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Een balkon op driehoog-achter

Deel 3  Twee rivieren, één naam: 
De Roer

door Marianne Vos
 
Mijn balkon op driehoog-achter
biedt een mooi en altijd wisselend
uitzicht over de Hambeek, die een
zijtak vormt van de Roer. Behalve
deze Roer, die in Roermond uit
mondt in de Maas, is er nog een an
dere Roer. Het betreft de majestu
euze, 240 kilometer lange water
loop, waaraan het Duitse Roerge
bied zijn naam dankt. Haar bron
ligt bij Winterberg in het Sauer
land; ze passeert geen landsgren
zen, maar mondt uit in eigen land
in de grootste binnenhaven van Eu
ropa: de industriehaven van Duis
burg. Daar voegt de Roer zich on
opvallend bij de brede, machtige
stroom van de Rijn.
De locatie wordt gemarkeerd door

RAL 1032 Bremgeel (foto: Marianne Vos)

een verticale oranje staalplaat die
een hoogte heeft van 25 meter, een
breedte van zeven meter en een
diepte van een meter.
De eenvoudige strakke vorm, in
combinatie met de ongebruikelijke
kleur, wekt de nieuwsgierigheid;
welke symboliek schuilt erachter?
De door kunstenaar Lutz Fritz ge
kozen kleur oranje heeft de interna
tionale naamcode ‘Reinorange
RAL2007’ en is een woordspeling
op de Duitse naam van de ontvan
gende rivier: der Rhein. Het bete
kent echter ook ‘rein oranje’ als de
zuiverste en natuurlijkste oervorm
van de kleur oranje: namelijk die
van de felle gloed van vlammend,
smeltend ijzererts. Het verwijst
naar de ooit zo levendige en inten
sieve steenkool- en staalindustrie

van het Roergebied.  
In de kleurensymboliek vertegen
woordigt de kleur oranje kracht en
vertrouwen. In die hoedanigheid
wordt oranje ook wel toegekend
aan het interbellum van de 20ste
eeuw (1918-1939). In die periode
heerste onder de West-Europese
bevolking een enorm zelfvertrou
wen en een zeer positief toekomst
beeld.
Door de voortschrijdende industri
alisatie ontstond de behoefte aan
een eenduidige omschrijving van
kleuren in onder andere de archi
tectuur, de auto-industrie en bij de
toepassing van grafische technie
ken. Het leidde in Duitsland tot de
Europese standaardisering van alle
destijds bekende kleuren; in 1927
waren dat er veertig. Ze kregen elk
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een naam en een nummer met de
toevoeging RAL, de afkorting van
Reichs Ausschuss für Lieferbedin
gungen (Rijkscommissie voor leve
ringsvoorwaarden). Inmiddels is de
lijst met kleuren enorm uitgebreid
en ingedeeld naar verschillende sec
toren. RAL Classic geeft de stan
daardkleuren weer voor industrie,
bouw en verkeersveiligheid: RAL
Digital omvat alle kleuren ten be
hoeve van drukkerijen en de fabri
cage van alle soorten beeldscher
men: RAL Design, waarvan vooral
architecten en ontwerpers gebruik
maken, vormt een klasse apart; alle
kleuren worden in drie dimensies
vastgelegd, te weten in tint, verza
diging en intensiteit.
Deze opsomming is pas compleet
met de vermelding van de laatste
twee sectoren: plastic en kunststof
en tenslotte metallic. Het kleuren
scala van kunststoffen is te vinden
onder RAL Plastic en de metallic
tinten zijn ondergebracht bij RAL
Effect. Het systeem is in geheel Eu
ropa als standaard erkend en is

derhalve bij geschillen rechtsgeldig.
De kleurenwaaiers die behalve de
kleur, alle relevante informatie be
vatten, zijn in zes talen verkrijg
baar.  
Enkele namen in het RAL systeem
zijn ontleend aan de plantenwereld,
bijvoorbeeld; RAL 4003 heeft de
naam Heidepaars en RAL 1032
vertegenwoordigt de kleur Brem
geel.      
Vrij recent is er een digitaal hulp
middel op de markt gebracht onder
de naam Ral Color Catch Nano,
dat inzetbaar is bij oude verflagen
of restanten daarvan. Voorzien van
een uiterst gevoelige camera
registreert het apparaat met de
grootst mogelijke precisie de oor
spronkelijke kleurcode. Deze tech
niek wordt vooral toegepast bij de
restauratie van monumentale ge
bouwen en kostbaar meubilair.
           
 In de beginjaren van de expansie
drift onderging het wegennet en het
spoorwegnet een enorme uitbrei
ding. Maar daarmee niet genoeg;

ook waterwegen, waaronder de
Roer, werden waar mogelijk ge
schikt gemaakt voor transport van
steenkool en ijzererts. Het kon niet
anders, of het feit dat er twee rivie
ren waren met dezelfde naam – in
Duitsland bovendien beide geschre
ven als Ruhr - leidde tot communi
catieve misverstanden. Men ontfut
selde de kortste Ruhr één letter,
waardoor ze in geschreven vorm
voortaan als 'Rur' of ‘Eifel-Rur’
door haar bedding stroomt, om
tenslotte bij Roermond in de Maas
uit te monden. De andere Roer, de
naamgeefster van het Roergebied
en ook wel aangeduid als Industrie-
Ruhr, draagt eveneens al sedert
miljoenen jaren de naam ‘Ruhr’ en
dat blijft zo. Fonetisch maakt het,
in welke taal dan ook, geen enkel
verschil. De betekenis van de naam
is: de onrustige, de beweeglijke.
Kortom, zij die zich roert.  
  
Wordt vervolgd. Deel 4 ‘Het balkon
als habitat voor diverse levensvor
men’.
 

