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door Aidan Williams

Het Reigersbroek, ook wel Reigels
broek genoemd, is een natuurge
bied in Midden-Limburg, gelegen
in het dal van de Vlootbeek tussen
Montfort en Sint Joost. Het gebied
heeft vanuit vogelperspectief een
open karakter en wordt in het
noorden en westen begrensd door
hoge rivierduinen bedekt met ge
mengd loof- en naaldbos. Het daar
achterliggende gebied, het Rozen
daal, is een voormalig landgoed
met karakteristieke oude lanen van
Amerikaanse eik en Beuk die leiden
naar markante hoeves. Aansluitend
ligt aan de zuidoostelijke kant het
Schrevenhofsbroekje in een laagte
van twee beboste rivierduinen, met
twee grote en enkele kleinere poe
len. Aan het uiteinde hiervan ligt de
oude hoeve Schrevenhof met bijbe
horende bloemrijke akkers van Ko
renbloemen en Klaprozen.
Het Reigersbroek wordt in het
midden doorsneden door de Vloot
beek, die zich als een rechte, strak
gegraven loop in het landschap af
tekent. Richting Vlootbeek stro
men een aantal lossingen, die som

mige percelen binnen het terrein be
grenzen. Juist mede dankzij de aan
leg van de Vlootbeek in 1650 en de
aanwezigheid van het kasteel in
Montfort is aan de omgeving een
rijke geschiedenis toe te kennen.
Door de jaren heen is het altijd een
moerassig broekgebied geweest. Dit
broekgebied was vanaf de vroege
prehistorie zelfs een uitgestrekt
veenmoeras, dat in de 10e eeuw
grootschalig voor de turfwinning
ontgonnen is en vooral rond de 17e
eeuw voor de landbouw ontwaterd
is door de aanleg van de Vlootbeek.
Ondanks deze ingrijpende acties en
door regelmatige overstromingen is
het gebied nogal ongeschikt geble
ken voor agrarisch gebruik. Eind
19e eeuw is men begonnen met de
aanleg van vloeiweiden om de ge
wasopbrengst te verhogen. Restan
ten hiervan zijn in de percelen nog
te herkennen in de vorm van grep
peltjes, die de akkers destijds perio
diek voedden met slibrijk water van
de Vlootbeek. Een oud dichtbe
groeid ontwateringssysteem van
kanaaltjes en greppels is ook te zien
in het Schrevenhofsbroekje. De
greppeltjes zijn verbonden met zij

Vrouwtje Moerassprinkhaan (foto's bij
dit artikel: Aidan Williams)

Natuurontwikkeling Reigersbroek
en Schrevenhofsbroekje

kanalen en komen uit in een hoofd
kanaal in het midden van het ter
rein. Dit kanaal eindigt in de droog
gelegde Vulensbeek, gelegen aan de
noordelijke bosrand.
Vanaf 1990 is het Reigersbroek en
het Schrevenhofsbroekje aange
kocht door de Stichting het Lim
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burgs Landschap, met het het oog
op het creëren van nieuwe natuur.
Er is toen gestart met een natuur
ontwikkelingsproject voor een peri
ode van 5 à 10 jaar. De meeste per
celen zijn tot aan het grondwater
afgeplagd en omgevormd tot moe
rassen, gevoed door het aan de op
pervlakte tredende kwelwater. An
dere percelen werden ingericht tot
bloemrijke akkers en een aantal
werden beheerd als kruidenrijke
vochtige graslanden. Het doel van
de Stichting is echter het gehele ge
bied weer te herstellen tot zijn oor
spronkelijke waarde: een moerassi
ge plasdras laagte. Om dit te berei
ken probeert het Limburgs Land
schap een aaneengesloten gebied te
realiseren door de overige land
bouwpercelen, die voornamelijk be
staan uit maïsakkers, op te kopen
en de bodem ervan af te plaggen.
In de tussentijd heeft een uitge
werkt beleid van natuurontwikke
ling en beheer gezorgd voor de op
komst van waardevolle pionierve
getaties (plantensoorten gespeciali
seerd in het kiemen op grond zon
der begroeiing) en daarmee het her
stel van verschillende natuurwaar
den, gebaseerd op zeldzame en rode
lijstsoorten. Uit de recente inventa
risatie van 2011, blijkt dat het Rei
gersbroek en het Schrevenhofs
broekje nu tot één van de waarde
volste en soortenrijkste gebieden
van het Vlootbeekdal behoren. Aan
het achttal dat er al voorkwamen,
kunnen er minimaal 22 extra rode
lijstsoorten aan worden toege
voegd. De matig voedselrijke moe
raspercelen bevatten merendeels
een vegetatie van natte bloemrijke
ruigte, bestaande uit soorten als
Grote kattenstaart, Moerasrolkla
ver en Wolfspoot, die min of meer
gedomineerd worden door Veldrus,
een goede kwelindicator naast an
dere aanwezige plantensoorten als
Bosbies. Het pionierkarakter van
het Reigersbroek blijkt uit de daar
tussen groeiende planten zoals
Bleekgele droogbloem en op de
kale natte plekken, de lange fris
groene matten van Pilvaren (heeft
pilvormige verdikkingen aan de
wortels). In de laatste twee jaar
heeft Pilvaren een behoorlijke ont

