dat een boom op
die plek ongebreideld nieuwe blad
knoppen aanmaakt. De reactie van
het omringende hout is om de be
schadiging, inclusief de bladknop
pen, keer op keer te overgroeien,
een proces dat wordt aangestuurd

door cytokininen; groeihormonen.
Een andere oorzaak voor het ont
staan van maserknollen is een stuk
hardplastic, metaal of prikdraad
dat in het hout dreigt te groeien.
De boom reageert hierop door het
vreemde voorwerp in te kapselen.
Het groeiproces van een maserknol
gaat door zolang de boom leeft en
heeft geen invloed op zijn gezond
heid of zijn wasdom.

De wouden in het noorden van
Zweden, Finland, Noorwegen en
Rusland bestaan grotendeels uit
naaldbomen. De reden daarvoor is
het klimaat; in tegenstelling tot
loofbomen zijn naaldbomen be
stand tegen extreem lage tempera
turen. Een uitzondering vormt de
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Berk (Betula pendula); het is de
enige loofboom die geen schade on
dervindt van strenge vorst. In ge
noemde landen komt een genetisch
afwijkende Berk voor: Betula pen
dula var. carelica, genoemd naar de
Russische deelrepubliek Karelië,
die vroeger voor de helft tot Fin
land behoorde. De bomen worden
door middel van gekloond planten
materiaal uit weefselkweek ver
meerdert en dienen het economisch
belang; het hout wordt geëxpor
teerd naar verscheidene landen
waar het wordt verwerkt tot meu
belfineer. Het areaal productiebos
beslaat inmiddels vijfduizend hecta
re en staat onder controle van het
Finse staatsbosbeheer. Uit onder
zoek is gebleken dat het gehalte aan
groeihormonen (cytokininen) in de
Finse maserberken negen keer
hoger is dan normaal, wat de over
matige groei van masers op de
stammen verklaart.

   
Anders dan in Finland dienen ma
serknollen in onze streken niet het
economisch belang, maar telt bo
venal de schoonheid van de maser
structuur. Eenmaal de boom ge
veld, staan houthandelaren bij
wijze van spreken in de rij om een
maserknol te bemachtigen; voor
een op het eerste oog mooi exem
plaar hebben ze veel geld over. On
danks hun vakkennis blijft de aan
koop van een maserknol een gok;
hoe ziet de binnenzijde eruit? Heeft
de knol veel holtes of vermolmde
plekken, zijn er insluitingen van
metalen delen of van steentjes die
een risico vormen voor hun kostba
re zaagbladen? Kortom; omdat aan
de buitenkant de kwaliteit en de
conditie van de binnenkant niet af
gelezen kan worden, zorgt een ma
serknol altijd voor verrassingen tij
dens de bewerking. Met wat geluk
heeft de handelaar de beschikking
over een prachtig, uniek stuk hout

Maserknobbel op Moseik - Quercus cerris (foto: Marianne Vos)

met een vlammende nervenstruc
tuur in vele kleurschakeringen. Hij
zaagt de knol zorgvuldig tot platen
die vervolgens verkocht worden
aan meubelmakers, schrijnwerkers
en andere creatieve houtkunste
naars. De toepassingen zijn schier
eindeloos en variëren van meubel
stukken, gebruiksvoorwerpen,
handgrepen, wandtableaus tot au
to-interieurs. Door de platen met
een lintzaag in flinterdunne laagjes
te delen wordt fineer verkregen, dat
na enige bewerkingen zeer zorgvul
dig op massief hout wordt gelijmd.
Door lang en veelvuldig te polijsten
wordt de nervenstructuur nog le
vendiger en contrastrijker. Tenslot
te wordt het maserfineer afgewerkt
met een krasvrije, kleurloze hoog
glanslak. Maserfineer wordt ook
gebruikt voor de edele kunst van
het hout inleggen, de zogeheten
marqueterie. Daarbij worden stuk
jes fineer op kunstzinnige wijze met
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Jaarprogramma 2018

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

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

 
 Zondag 28 oktober
Herfstexcursie naar het Kranen
broek.
 
 Vrijdag 23 november
Lezing door Harrie van Buggenum
over de ontwikkelingen in het Ech
terland.
 
 
 Vrijdag 14 december
Lezing door Jan Hermans  “Laat u
verrassen”.
 
 Woensdag 26 december
Traditionele Kerstwandeling in een
Limburgs natuurgebied.

een figuurzaag bewerkt, die met ui
terste precisie op verlijmd massief
hout worden gerangschikt tot fan
tasievolle patronen.

De Romeinse wetenschapper Plini
us Major werd geboren in het jaar
23 in Noord-Italië en overleed aan
giftige dampen toen hij in het jaar
79 de vuurspuwende Vesuvius

wilde onderzoeken. Hij was al bij
leven beroemd door zijn befaamde,
uit 37 delen bestaande encyclopedie
‘Naturalis Historia’. Het twaalfde
tot en met het negentiende deel
handelt over Botanica. In het der
tiende deel beschrijft hij hoe uit de
knolvormige groeisels aan wortels
van Mauritiaanse citrusbomen het
edelste en kostbaarste fineerhout

vervaardigd wordt. Tevens roemt
hij de hoge kwaliteit van fineerhout
uit Cedermaserknollen.

Van maserknol tot kunstwerk; het
is een hoge blijk van het vakman
schap van het gilde der schrijnwer
kers en andere houtbewerkers. 
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Goudwespen zijn slechts enkele millimeters groot, maar vallen op door hun signaalkleuren, die typerend zijn
voor parasitaire insecten. De zandgoudwesp Hedychrum rutilans presenteert zich overal daar, waar de Bijen
wolf actief is: droge zand- en heidegronden. Zodra een Bijenwolf bij haar grondnestje landt, moet ze haar ver
lamde prooi – een honingbij – even neerleggen om de nestingang vrij te maken. Die luttele seconden benut de
zandgoudwesp om een eitje op de honingbij te leggen. Eenmaal in het nest doet de snel uitgekomen larve zich te
goed aan het aanwezige voedsel: larven en eitjes Bijenwolf en veel, heel veel stuifmeel.
(Foto en tekst; Marianne Vos)  

Observatie van...

... een Zandgoudwesp
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