De Hambeek (foto: Marianne Vos)
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Ommetje Uffelse Beek

Uffelsebeek (foto: Pieter Althuizen)

door Pieter Althuizen
 
Op een zonnige dag begin maart,
wilden mijn vrouw en ik weer eens
een wandeling gaan maken in het
fraaie natuurgebied rond de Uffelse
Beek in Grathem. Het was trou
wens al een  jaar geleden, dat we
daar geweest waren. Onze wande
ling liep door het prachtige beekdal
van de Uffelse Beek, die weer in ere
hersteld is De beek meandert hier
door een kleinschalig landschap
van landbouw en kleine bosperce
len. We zijn gestart vanaf de par
keerplaats bij het kerkplein in Gra
them en slaan hierna linksaf naar
de Brugstraat. Langs deze weg
lopen we richting de Grathemer
Molen. Deze watermolen ligt even
verder op nummer 13 aan de Uffel
se Beek. Het is een korenmolen die

nog maalvaardig is en dateert uit
de 13e eeuw. Het is een onderslag-
en turbinemolen. Sinds 10 septem
ber 2017 is de molen voor het lutte
le bedrag van één euro overgedra
gen aan Stichting het Limburgs
Landschap, die de restauratie voor
haar rekening neemt en er onder
andere een horecagelegenheid in
wil onderbrengen. Nadat we deze
oude watermolen digitaal vastge
legd hebben, steken we de
Brugstraat over en lopen we langs
de Uffelse Beek, die rechts van ons
ligt. In de beek zwemmen enkele
Meerkoeten en een koppel Wilde
eenden. We naderen nu kasteel ‘
Groot Buggenum’. Dit bijzondere
kasteel is gebouwd op de grond
waar ooit het middeleeuwse kasteel
‘de Meersen’ heeft gestaan. In de
Tweede Wereldoorlog is dit ge

bouw ernstig beschadigd en raakte
het meer en meer in verval. In 1971
kocht de Düsseldorfse architect,
professor Dr. Helmut Hentrich, de
grond met de ruïne en restaureerde
het vervallen kasteel geheel naar
eigen inzicht. Dit resulteerde in een
prachtig architectonisch hoog
standje. Om zijn kasteel in al zijn
glorie voor het nageslacht te be
houden, heeft deze genereuze pro
fessor het kasteel voor het symboli
sche bedrag van één gulden in 1980
overgedragen aan de Provincie
Limburg, die op haar beurt voor
het behoud en beheer een speciale
beheerstichting in het leven heeft
geroepen. Nog even een foto
maken en hierna vervolgen wij
onze wandeling. We zien zo rechts
een veeboerderij liggen met ervoor
een stalletje waar je diverse soorten
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ambachtelijke jam en honing als
zelfbediening kunt kopen. Aange
zien onze voorraadkast nog vol
staat met zelfgemaakte wilde ker
senjam en bramenjam, laten we
deze lekkernijen aan ons voorbij
gaan. We slaan even later linksaf en
wandelen richting kanaal. In de
berm rechts valt mijn oog op een
aantal bloeiende Akkerviooltjes.
Prachtig. Bij het kanaal slaan we
rechtsaf en lopen een paar honderd
meter langs het kanaal. Hierna
slaan we rechtsaf en gaan door een
metalen hekje, dat speciaal voor
wandelaars bedoeld is. We lopen
nu langs de Uffelse Beek die links
van ons stroomt. Langs het pad
staan op enige afstand bordjes met
afbeeldingen van planten en strui
ken die je langs de route ziet. Een
mooi educatief initiatief. Het pad is
wel wat modderig vanwege de
regen van de laatste dagen, maar
het is te doen met onze wandel
schoenen. Links van ons aan de
overkant van de beek zien we in
eens de Kleine bonte specht tegen
'n dode boom, druk bezig om iets
eetbaars te vinden. Even verderop
zien we langs de beek enkele ster
vormige goudgele bloemetjes staan.
Jawel. Hier staat het eerste bloeien
de Speenkruid van dit jaar. Nu

moet de lente toch niet ver weg zijn,
denk ik. Opeens wordt mijn aan
dacht getrokken door iets wat de
vorm heeft van 'n schildpad en
muisstil en onbeweeglijk zit vastge
plakt op 'n omgevallen boomstam
in de beek. Wanneer ik hiervan de
foto terug kijk en inzoom, blijkt het
inderdaad een schildpad te zijn.
Hoe komt die daar, denk je dan.
Hoe is die dakloos geworden. Wat
verder maakt mijn vrouw me plot
seling attent op een blauw-groen
vogeltje dat op 'n tak zit boven de
beek. Dat moet de IJsvogel zijn.
Geweldig. Vlug een foto maken nu
het nog kan. Onze dag kan niet
meer stuk. Dit is alweer een tijd ge
leden, dat we die gespot hebben.
Nog even genieten van de prachtige
kleurenpracht van onze gevederde
vriend of vriendin en weg is de IJs
vogel. Met een opgewekt gevoel
lopen we verder. Een paar Meer
koeten scharrelen in de beek langs
de oever. Wat Rietpluimen wuiven
in de wind. We lopen nu langs een
insectenhotel wat rechts van het
pad staat. Bij het hotel is nog wei
nig activiteit te bespeuren. Dit zal
wel spoedig veranderen als de lente
haar intrede doet. Onze route loopt
nu langs een boerencamping rechts
van het pad. We zien een aantal ca

ravans zonder gasten. Ook hier Co
ronastilte. We komen nu links bij
een bruggetje waarop twee hobby
fotografen met grote telelenzen
staan te wachten. Waarschijnlijk op
de IJsvogel. Volgens hen moeten er
een mannetje en vrouwtje in de
buurt zitten. Wij hebben een van de
twee wat verder terug al gezien ver
telden we hen. Dus nog even ge
duld. Wij slaan na het bruggetje
rechtsaf en komen bij een houten
hekje. Rechts loopt een pad naar
een vogelkijkhut met mooi uitzicht
op de beek. Enkele Meerkoeten en
Wilde eenden zien we in de beek
zwemmen. We lopen terug en
komen door het hekje op een grind
pad, dat als eerbetoon aan de vori
ge kasteelheer van kasteel Groot
Buggenum het ‘Professor Hentrich
pad’ heet. Een Blauwe reiger die
langs de beek boven in een populier
op de uitkijk zit, tuurt ons onbewo
gen na. Wat verder aan de over
kant van de beek hebben we zicht
op het kasteel en de prachtige tuin,
aangelegd door de bekende Duitse
tuinarchitect Roland Weber. Lo
pend over het grindpad zien we
twee Kieviten dartelen door de
blauwe lucht. Hun typische geluid
geeft ons hoop. Het zal spoedig
lente worden.