wikkeling doorgemaakt en is op
bijna alle percelen een onderdeel
van de moerasvegetatie geworden.
Op de matten zijn vaak poelslak
ken te vinden, die maar al te graag
van de kleine grasvormige varentjes
snoepen. Ook planten van de
dwergbiezenassociatie zoals Bor
stelbies, een echte pioniersoort, en
zelfs op enkele plekken de kwetsba
re en ernstig bedreigde Wijdbloei
ende rus, hebben geprofiteerd van
het plagwerk. Het uitstrooien van
heideplagsel en maaisel heeft geleid
tot een verspreiding van de even
eens kwetsbare Klokjesgentiaan,
waarvan er in 2012 een 40-tal
exemplaren waren geteld op één
perceel, in vergelijking met maar
één exemplaar tijdens de inventari
satie van een jaar eerder. Dit per
ceel valt tevens dit jaar op door de
roze bloei van het vrij zeldzame
Echt duizendguldenkruid, dat ook
verspreid over het hele Reigers
broek voorkomt. Deze plant blijkt
waardevolle geneeskrachtige eigen
schappen te bezitten, waaraan hij
zijn naam dankt (in Latijn Centau
rium erythraea vertaald in ‘hon
derd goudstukken’).
Een pioniervegetatie brengt ook pi
oniergebonden diersoorten met
zich mee. De tijdelijke plassen en
schaars begroeide poelen in het ge
bied zijn bij uitstek een geschikt bi
otoop voor de Tengere grasjuffer,
waarvan de vrouwtjes door de fel
oranje kleur gelijk in het oog sprin
gen. 2011 bleek door de hoge aan
tallen ook een goed jaar te zijn
voor de Zwervende heidelibel, een
zwervende soort zoals de naam al
aangeeft, met kenmerkende blauwe
onderste oogdelen die bij de man
netjes contrasteren met hun kar
mijnrode lichaam. Ook is in het ge
bied de Zuidelijke keizerlibel in de
grotere plassen waargenomen,
wiens blauwe zadel op zijn bruine
lichaam duidelijk opvalt in de lucht
tussen de algemene Grote keizerli
bellen. Andere libellen die ook de
tijdelijke plassen benutten, maar
hun voortplantingsbiotoop in de
aangrenzende lossingen hebben,
zijn de Beekoeverlibel en de Band
heidelibel.
Limburgs Landschap heeft zich in

gespannen om meer ecologische va
riatie en een grotere biodiversiteit
te ontwikkelen door aan de randen
van verschillende percelen droge
tot vochtige zandige gradiënten te
creëren. De schrale bodem van deze
stroken biedt kansen voor zeldza
me kritische plantensoorten als
Zandblauwtje, Dwergviltkruid,
Duits viltkruid en Bosdroogbloem.
De aanwezigheid van microklima
ten, maakt de gradiënten ook van
grote betekenis voor warmte min
nende insecten. Zo vliegen er op
een warme zonnige dag tal van ver
schillende soorten graafwespen,
goudwespen en op vele plekken
exemplaren van de Blauwvleugel
sprinkhaan. Tussen de algemene
doorntjes, het Zanddoorntje en het
Gewoon doorntje, kun je zelfs het
vrij zeldzame Kalkdoorntje aan
treffen.
Het natuurontwikkelingsproject
heeft in het Schrevenhofsbroekje
geleid tot langgerekte velden met
Veldrus en tot vochtige schrale
graslanden met een roze gloed van
Echte koekoeksbloem. Recentelijk
is in het midden van deze graslan
den een spontane opkomst van
Rietorchissen ontdekt. Voorheen
was de Veldrusvegetatie en de gras
landen van het Schrevenhofsbroek
je het hoofdverspreidingsgebied
van de Moerassprinkhaan in Lim
burg, die in het Schrevenhofsbroek
je nog steeds en nu ook in het Rei
gersbroek talrijk voorkomt. De eie
ren van deze sprinkhaan moeten
voor een goede ontwikkeling in
contact met water komen. De met
russen begroeide kanaaltjes en
greppels zijn daarom zeer geschikte
ei-afzetplaatsen.
De twee grote poelen in het gebied
zijn voedselrijk en gaan schuil ach
ter een dichte oevervegetatie van
Riet, Mattenbies, Snavelzegge en
Scherpe zegge. De poelen zijn een
goed biotoop voor de talrijk aan
wezige van soorten Roodoogjuf
fers, het vechten van territoriale
Viervlek mannetjes en patrouille
rende Grote keizerlibellen.
Dit is slechts een klein overzicht
van enkele bijzondere natuurwaar
den die in deze waardevolle gebie
den voorkomen. Het Reigersbroek
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en Schrevenhofsbroekje blijven ons
elk jaar steeds opnieuw verrassen
met nieuwe ontdekkingen en ont
wikkelingen van zeldzame flora- en
faunasoorten. Als alle percelen