Deel 2 van 3; breedwerpig zaaien  
door Pierre Theunissen 

Rogge en andere granen werden
ooit met de hand breedwerpig ge
zaaid. Dat vergde wel enige erva
ring, want het gewas moest natuur
lijk wel gelijkmatig verdeeld staan;
niet te dicht op elkaar of te ver uit
een. In gemeenschap met klapro
zen, kamille en nog een leger ande
re begeleidende kruiden, groeide
alles in harmonie op.
Ik herinner me ook nog dat het
gewas, bij een hoogte van tien tot
vijftien centimeter, geweld werd;
dat was met een wel (een rol) over
het gewas rollen. Op deze wijze

Zaaien en oogsten

werden de spruiten gekneusd en
kiemden er meer halmen. De rollen
waren aanvankelijk van hout, later
werden ze vervangen door ijzeren
rollen. Nadat de zaaimachine was

uitgevonden, stonden de plantjes
natuurlijk allemaal keurig in een
rechte rij, wat het uitdunnen van al
te weelderige begeleiders van het
graan gemakkelijker maakte. Deze
werkzaamheden heb ik zelf in het
jaar 1948 uitgevoerd; niet in Rog
gevelden, maar in Havervelden.
Er werd veel gebruik gemaakt van
kalkstikstof, dat tweezaadlobbige
planten doodde, maar de granen
niet aantastte, omdat die eenzaad
lobbig zijn. Het gewas moest voch
tig zijn tijdens het breedwerpig uit
strooien, zodat de zwarte poeder
zich goed kon hechten. Regen was
niet gewenst, de kalkstikstof zou

Breedwerpig zaaien (foto: M. Vos)
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weggespoeld worden. De beste tijd
was ’s morgens in alle vroegte, als
het gras bedauwd was en het een
zonnige dag zou worden.
Dat kalkstikstof giftig is, moge blij
ken uit zijn ware naam; Calciumcy
anamide (CaCN2). Het is nog
steeds in de handel om gazonnetjes
slakken- en emeltenvrij te houden
en in de landbouw heet het een ‘ge
wasbeschermingsmiddel’. Een ty
pisch voorbeeld van verhullend
taalgebruik. De moderne loonwer
ker komt met een enorm gevaarte
het veld oprijden, met een geweldi
ge tank vol pesticiden en legt een
deken van die ‘gewasbeschermings
middelen’ over het veld. Dat is zo
gepiept met spuitarmen van wel
dertig meter lengte.

Vroeger werden de halmen langer
dan tegenwoordig, waardoor het
gewas ook gemakkelijker ging lig
gen, als het ware platsloeg; dat
noemde men legeren. Het gebeurde
geregeld tijdens onweders, die met
wind gepaard gingen.

Gebeurde het legeren vrij vroeg, als
de groei nog niet helemaal uit het
gewas was, dan richtten de halmen
zich nog wel gedeeltelijk weer op,
maar het oogsten werd wel moeilij
ker. Als de groei uit het gewas was,
konden de halmen zich niet meer
oprichten en was het verlies enorm.
De aren lagen dan te rotten op het
veld. Door selectie hebben de
graanrassen van nu steviger en ook
korter stro, zodat legeren vrijwel
niet meer voorkomt. Maar als alles
een beetje gunstig uitpakte voor de
boer, kwam het tijdstip van de
oogst. Het gewas moest goed droog
zijn, want kieming tijdens de bewa
ring moest voorkomen worden.
De vroegste methode was met zicht
en pikkel. De zicht was een korte
zeis die met één hand bediend
werd. De pikkel was een steel met
aan één eind een lange, iets gebo
gen tand. De zicht werd laag over
de grond in het gewas geslagen, ter
wijl de pikkel met de andere hand
sturend werd gehanteerd. De boes
sen of sjobben (schoven), moesten

namelijk recht en ordelijk op het
veld gelegd kunnen worden, zodat
de vrouwen ze dan konden binden.
Dat was zwaar en stoffig werk.
Rogge werd met twee banden ge
bonden, Haver, Gerst en Tarwe
met één band omdat daarvan het
stro korter was.
Als het binden klaar was werden de
schoven in huip (met meerdere)
tegen elkaar gezet om na te drogen.
Men begon met vier schoven die
twee aan twee in kruisvorm tegen
elkaar werden gezet. Tegen dit
kruis werden dan aan beide zijden
nog drie maal twee schoven gezet,
zodat een langwerpig geheel ont
stond. Als kinderen gebruikten wij
die ‘hutjes’ om ons in te verbergen
tijdens ons spel. Ook volwassenen
gebruikten ze wel eens om te schui
len voor een bui. En jonge volwas
senen gebruikten ze ook, want het
kon daar binnen heel gezellig zijn.

Wordt vervolgd Deel 3; graantassen
bouwen

(foto: Marianne Vos)
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Een natuurlijke tuin in Linne

Deel 3 Klaprozen luiden de voorzo
mer in
door Jan Hermans
 
Klaprozen behoren tot mijn favo
riete bloemen. In de eerste plaats
omdat ik geen mooier intens rood
ken in de wilde plantenwereld dan
de bloemkleur van klaprozen. Bij
wilde planten overheersen vooral
bloemen in kleuren van blauw, geel
en wit. Er zijn nauwelijks andere
wilde bloemen te noemen met een
rode kleur. Alleen Guichelheil
komt in de buurt, maar het is meer
een oranjerood en niet het intense
diep rood, dat vooral de Grote
klaproos (Papaver rhoeas) ten toon
spreidt.
Een andere reden dat ik van klap
rozen houd (en nu bedoel ik even
de drie wilde soorten) heeft te
maken met hun vergankelijke
schoonheid. Als eenjarige planten
investeren ze alle energie in het
voortbrengen van prachtige bloe

Klaprozen (foto: Jan Hermans)

men en de productie van veel
zaden. Na de bloei en het versprei
den van de zaden is het met hun
korte leven gedaan. Aan het einde
van de zomer resteren slechts ver
geelde, afgestorven stengels en voor
iemand die het niet weet of geen ge
tuige was van hun bloei, is het dan
moeilijk voor te stellen hoe fraai ze
glorieerden tijdens de bloeiperiode.
De derde reden voor mijn adoratie
met betrekking tot klaprozen is het
verschijnsel dat ze in hun bloeiperi
ode elke dag diverse nieuwe bloe
men voortbrengen en dat geduren
de enkele weken. Een klaproos
bloem gaat maar een dag mee; ’s
ochtends zien de pas ontloken bloe
men er nog wat verkreukt uit,
nadat ze zich ontworsteld hebben
aan de uit twee kelkbladen bestaan
de knop. Bij de eerste zonnestralen
fleuren de bloemen op, gaan open
en etaleren aan de geïnteresseerde
insecten hun rijkelijk voorziene
stuifmeeltafel. Het stuifmeel is af

komstig uit tientallen in kransen
gegroepeerde meeldraden. Aan het
einde van de middag zijn de bloe
men weer min of meer dicht en al
spoedig, in de namiddag, vallen de
kroonbladen af.
Als liefhebber van een wilde plan
tentuin in combinatie met een aan
tal geselecteerde cultivars, is het in
de bloeitijd van de klaprozen elke
dag genieten. Elke plant produceert
iedere dag weer een nieuwe serie ‘
verse’ bloemen.
In deze bijdrage een aantal over
peinzingen en wetenswaardigheden
over klaprozen en hun overlevings
strategie in de tuin.
 
Wat kenmerkt onze klaprozen?
Klaprozen worden ook wel papa
vers genoemd, afgeleid van hun we
tenschappelijke genusnaam Papa
ver. Kenmerkend zijn hun vaak
grote bloemen die afzonderlijk aan
het eind van lange bloemstelen
staan. Voor het opengaan knikken
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Grote klaproos (foto: Jan Hermans)

Oosterse papaver (foto: Jan Hermans)

ze, waarbij de bloemknoppen ge
vormd worden door twee kelkbla
den die een hermetisch sluitend, ei
vormig, vrij hard omhulsel vormen.
Binnenin de kelk zitten de kroon
bladen opgefrommeld. Ze zijn eerst
wit, maar tegen het opengaan van
de bloemen verkrijgen ze hun felle
kleur. Doordat de prop van de
kroonbladen zich tenslotte strekt,
worden de kelkbladen los van de
bloemsteel en vervolgens uiteen ge
duwd, zodat ze afvallen.
Er zijn twee buitenste en twee bin
nenste kroonbladen. De stamper is
bijzonder omdat de stempels ver
groeid zijn met het vruchtbeginsel
en stijlen ontbreken (zie detailfo
to’s). Het vruchtbeginsel is flesvor
mig. De stempels komen aan de top
van het vruchtbeginsel bij elkaar in
een punt, waardoor de botanicus
spreekt van ‘stempelstralen’.
Zoals reeds in mijn inleiding aange
geven, produceren de bloemen geen
nectar, maar alleen stuifmeel. Al
voor het ontluiken van de bloem,
springen de helmknoppen open,
zodat het stuifmeel op de stamper
terecht komt. Dat leidt niet nood
zakelijk tot zelfbestuiving en be
vruchting!; bij sommige papaver
soorten is kruisbestuiving (via in
secten) vereist.
Na de bevruchting groeit de stam
per uit tot een doosvrucht, waarin
bij rijpheid gaten ontstaan tussen
de stempelstralen. Als de wind de

stengel heen en weer beweegt, wor
den de zaden in porties als uit een
ouderwets strooivaatje geschud.
Kenmerkend voor papavers is het
witte melksap dat ze bevatten.
Daarin komen alkaloïden voor.
Van het melksap uit onrijpe doos
vruchten van de Slaapbol (Papaver
somniferum) wordt de beruchte
opium gemaakt, een van de meest
omstreden genotmiddelen, maar te
vens grondstof voor morfine-pre
paraten bij de toepassing van pijn
stillers. De Slaapbol levert ook
blauwmaanzaad, dat als broodgar
nering wordt toegepast; bovendien
kan er papaverolie uit worden ge
perst als bestanddeel van olieverf.

Slaapbol is vooral als tuinplant be
kend, waarvan er allerlei varianten
zijn gekweekt. Als grove, blauw
groene, onbehaarde plant met sten
gelomvattende bladeren en witte
tot rode kroonbladen, met aan de
voet een paarse of zwarte vlek, zijn
ze soms goed toepasbaar om te ver
weven met andere plantensoorten.
Vooral het blauwgroene uiterlijk
kan een verrassend effect hebben.
Uit gemorst zaad komt Slaapbol
wel eens voor in omgewerkte ber
men.
In ons land vertonen de drie voor
komende Klaproossoorten veel
overeenkomsten wat betreft hun ui
terlijk en ecologie. Ze zijn niet of
alleen aan de voet vertakt, ruig be
haard en vooral in de onderste helft
van de plant bebladerd, met rozet-
en stengelbladen. Alle soorten zijn
van oorsprong afkomstig uit het
Middellandse Zeegebied en hebben
zich als begeleiders van de graan
verbouw over het grootste deel van
Europa verspreid. Ze hebben net
als Korenbloem en Bolderik de
slanke bouw die kenmerkend is
voor graanakkerplanten. Als
graanakkerkruiden zijn klaprozen
grotendeels verdwenen door het ge
bruik van herbiciden en zware be
mesting. Alleen in speciaal daar
voor aangelegde ‘onkruiden-graan
akkers’ zoals in het Linnerveld en
tussen Paarlo en Vlodrop, gloriëren
klaprozen nog in akkers te midden
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van andere prachtige graanbloeiers.
Gelukkig zijn klaprozen ook aan
gepast om op andere plaatsen te
kunnen groeien: vaak komen ze tal
rijk voor langs schouwpaden, be
werkte bermen, nieuw aangelegde
bermen of dijkhellingen of spoorlij
nen. Plaatselijk vormen ze daar in
juni kilometers lange, vuurrode lin
ten, iedere keer weer een fraai
schouwspel om van te genieten. De
Ruige klaproos is de kleinste met
vuurrode kroonbladen, meestal aan
de voet met zwarte vlek, gebonden
aan meer leemhoudend zand en nu
vooral te vinden langs spoorwegen
en zanddijkjes. De Bleke klaproos
heeft lichtrode tot flets rode kroon
bladen zonder donkere vlekken, nu
ook vooral te vinden langs spoorlij
nen, wegbermen of braakliggende
grond. De Grote klaproos is de be
kendste van de drie. Evenals de
Ruige klaproos is zij getooid met
grote, aan de basis meestal zwart
gevlekte, vuurrode kroonbladen en
komt ze niet alleen in de zandstre
ken voor, maar kan ook overvloe
dig optreden in nieuwe bermen in
kleistreken.
 