door het Limburgs Landschap zijn
aangekocht en tot ontwikkeling
zijn gekomen, kunnen we in de toe
komst zelfs meer verwachten. De
omgeving wordt goed gemonitord

en een gericht beheer zorgt ervoor
dat de aanwezige natuurwaarden
behouden blijven, zodat we kunnen
blijven genieten van dit prachtige
stukje natuur.

 

door Jan Hermans

Goede wijn behoeft geen krans; dat
vonden we ook het vorig jaar al
toen we onder leiding van Aidan
Williams een libellenexcursie hiel
den naar een perceel met natuur
ontwikkeling in het Reigersbroek te
Montfort.

Dit jaar gaan we weer naar een
aantal percelen in het Reigersbroek
kijken waar de natuurontwikkeling
in volle gang is. De bedoeling is om
onder leiding van Aidan Williams,
John Hannen en Jan Hermans drie
á vier verschillende percelen te be
kijken.
We komen bijeen om 14.00 uur op
de parkeerplaats van het voetbal
terrein van Sint Joost, gelegen aan
de Schrevenhofsweg tegenover de
hoeve Schrevenhof. Deze excursie
is ALLEEN voor LEDEN van de
Kringloop. Van de beheerder heb
ben we toestemming om de ver
schillende terreingedeelten te ver
kennen. Vanuit de gezamenlijke
parkeerplaats carpoolen we naar de
diverse plaatsen, omdat er weinig
mogelijkheden zijn om bij de perce
len te parkeren.
De excursie eindigt rond 16.30 uur.
Laarzen of waterdichte schoenen
zijn aan te bevelen in verband met

de drassigheid van een aantal per
celen!

In de winter van 2010/2011 heeft
Stichting het Limburgs Landschap
een aantal percelen geplagd in het
Reigersbroek. Vanwege de lage lig
ging en voldoende vochtige om
standigheden, alsmede de overgan
gen van droog arm zand, naar meer
humeus vochtig zand werden de
kansen voor een interessante na
tuurontwikkeling als zeer hoog in
geschat.
Het vorig jaar hebben de deelne
mers zich al kunnen overtuigen van
de spectaculaire ontwikkelingen die
de plantengroei te zien gaf.
Tijdens deze activiteit zullen de
deelnemers met eigen ogen kunnen
zien hoe belangrijke geleidelijke
overgangen in de vegetatie zijn.
Sommige planten zoals de kleine,
maar fijne Wijdbloeiende rus kie
zen juist de overgang in de vegeta
tie om zich te ontwikkelen. Het is
een voorbeeld van een gespeciali
seerde pionier.

Weer andere soorten zoals het Echt
duizendguldenkruid of de Bos
droogbloem hebben open lemige
plekjes nodig of zoals bij het
Dwergviltkruid open zandige plek
jes. Zo kiest elke plantensoort zijn

eigen plekje. Diverse soorten heb
ben zich inmiddels blijvend geves
tigd en op veel plaatsen is ook een
heidebegroeiing met Struikhei tot
ontwikkeling gekomen.
Uiteraard reageren ook dieren op
een dergelijke uitdaging. Op som
mige plaatsen zijn kleine plasjes
ontstaan of plas-drassituaties die
aantrekkelijk zijn voor amfibieën,
maar ook voor diverse soorten li
bellen. De Moerassprinkhaan en
Blauwvleugelsprinkhaan zijn op di
verse plekken gesignaleerd en dit
jaar hebben de warmteminnende
veldwespen hun nestjes gebouwd
aan de Struikheistengels.

Kortom veel te zien en te genieten;
maak er dus onder deskundige lei
ding op 29 september gebruik van
om U te overtuigen dat natuuront
wikkeling, mits goed uitgevoerd en
begeleid, op korte termijn zeer suc
cesvol kan zijn. Of dat zo blijft…
dat hangt af van een daarop gericht
beheer, waarover we graag met U
in het veld van gedachten wisselen.
Neem verrekijker, planten- en in
sectengids mee en vergeet ook Uw
fototoestel niet.
Wij hopen U een mooie dag te be
zorgen.

Excursie
Reigersbroek
zondag
29 september a.s.

Blauwvleugelsprinkhaan Oedipoda caerulescens (foto: Marianne Vos)
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door Jo van Pol

Op zaterdagochtend 26 oktober
staat de paddenstoelen/herfstexcur
sie naar het Annendaalsbos op ons
programma. We vertrekken om 9.30
uur vanaf de parkeerplaats langs de
N274 Posterholt- Koningsbosch ter
hoogte van de afslag Maria-Hoop.
Hier gaat links een onverharde weg
het bos in, na 100 meter ligt de par
keerplaats. Vanuit Maria-Hoop de
Annendaalderweg volgen tot de
N274 deze oversteken en onverharde
weg volgen.
De excursie staat onder leiding van
Jo van Pol en John Hannen; zij zul
len u laten genieten van deze herfst
excursie die ruim twee uur duurt.
Denk aan paddenstoelengids, foto
toestel en verrekijker.

Het Annendaalsbos is gelegen ten
zuidoosten van Posterholt, en is ge
noemd naar Kasteel Annendael ,
gebouwd in het jaar 1618 door
Hendrik Graaf Van den Berg voor
zijn twee zusters Anna en Charlot
te. Helaas resteert van dit eens zo
imposante Kasteel nog slechts wat
muurresten. Het gebied wordt in
twee gedeeltes opgesplitst door de
N274. Links van deze weg is een
hoge steilrand te zien tussen het
hoogterras van de Rijn en het mid
denterras van de Maas die hier in
een ver verleden stroomden. Het
Annendaalsbos valt onder de ge
meente Echt Susteren en wordt in
het oosten grofweg begrensd door
de Harenderweg via de Grensweg
tot de Echterhei, in het zuiden door
de Breukelderveestraat en de Vlas
kuilseweg, een naam die aangeeft
dat hier vroeger Vlas werd ver
bouwd en in het westen door de be
bouwing van Maria-Hoop, in het
noorden ten slotte door de Annen
daalderweg.
Hier bevindt zich het zogenaamde

Herfstexcursie
zaterdag
26 oktober
naar het
Annendaalsbos

Bloedsteelmycena (foto: Ans Homburg)

moordkruis. In de nacht van 27 op
28 november 1931 werden Willem
en Mathias Kersten samen met hun
neef Frans Werens om het leven ge
bracht en eveneens eerder dat jaar
op 31 augustus Willem Roubroeks,
allen door jachtopziener van der
Elzen en zijn zoon. Deze moord
zaak was destijds meer dan een jaar
landelijk nieuws.
Het Annendaalsbos is een gemengd
bos met o.a. Zomer- en Ameri
kaanse eik, veel Grove den,
Douglasspar, Ruwe berk, Tamme
kastanje, Beuk en Rode beuk als
ook aanplant van Japanse lariks. In
de ondergroei inlandse en Ameri
kaanse vogelkers, Vlier, Rode kor

Okergele korrelhoed (foto: Ans Homburg)

noelje, Kamperfoelie, Braam en
Bosbes. Op hoger gelegen delen
Struikheide en Brem, op nattere
plaatsen Adelaarsvaren, Manne
tjesvaren, Pitrus, Pijpenstrootje,
Waterpeper en Tengere rus.
Gezien het karakter van dit bos, af
gewisseld met akkers, zijn er vele
vogelsoorten te spotten.
In het rechterbos zijn enkele mooie
eiken- en Beukenlanen en vinden
alle spechten behalve de Middelste
bonte hier hun territorium. In de
herfst is dit een goede plek om pad
denstoelen te leren kennen. Dus een
goede reden om het Annendaalsbos
op zaterdag 26 oktober te bezoe
ken.
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door John Hannen

Geschiedenis 
De helaas te weinig aangeplante
Tetradium daniellii hupehensis be
hoort tot de familie van de ruitach
tigen (Rutaceae) waartoe de ook al
evenmin bekende Lederboom (Pte
lea trifoliata) behoort. Tetradium
daniellii komt van nature voor in
Centraal-China, onder andere in de
provincies Anwhei, Hubhei, Yun
man en Hupeh, in het stroomge
bied van de Jangtsekiang of de
Blauwe rivier, de langste rivier in
Azië met een lengte van 6.380 kilo
meter, tot aan de oostelijke grenzen
van de Himalaya. In Korea en
Japan vond men in kleine gebieden
Tetradium glauca en op het eiland
Taiwan Tetradium rubicarpum. De
Duitser G. Forster (1754 - 1794)
heeft deze boom het eerst ontdekt
in China, waarna de Fransman L.
A. Dode (1875 - 1945) de boom
voor het eerst heeft beschreven. In
Europa is deze boom in 1907 geïn
troduceerd in de Kew Gardens in
Londen. In Amerika werd in 1909
de boom vanuit China geïntrodu
ceerd door de beroemde Engelse
bomenzoeker Ernest H. Wilson.
Ernest H. Wilson (1876- 1930)
begon zijn loopbaan in de Kew
Gardens en ondernam vier grote
reizen naar China waarbij hij in to
taal 16.000 planten verzamelde
waarvan er 1000 in cultuur zijn ge
bracht.