Lichtkiemers
Klaprooszaden die zich in de grond
bevinden, vertonen een kiemrust.
Na kortere of langere tijd ‘ontwa
ken’ ze uit deze kiemrust. Sommige
zaden ontkiemen in de herfst en
vormen dan overwinterende rozet
ten; andere kiemen in het voorjaar.
In mijn tuin zie ik vooral overwin
terende exemplaren.
De vóór de winter ontkiemde
exemplaren kunnen gedurende een
langere periode voedingsstoffen op
nemen en groeien daardoor uit tot
forse planten met een hogere zaad
opbrengst. De lentekiemers daaren
tegen lopen minder gevaar door
vorst, bestrijding of bewerking.
Door deze tweeledige kiemstrategie
doen klaprozen dus aan risicosprei
ding.
Als je een tuin snel wat kleur wilt
geven, zijn klaprozen een goede
keuze. Op een bepaald moment
kwamen er in mijn tuin enkele
Grote klaprozen op. Door rondom
voor open grond te zorgen en de

zaden te verspreiden, kan ik elk
jaar genieten van de prachtige bloe
men. Als de grond bedekt raakt,
verdwijnen klaprozen weer.
Voorzover ik kon nagaan kiemen
in mijn tuin alle klaprozen voor de
winter. Thans groeien van deze
winterkiemers zeer forse exempla
ren in de tuin, sommige individuen
wel tot 90 cm hoog met gemiddeld
40 bloemen! Door het grote aantal
bloemen kun je bij deze forse exem
plaren dus enige weken van bloei
verzekerd zijn voordat alle bloemen
zijn uitgebloeid. Daarna volgt de
fase van het uitstrooien van de
zaden. In de nazomer verwijder ik
de dode stengels en zaaddozen.
Daarna zorg ik voor een lichte bo
demverstoring in de vorm van
handmatig harken. Daarna doet de
natuur de rest en zie je voor de win
ter de eerste rozetten van de nieuwe
generatie verschijnen.
 
Klaprozen in Limburg
Klaprozen zijn van oudsher bekend
als opvallende verschijning in de
graanvelden. Daardoor  kregen ze
al snel hun eigen Limburgse dia
lectnamen. In Noord-Limburg
werd de naam ‘klaproos’ gebruikt;
in Midden-Limburg ten oosten van
de Maas waren namen als rode kol
bloem, rode kollebloem of rode kol
in gebruik, terwijl in de regio rond
Weert de naam slaapkop voor
kwam. In Zuid-Limburg domineer
de eveneens rode kollebloem of
kolbloem, maar soms ook rode ko
renbloem (!) of papaver. In de regio
rondom Kerkrade was de naam
klatsroos in gebruik. Toch blijken
benamingen van klaproos en slaap
bol nogal eens door elkaar te lopen
 
Bestuivers
Diverse insecten weten de overvloe
dige stuifmeelproductie van klap
roosbloemen te waarderen. De
meeste klaproosbezoekers in mijn
tuin zijn hommels. Wanneer ze een
klaproosbloem aandoen brommen
ze van genoegen wanneer ze zich
door de meeldradenkrans heen rol
len en zoveel mogelijk stuifmeel
aan hun beharing en in hun korfjes
kan worden verzameld. Ook zweef

vliegen zie je af en toe, maar hom
mels, Honingbijen en soms enkele
andere wilde bijensoorten zijn de
belangrijkste klanten.
 
Oosterse klaproos
De Oosterse klaproos is bij tuinlief
hebbers welbekend. De bloemen
zijn doorgaans oranjerood, alhoe
wel ik het geluk heb dat in mijn
voortuin een exemplaar groeit met
zwartbevlekte, bloedrode kroon
bladeren. Mogelijk een afwijkend
kleurtype. Wanneer de Oosterse
papavers in de voortuin bloeien
trekt dat jaarlijks de aandacht van
passanten. Sommigen komen zelfs
vragen voor zaden, vooral van de
donkerrode variant.
In tegenstelling tot de wilde klapro
zen is de Oosterse papaver een
vaste plant, die een hoogte van 70
cm en meer kan bereiken. Hun
naam verraadt dat ze van oor
sprong afkomstig zijn uit Centraal-
Azië. Sinds het einde van de 19e
eeuw is deze soort in Europa in cul
tuur. Inmiddels zijn er een groot
aantal rassen gekweekt van wit,
roze tot diep rood.
 
Tot besluit…
Klaprozen zijn een aanwinst voor
je tuin. Van verwildering is zelden
sprake en ook is het niet altijd
zeker dat de uitgestrooide zaden tot
kieming komen. Het luistert nauw
naar evenwicht en balans tussen
licht, het juiste bodemplekje, lichte
roering, kiemkracht en seizoen.
Maar als het lukt word je beloond
met fraaie, oogstrelende bloemen,
die veel hommels en (wilde) bijen
tot voedselbron dienen.
Sinds mijn pensioen weet ik dat ik
nog nooit zoveel plezier aan mijn
wilde plantentuin heb beleefd, een
tuin die er iedere week van het jaar,
eigenlijk ieder uur van de dag, an
ders uitziet. Met de bloei van de
klaprozen begint de voorzomer; de
klaprozen krijgen in mijn tuin alle
ruimte. Tuinieren is niet alleen in
grijpen en temmen, maar vooral
begrijpen, kijken, filosoferen en
overwegen. De klaprozen geven
daartoe voldoende aanleiding…
probeer het ook maar eens!
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Hoogveen in de bergen, Kan dat?