Naamgeving 
In Nederland heet hij Bijenboom
en niet voor niets; tijdens de bloei
zoemt het er van de bijen die afko
men op de voor hun niet te weer
stane geur. In het Engels heet hij
daarom ook Bee bee tree. In vroe
gere boeken is deze boom te vinden

onder de naam Evodia of Euodi
um. De naam Evodium is volgens
de Internationale Nomenclatuurre
gels een onjuiste benaming en mag
zelfs niet als synoniem toegepast
worden, zodoende is deze naam ge
heel onjuist. De andere naam Euo
dium hupehensis, waarvan de
soortnaam is te verklaren door het
feit dat deze in de Chinese provin
cie Hupeh is gevonden; deze soort
naam is ook niet meer van toepas
sing; als Tetradium is de boom in
de tijd gezien eerder beschreven
dan Euodia, en dan geldt de oudste
benaming. Bij kneuzing van blade
ren ruik je aan de aparte geur met
een dat je met deze familie te
maken hebt; de samengestelde bla
deren geuren apart vandaar dat
deze boom ook wel Stinkes ge
noemd wordt. In Duitsland spre
ken ze van Stinkesche of ook van
Hupeh Stinkesche temeer daar het
blad lijkt op dat van de Es. De
soortnaam is genoemd naar Willi
am Freeman Daniell (1818-1865),
Britse legerarts en botanicus. Hier
wordt in de Franse naam ook naar
verwezen met Tétradium de Daniel.

Beschrijving 
Tetradium daniellii hupehensis is
een bladverliezende en snelgroeien
de breed opgaande boom van de
derde grootte met een korte stam
met grijze schors (lijkt op Beuk) en
een brede waaiervormige kroon,
die niet hoger wordt dan zes meter.
Het is een snelgroeiende boom met
een halftransparante kroon met
sierlijk oneven, geveerde, donker
groene bladeren, als van een Es, die
20- 30 centimeter lang zijn en be
staan uit een spil met 5-9 eironde
deelblaadjes met een scheve voet.
De bladonderzijde is lichtgroen met
een behaarde middennerf en witte
okselbaarden. De blaadjes hebben
oliekliertjes waardoor het blad
stinkt bij kneuzing. De stelen,
waaraan de bladen staan, zijn diep
groen. De bladrand is gaaf tot on
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Tetradium daniellii
of Bijenboom
 

 
 

 

diep gekarteld met negen tot twaalf
paar nerven, die weer afbuigen
voordat ze de bladrand bereiken.
De herfstkleur is afhankelijk van de
soort en standplaats en varieert in
alle nuances van fel geel tot licht
goudgeel tot donker oranjegeel; een
hele bijzondere verschijning in de
herfst.
De takken hebben een vrij gladde
schors en een grijze of roodachtige
kleur met kleine witte lenticellen,
terwijl de twijgen vrijwel altijd don
zig tot dicht, zacht, behaard en
roodbruin tot bruin van kleur zijn.
Binnenin de twijgen zit sponsach
tig, grijs-wit merg. Ze bezitten klei
ne, naakte, grijze, spits-eivormige
knoppen boven de niervormige tot
hartvormige bladmerken met blad
sporen. De eindknop is groter en
soms viltig behaard.
De grootste sierwaarde vormen de
grote brede piramidale bloemtuilen
van 10- 15 cm die van de zomer tot
nazomer sterk geuren en hierdoor
druk door bijen worden bezocht.
De kleur is aanvankelijk oranje
bruin die naarmate de bloei vordert
geelgroen wordt. Na de bloei ver
schijnen de rozerode vruchtjes die
qua vorm op kleine noten (doos
vruchten) lijken, die dan weer zeer
geliefd zijn bij allerlei vogels.