Blaassilene  Silene vulgaris (foto: Ans Homburg)

door Tom Storcken

Einde juli waren Thea en ik aan het
bergwandelen in de Allgau, Zuid
Duitsland, in de buurt van Bad
Hindelang. We liepen rondom de
Imberg Horn, die boven Bad Hin
delang uittorent. Via een route die
langs de Strausbergalpe voert, kwa
men we in het Natuurpark Straus
berg, gelegen op ongeveer 1200
meter hoogte. Het eerste gedeelte
valt nog net buiten de door gletsjers
gevormde kom. Het echte natuur
park begint een stukje verderop,
grotendeels aan de linkerkant van
het pad komend van de Strausber
galpe. Aan de rand van het gebied
ligt de ‘Michael-Schuster-Hütte’ die
helaas gesloten was.
Het ontstaan van Naturpark
Strausberg gaat zo’n 20.000 jaar
terug in de tijd, toen gletsjers het
Strausbergdal vormden. Tijdens

het smelten van de gletsjers bleef
een kom in het dal achter, gevuld
met een fijn, waterdoorlatend sedi
ment. Dit gebied is globaal 1000
meter lang en 300 tot 500 meter
breed met hier en daar uitlopers
naar de kanten. In de laatste 10.000
jaar hoopten afgestorven planten
resten zich op tot turflagen. Afhan
kelijk van vocht, voedselgehalte en
gebruik, ontstonden bloemrijke
weiden, een overgangsmoeras en
een moeras. De twee laatsten zijn
niet afhankelijk van grondwater
maar krijgen voedingsstoffen via
regenwater. Hoogveen is een land
schap dat door regenwater onder
het wateroppervlak wordt ge
vormd, maar boven de grondwater
spiegel blijft. Het bestaat uitslui
tend uit de resten van veenmos
(Sphagnum), dat dikke kussens
vormt en regenwater vasthoudt,
waardoor de waterspiegel van het

hoogveengebied boven de lokale
grondwaterstand kan uitstijgen.
Dit in tegenstelling tot laagveen,
waar planten leven van het grond-
en oppervlaktewater en de veen
groei aan het waterpeil van de om
geving is gebonden. Essentieel is
dat een hoogveensysteem uit drie
bouwstenen bestaat die sterk van
elkaar afhankelijk zijn: planten, het
veenpakket en water. Als een van
deze bouwstenen verandert, zullen
de andere bouwstenen mee veran
deren en vindt er ontwikkeling of
aantasting van het hoogveenland
schap plaats. Een goed functione
rend hoogveen kan zichzelf in
stand houden. Ook in perioden met
weinig regenval, moet het nat ge
noeg zijn.
Wat ons meteen opviel was het
grote aantal vlinders, zowel in
soorten als in aantal. We konden
op naam brengen de
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Koninginnepage, wel maar een
exemplaar gezien. Vervolgens de
Keizersmantel of Rouwvlinder, een
prachtige vlinder waarvan we er
tientallen zagen. De rupsen kunnen
tot ruim vijf centimeter groot wor
den. Dan de Grote weerschijnvlin
der. De mannetjes hebben een
prachtige paarse weerschijn, die
nog mooier wordt als de zon er op
schijnt. Ook zagen we de Kleine
weerschijnvlinder, die heel mooi
bruin is met zwarte vlekken op de
onderkant van de vleugels. Als de
vlinder nog heel vers is, lijkt hij
zwart in plaats van bruin. De weer
schijnvlinder heeft water nodig en
dat is hier voldoende aanwezig. De
Kleine parelmoervlinder met zijn
grote, glinsterende zilvervlekken op
de onderzijde: dit vlindertje houdt
van vochtige, onbemeste hooi- of
graslanden. Van de Zandoogjes
zagen we het Dambordje die haar
eitjes in de grasvegetatie afzet.
Daarnaast waren ook tientallen
Koevinkjes te zien. Van de Witjes

zagen we Citroenvlinders waarvoor
als nectarbron kruidige gewassen
dienen, waaronder Groot hoefblad.
Omdat vlinders nou eenmaal zeer
beweeglijk zijn, hebben we niet alle
soorten goed genoeg kunnen bekij
ken om ze op naam te kunnen
brengen.
Lopend over de verende onder
grond, wat Thea af en toe toch wel
akelig vond, gingen we ook op zoek
naar planten. Nou ja, zoeken is een
groot woord, want je struikelde
bijna over de prachtige planten en
bloemen. Wat meteen opviel waren
de grote stukken met zonnedauw,
soms wel enkele vierkante meters in
omvang. Omdat de bodem waarop
deze plant groeit maar heel weinig
voedingsstoffen bevat, kan de plant
dus wel een aanvulling gebruiken.
Dat haalt ze uit insecten die aan de
kleverige druppels blijven plakken.
Ik kan me nog herinneren van ex
cursies en de plantencursus, dat
zonnedauw in Limburg niet veel
voorkomt. Nou, hier staan ze met

vele vierkante meters bij elkaar: ge
weldig. Ook groeit er heel veel
Scheuchzers wollegras dat zich hier
in de Alpen heel goed thuis voelt.
We zien heel veel Welriekende
nachtorchis en Grote muggenor
chis. Op een Bergcentaurie zat een
parelmoervlinder. Uit de Ranon
kelfamilie zagen we de Europese
trollius, een ranonkelsoort, die
voornamelijk in de bergen voor
komt. Ook ridderspoor stond hier
en daar te pronken, terwijl ook
Gele monnikskap te bewonderen
viel. Langs het pad groeide Blaassi
lene (Silene vulgaris). Dan hebben
we nog een plant gezien die in het
N.P. Strausberg in de Allgau in
grote getale voorkomt, maar die we
ter plekke niet op naam konden
brengen. De plant bestaat uit een
enkele ronde, groene steel met be
neden aan de steel smalle bladeren
die zich enigszins samenvouwen.
Naar boven toe nog enkele van de
zelfde bladeren maar dan veel klei
ner. De bloemknopjes, die niet gro

Keizersmantel Argynnis paphia (foto: Ans Homburg)            

12



ter zijn dan een halve centimeter,
zijn een beetje tulpvormig en heb
ben een blauwe tint. Het open bloe
metje heeft vijf kroonblaadjes. De
hoogte van de plant varieert van
twintig tot vijftig centimeter. In
Duitsland noemt men de plant
Blauer Sumpfstern: letterlijk ver
taald: blauwe moerasster. Eenmaal
thuis bleek het de Swertia perennis
te zijn, een zeer zeldzame bewoner
van hoogveen, die in ons land niet
voorkomt.      

We werden toch wel verrast in de
bergen met zo’n mooi stukje na
tuur. Overal zoemden insecten. We
hebben ook veel kleine en grote
sprinkhanen en krekels gezien en
gehoord. Op naam brengen is dan
weer een ander verhaal, maar we
genoten wel van hun gesjirp.
Natuurlijk zullen jullie je afvragen;
waar zijn de vogels waar ik nor
maal over schrijf. Nou, die waren
er natuurlijk wel, maar we hadden
onze aandacht nu verplaatst naar

planten en vlinders. Tijdens andere
wandelingen rondom en in de
buurt van de Imberg Horn, hebben
we onder andere de Steenarend ge
zien, zowel een juveniele als een
volwassen vogel, de Notenkraker,
soms wel acht tot tien stuks bijeen,
natuurlijk de Rode wouw, veel
Glanskoppen en Matkoppen, Sijs
jes, Kuifmezen en Zwarte mezen.
De conclusie is; hoogveen in de
bergen kan dus wel degelijk en is
bovendien heel mooi.
 

door Leo Koster
 
Onze oudste dochter met haar
gezin hebben een jonge Duitse
Staande Langhaar. Teefje Blitz
woont met haar mensen in Herten

en omdat ik in het verleden ook een
hond heb gehad mag ze wel eens
met mij mee. Het middelste deel
van de naam staat voor de bijzon
dere karaktertrek van dit oude
jachthondenras; voor de jacht ge

Een zeldzame waarneming: een Havik met een geslagen konijn

Langs de Maas bij de Isabellegreend (foto: Ans Homburg)

trainde honden blijven roerloos
stilstaan zodra ze wild ruiken en
wachten het commando af van hun
eigenaar of van de drijver.
 
Een prachtig stukje natuurgebied in
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Konikspaarden en kleiberg (foto: Ans Homburg)

de buurt van Herten heet Isabelle
greend en daar ga ik met haar
vaker heen. Tegenover het Land
goed De Oude Borg met de woon
toren Oudenborg uit de dertiende
eeuw, wandelen we over de dijk
richting Isabellegreend. Door de
vele regen is het Maaswater flink
gestegen. In maart stond in de
buurt van het schutterslokaal Sint
Anna Veste het water van de Ool
derplas, die op sommige plaatsen
32 meter diep is, een flink eind op
de schuttersweide. Het was een
apart gezicht dat enkele personen
in een waadpak hier hun vislijnen
uitgooiden.
De Isabellegreend is ongeveer 30 ha
groot is en eigendom van Stichting
het Limburgs Landschap,  je mag
er vrij struinen. Oude benamingen
zijn Mosterdgreend en Nijskens
Nak.
In de Lus van Linne wordt nog
steeds volop gebaggerd. Van de elf
in de Groote Beemd staande impo
sante Canadese populieren, staan
er nu nog twee. Eén staat er nog ge

zond bij, een ander is erg gehavend
en in de top heeft men, naar ik aan
neem, een ooievaarsnest geplaatst.
Door het baggeren krijgen we 200
ha riviernatuur terug en wordt het
een overstromingsgebied voor de
Maas.
Deze rivier is begonnen als een
bronbeekje in de buurt van de Vo
gezen. Op het plateau van Langres,
bij Pouilly-en-Bassigny (nabij Meu
se) staat het Maasmonument.
Via een klaphekje wandel ik via de
onderzijde van de Leidijk het ge
bied binnen. Tussen een bramen
struweel hoor ik de zang van de
Roodborsttapuit, doch de vogel
zelf krijg ik niet in beeld. Ik tuur al
tijd de struiken van de plas af want
daar kan heel goed een IJsvogel
zich ophouden. Op de Oolderplas;
Futen, Meerkoeten, Grote zaag
bekken, Kuifeenden, Wilde eenden,
Aalscholvers en een koppeltje Bril
duikers. Op de Leidijk staan enkele
Gallowayrunderen te grazen.  
Hier vlakbij zag ik onlangs in de
modder de typische sporen van een

Das en eerder dit jaar vond ik er
een losse halsring met een nummer
inscriptie. Bij navraag bleek deze
ring toe te behoren aan een vrou
welijke Zwarte zwaan die tien jaar
geleden in Roermond-Hatenboer
geringd was.
De omgeving van de drie grote, ge
havende Canadese populieren dien
de in het verleden als algemene,
anonieme begraafplaats, voorna
melijk voor drenkelingen die uit de
Maas gevist werden of aanspoel
den. Via een glooiende bult, die in
feite een afgedekte stortplaats is,
wandel ik verder met Blitz en stui
ten we onverwacht op een groepje
Konikspaarden. De aanwezigheid
van de hond zorgt onmiddellijk
voor onrust bij de paarden.
Een hond is in hun ogen het dier
waarvan hij afstamt; een wolf, dus
een gevaarlijke vijand. De leidmer
rie komt onmiddellijk in actie en
loopt al in onze richting maar door
flink met mijn armen te zwaaien
kan ik haar en de kudde op afstand
houden. Als ik na flink doorlopen
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even omkijk, is de rust bij de paar
den wedergekeerd. Het sterke ras
heeft bepaalde kenmerken die aan
de Tarpan, een uitgestorven wild
paard, worden toegeschreven. Ko
nikpaarden zijn gemakkelijk te her
kennen aan hun wildkleur en aan
de typerende aalstreep. De stok
maat of schofthoogte bedraagt tus
sen 125 en 135 centimeter, waar
door ze strikt genomen tot de po
ny’s behoren. Een paard heeft een
schofthoogte van minimaal 147
centimeter.
Incidenten in natuurgebieden met
grote grazers komen vaker voor. In
de regel is de mens dat schuld.
Tegen alle waarschuwingen en re
gels in, die op informatiepanelen bij
de ingang van alle beheerde natuur
gebieden duidelijk zichtbaar zijn
aangebracht, laat men honden los
lopen, haalt men paarden aan, of
voert men ze boterhammen en
stukjes appel. Niet te verwonderen
dat de dieren opdringerig worden
als ze niets krijgen. Gallowayrun
deren worden geaaid of men zet
zijn kind op de rug van dat grote
wilde dier. Runderen hebben geen
mimiek, waardoor uitgaande waar
schuwingen voor een mens niet be
grepen worden. Bovendien zijn het