Toepassing 
Het is een prachtige parkboom met
weinig bodemeisen; bij voorkeur
een vochtige, matig vruchtbare en
goed gedraineerde bodem in de
volle zon tot lichte schaduw. Ook
heeft deze boom graag een wind be
schutte plaats. Er zijn een aantal
cultivars op de markt waar helaas
niet altijd even makkelijk aan te
komen is zoals:
Tetradium daniellii 'Moonlight' een
geelbont klein boompje (tot 3 me
ter); zeer geschikt in de imkerij en
goed winterhard met een bont blad
en witte bloemen.
Tetradium glabrifolium is een sterk
aromatische, kleine boom met veer
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vormig tegenoverstaande bladeren
die tijdens de bloei dichte clusters
van kleine, witte, geelgroene bloe
men draagt.
Tetradium henryi is een kleine
boom met een maximale hoogte
van 6 tot 7 meter met van 6 tot 9
centimeter lange flinterdunne
blaadjes met een fijn gezaagde
bladrand.
Tetradium velutinum bloeit pas in
het begin van de herfst met witte
bloemen; de boom wordt circa 3
meter hoog. De bladeren van deze
soort zijn zacht behaard. Het
boompje is goed winterhard.
Tetradium glauca is net als de vori
ge species nauwelijks bekend in Ne
derland, maar een zeer fraaie
boom. De boom wordt ongeveer 12
tot 15 meter hoog met een brede
meer opgaande kroon. Het blad is
circa 20 tot 25 centimeter lang en
de blaadjes zijn smal lancetvormig

Tetradium daniellii:  1-bloei; 2- vruchten; 3- zaden; 4- bladeren; 5- stam; 6- groep bomen; 7- herfstkleur;
8- habitus.De foto’s zijn van P. Theunissen.

en heel fijn gezaagd, donkerglan
zend groen en aromatisch door de
olieklieren in het blad.

De bevruchting 
De Bijenboom heeft een zeer bij
zondere bloeiwijze met bloemen tot
in september. Deze bloeiwijze is
éénhuizig met éénslachtige bloemen
waarvan de groenige kelk vier tot
vijf tanden bezit en de bloempjes
klein zijn, ze hebben vier tot vijf
ovale kroonblaadjes, circa 5 milli
meter groot, wit tot crème-wit van
kleur en zeer talrijk. De mannelijke
bloemen hebben vier tot vijf, buiten
de bloem uitstekende helmknoppen
en de vrouwelijke bloemen vier tot
vijf stampers met een duidelijk ge
lobde stempel. Eerst komen de
mannelijke bloemen in bloei waar
na 10 dagen later de vrouwelijke
bloemen bloeien. Doordat de bloei
tijd per boom verschilt ontstaat er

vanzelf kruisbestuiving. Onder de
stampers zit een soort kroontje
waar zich het nectarium bevindt
waar veel nectar wordt gevormd.
Hier worden de bijen door aange
trokken. Tevens wordt door de
bijen veel stuifmeel verzameld als
gele klompjes. Hierdoor worden de
bloemschermen veelvuldig door
bijen bezocht en worden deze schit
terend grote bloemschermen door
de imkers zeer gewaardeerd, boven
dien leveren deze bomen een zeer
bijzonder fijne honing op. De
vrucht is een 7 tot 9 millimeter
lange leerachtige doosvrucht met
twee kleppen die ontstaan zijn uit
vier tot vijf vergroeide vruchtbla
den.

De rijpende vruchten zijn bruin
rood tot wijnrood van kleur en
geven de boom een extra aantrek
kelijk uiterlijk na de bloei. De
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Tekst en foto’s: Lothar Rutten

Inleiding
1 april 2011; De eerste nacht waar
in ik een proefopstelling met een
blacklight (door een accu voorzien
van stroom) testte, bracht al na een
uurtje in de schemering een aange
name verrassing. Op de rand van
de trechter zat, spookachtig blauw
verlicht, een prachtig getekende
grote onbekende vlinder. Blade
rend in de veldgids Nachtvlinders
bleek het onmiskenbaar te gaan om
de Endromis versicolora (Gevlam
de vlinder). Een zeldzame soort die
gebonden is aan bossen en dan
vooral op de zandgronden. Dit is
de enige soort uit de familie van
Berkenspinners (Endromidae) die

in Nederland voorkomt. De vlinder
heeft zijn habitat in open berken
bossen en licht beboste heiden
waarbij als waardplant vooral
Ruwe berk aangemerkt wordt. De
vlinder vliegt maar een heel korte
periode; van half maart tot eind
april in één generatie.
Deze eerste kennismaking vond
plaats in het natuurgebied De
Maaij in Bergeijk, een voormalig
viskwekerij omringd met loof- en
dennenbos. Een klein perceel was
tijdens een nationale boomfeestdag
door schoolkinderen beplant met
berkenbomen; de waardplant van
de rups van deze vlinder. Na de fo
tosessie en nog wat bewonderende
blikken mijnerzijds mocht deze
mooie dame weer in vrijheid weg

fladderen.

Een jaar later (25-3-2012)
In een natuurgebied grenzend aan
de Keersop, gelegen tussen Rietho
ven en Dommelen, ben ik gericht
gaan zoeken en ving ik wederom
deze prachtige vlinder. Ditmaal een
paar meter van de Skinnerval (met
een ML-lamp van 160 watt), tussen
het gras aan de voet van een ber
kenstruweel.