geen tamme, gedomesticeerde huis
dieren, maar in het wild levende,
volledig zelfstandige dieren. Daar
gelden andere regels voor, zoals bij
voorbeeld dat men moet oppassen
dat men niet tussen een moederdier
en haar kalf komt te staan. Ook
moet men weten dat koeien hun
jong direct vanaf de geboorte enke
le weken in hoog gras of in een bos
schage verbergen. Afblijven is het
devies en doorlopen. De moeder
dieren weten exact waar het kalf is
en vinden het gemakkelijk terug. 
 
Via het enige pad wandel ik verder
en kom bij het begin van de hoge
kleibult, die een paar honderd
meter lang is en ongeveer zes meter
hoog. De langwerpige verhoging
ontstond doordat tijdens vroegere
grindwinning de afgegraven dek
grond hier ‘tijdelijk’ werd gestort.
Links op de bult zie ik goed belo
pen paden die naar holen leiden; ik
denk dat de Das er zijn burcht
heeft. De afgebeten veren die er
vlakbij liggen, zijn het werk van een
Vos, die hier ongetwijfeld ook zijn
onderkomen heeft.
Ik kom bij het einde van de hoge
kleibult waar een bank staat. Vol
gens de tekst op die bank zit je

goed bij het Limburgs Landschap.
Ik merk aan Blitz dat er iets bijzon
ders is, en ja hoor! Een vrouwtje
van de Havik heeft een konijn ge
slagen. Dat moet ze loslaten omdat
ze door mij en nog meer door Blitz
gestoord werd. Waarschijnlijk is de
prooi te zwaar om mee weg te vlie
gen. Het konijn leeft nog en zoekt
direct een holletje op. De sterke
poten van de Havik moeten zeker
het konijn verwond hebben. Dit is
een zeer unieke waarneming.
Doordat in de Grote wei alles
onder water staat en de konijnen
zich niet meer onder de struiken of
in hun holen kunnen verschuilen,
zijn ze gedesoriënteerd, waar de
Havik mogelijk  gebruik van heeft
gemaakt.
In de kleiwand zitten talloze gaten
van zandbijen. Aan de overkant
van de doorvaart, op het natuurge
bied Ooldergreend, grazen veel
meer Gallowayrunderen dan in de
Isabellegreend.
Blitz en haar reservebaas wandelen
dezelfde route weer terug en wor
den deze keer totaal genegeerd
door de Konikpaarden. Even later
zijn we weer bij het klaphekje; hier
eindigt onze wandeling over de Isa
bellegreend.    

Beste leden
Op de dag dat ik dit schrijf, begint
volgens de weerkalender de zomer.
Dankzij een regenrijk voorjaar
kunnen we inmiddels genieten van
prachtig groen, bloeit in de heide
gebieden volop gele Brem en genie
ten we van het rood in de bermen
en overhoekjes van de talloze klap
rozen.
Ook gloort er hoop voor wat be
treft de ontwikkelingen rondom
Corona. Nu de vaccinaties van de
verschillende leeftijdsgroepen el
kaar in hoog tempo opvolgen, de
eerste versoepelingen al concreet
zijn, kunnen we als bestuur weer
langzaam onze gedachten laten
gaan over mogelijk te plannen acti
viteiten.
Toch is voorzichtigheid nog gebo

den, maar wellicht is er vanaf 1 sep
tember weer meer mogelijk wan
neer  de Corona-maatregelen ver
der afgebouwd kunnen gaan wor
den. Daarom hopen we als bestuur
dat het eind september mogelijk
wordt om een eerste excursie te
gaan organiseren.
Dit alles echter onder het voorbe
houd dat per 1 september de ander
halve meter afstand kan worden
losgelaten en grotere groepen, zon
der aanmelding vooraf, weer zijn
toegestaan. Hoop doet leven.
Ook werken we alvast aan een jaar
programma voor 2022, waarbij een
deel van de uitgestelde activiteiten
uit 2020 zal terugkeren.
Wij wensen jullie met deze positieve
berichten alvast een fijne zomer

toe, blijf gezond en geniet van de
natuur.
Mocht een eerste excursie weer in
september mogelijk zijn dan krijgt
U daarover  bericht; volg daartoe
ook onze site.
Wij hopen jullie allen weer gauw te
mogen ontmoeten.
Namens bestuur en redactie van
Observatie
Jan Hermans

15



Tot een van de mooiste, almaar zeldzamer wordende floristische kleinoden, behoort ongetwijfeld Liggende vleu
geltjesbloem (Polygala serpyllifolia). Het plantje met bloemen die vijf tot zes millimeter groot worden, gedijt het
beste in zonbeschenen, natte, lemige heidegebieden, in vochtige beekdalen en onbemeste hooilanden.  
Het kaartje van de Floron Verspreidingsatlas Vaatplanten laat zien dat de soort sedert 1950 met 75% is achter
uitgegaan, regionaal zelfs gereduceerd tot nul. In onze provincie heeft ze de alarmerende status ‘zeer zeldzaam’.
Bekijk uw eigen omgeving eens door de herinneringsbril en u ‘ziet’ de oorzaak van de teloorgang van zovele
soorten flora en fauna..                                                Tekst en foto: Marianne Vos      
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