Van nabij gevolgd

Endromis versicolora (Gevlamde vlinder)
Zie begeleidende foto's op pagina 10 en 11

 

vruchten springen aan de top open
en dan komen de twee, glanzende
zwarte zaden vrij. Deze zaden zijn
rond en hebben de grootte van een
hagelkorrel (geweer). Helaas
komen in ons klimaat maar zelden
vruchten voor. De vermeerdering
uit zaaizaad is eenvoudig en er is
geen voorbehandeling nodig. De le
vensvatbaarheid wordt verhoogd
met vers verkregen zaad

Geneeskracht en gebruik 
Imkers zijn gek op deze boom; het
is de hoop in bange dagen voor de
sterk bedreigde Honingbijen. In de
bloeiperiode lijkt de hele boom wel
te bewegen van al de insecten die
zich aan de nectar van de witte
bloemenschermen te goed doen.
Het gaat om diverse redenen niet
goed met de Honingbij in Neder
land en deze Bijenboom kan de
bijen, en de hommels, een beetje
helpen. Het valt ook op dat er geen
wesp te zien is in de buurt van de
boom; wespen gaan liever op suiker
en restjes vlees af. De gehele boom
wordt in Azië veel gebruikt in me
dicijnen. Wortels en schors worden
gebruikt tegen maag en darmklach
ten, blad en vruchten wordt ge

bruikt in medicijnen tegen ge
wrichtspijnen en in huidverzor
gingsproducten. Het hout van de
boom wordt gebruikt voor kleine
blaasinstrumenten en juwelen- of
specerijdoosjes.

Ziekten en plagen
Dat er niet zoveel bekend is over
ziekten en plagen heeft natuurlijk
ook te maken met het feit dat de
Bijenboom hier helaas nog niet zo
veel is toegepast, waardoor er nog
niet veel ervaring hiermee is. De
boom is windgevoelig, denk er dus
wel aan dat hij op een beschutte
plaats dient te staan. Tijdens de
jeugdfase is hij ook vorstgevoelig
maar op hogere leeftijd verdraagt
hij een temperatuur tot -25 gr. C.
Zijn wortelgestel is gevoelig voor
verdichting en verharding vandaar
dat in een park de boom goed tot
zijn recht komt. Voor optimale
bloei is een warme, zonnige stand
plaats wel een vereiste. Planten ver
tonen in de vroege jaren een snelle
groei, maar behalve wat begelei
dingssnoei om een goede harttak te
vormen is er later vrijwel geen
snoeiwerk vereist.

Afsluiting
De Bijenboom is een mooie boom
welke in een tuin van een echte bo
menliefhebber niet misstaat.
Een van de belangrijkste redenen
deze aan te planten is de schoon
heid die de boom het hele jaar door
biedt: het begint in de winter met
de mooie gladde schors, daarna
met de mooie, samengestelde bla
deren die in april verschijnen en in
juni de witte bloemen (corymbus)
waarna de mooie rood/zwarte bes
sen verschijnen met het glanzend
zwarte zaad waarna voor de blad
val de bladverkleuring voor een
mooie afsluiting van het jaar zorgt.
Bovendien zijn het voor bijen mo
menteel zware tijden en mogen we
hen best eens een helpende hand
toesteken.
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Net als het jaar hiervoor ging het
om een vrouwtje. Het verschil tus
sen man en vrouw is bij deze forse
nachtvlinder duidelijk zichtbaar.
Het vrouwtje is groter (34-39 mm.)
en is grotendeels bruinwit gekleurd.
Het kleinere mannetje (27-30 mm)
is donkerder gekleurd en heeft een
oranjebruine achtervleugel. Door
de literatuurstudie van het laatste
jaar was ik meer over deze vlinder
te weten gekomen en nam ik dit
verse exemplaar mee naar huis om
te fotograferen en om te zien of ei-
afzet in gevangenschap mogelijk
was…

De cyclus
Ei-afzet (27-3)
Nadat het vrouwtje twee dagen rus
tig op een berkentakje gezeten had,
was de vreugde groot om 2 takjes
vol met eitjes te zien. Het vrouwtje
sterft in dit geval vrij snel na het
leggen van de eieren; haar werk zit
erop. De eitjes drogen in en ver
kleuren. Ze worden bijna zwart van
kleur. Na 14 dagen hebben ze dit
stadium bereikt.

Fiasco?
De eitjes zien er zo zwart, uitge
droogd en niet erg levensvatbaar
uit dat ik na 4 weken vermoed dat
het op een fiasco zal uitlopen. Te
koud? Zijn ze wel bevrucht? Alle
maal twijfels van een gespannen
jonge vlindervader in spé! Dan, op
3 mei, zie ik bij controle in een keer
witte eitjes, met daarbovenop klei
ne zwarte rupsjes. Hoera! 37 dagen
na het leggen van de eitjes eten de
rupsjes zich uit het eitje en gaan ze
op zoek naar voedsel.

Groeperen (9 mei)
Dag 6 van het rupsenbestaan. De
rupsen kluwen bij elkaar in groep
jes. In eerste instantie geen idee
waarom, maar bij benadering van
zo’n kluwen wordt me dat duide
lijk. Ze krullen zich bij gevaar ach
terover en bootsen zo de geelgroe
ne, hangende rupsvormige katjes
van de berk na; ze gaan op in hun
omgeving en vallen niet meer op.

Veelvraten (20 mei)
Ze vreten en vreten en hun jas

wordt te klein; de eerste vervelling
is een feit.
De rupsen verlaten de ‘tros’ en
gaan solo verder. Ze vreten zich zo
vol dat het lijkt alsof ze elk mo
ment kunnen exploderen.
Mooi is nu te zien hoe de rups zich
vastgrijpt aan de takken. De buik
poten hebben haakjes die in een
krans op een poot staan welke er
voor zorgen dat ze zelfs met dit
logge lijf blijft hangen. Ook zijn de
op de flanken gelegen tracheeën
(zeer kleine ademhalingsbuisjes hier
te zien als witte punten) goed te
herkennen.

Op reis
De zomervakantie is begonnen, de
koffers gepakt, de rupsen nog
steeds niet verpopt…wat nu?
Samen met andere kweekprojecten
gaan ze in de bakjes in een grote
verhuisdoos mee naar Frankrijk.
Vanuit de camping moet ik 45 mi
nuten rijden om aan berk te
komen. Je moet er iets voor over
hebben!

Risicospreiding I
Thuis aangekomen verplaats ik de
rupsen in verschillende bakken.
Mocht er iets gebeuren met een
kweekbak, dan heb ik altijd nog
andere bakken over; risicospreiding
zogezegd.

De volgevreten rupsen beginnen te
verkleuren. Van groen naar lila/ro
ze, om van daar uit zich te gaan
verpoppen.

Verpoppen (26 juli)
De meeste rupsen spinnen een hari
ge losse cocon, sommige rupsen
verpoppen zonder dit te doen.

Binnen vs. buiten (risicospreiding II)
In november haal ik de helft van de
bakken binnen, de andere blijft
buiten. Wederom om de kans op
het uitkomen van de vlinders te
verhogen en het spreiden van risi
co’s.

Erg vroeg
10 januari; als ik in mijn werkka
mer aan het werk ben hoor ik een
fladderend geluid. Dat kan toch

(nog) niet? Jawel hoor; een prachtig
mannelijk exemplaar is uitgeko
men. Maar hoe kan dat nu al? Het
blijkt dat ik na het vullen van de
verwarming deze vergeten ben
dicht te draaien en dat het de afge
lopen dagen warm geweest is op de
kamer waar de vlinders staan.
Er komen de dagen daarna nog 7
vlinders uit, maar geen een is er in
perfecte staat (de vleugels zijn niet
ontvouwen). Het uitsluipen gaat
dus niet altijd goed, zelfs niet in ge
conditioneerde omstandigheden.
17 januari komt een mannetje uit
de cocon, een dag later (18 januari)
een vrouwtje. Om 12.15 uur sluipt
ze uit, om 15 uur heeft het manne
tje haar gevonden en vindt de pa
ring plaats.

Paring
De paring duurt van 15 uur tot
21.30 uur, waarna manlief dood
moe neervalt. Het vrouwtje zet ik
apart in een bakje met een berken
tak.

Cirkel rond
’s Morgens vroeg, met de slaap nog
in de ogen, zie ik dat het vrouwtje
haar werk al heeft gedaan; de tak
zit vol met eitjes, keurig naast el
kaar en tegen elkaar aan gelegd. De
cirkel is rond.
NB1: Door het vroege uitkomen
van de vlinders en de paring daarna
zat ik met het dilemma dat de ber
kenboom nog in diepe winterslaap
lag. Ik heb in huis verschillende
stekken gezet om zo bladgroei te
stimuleren, maar deze kwam helaas
onvoldoende op gang om deze rup
sen groot te brengen.
NB2: Ook uit de bakken die buiten
overwinterd hebben zijn bijna alle
vlinders uitgekomen. Met drie
vrouwtjes vlinders heb ik nog ge
probeerd mannetjes te lokken in
een nieuw te inventariseren natuur
gebied, maar daar is geen mannetje
op afgekomen; aan de schoonheid
van de dames heeft het zeker niet
gelegen!
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door Jan Hermans

Tussen Linne en Roermond is
enige jaren geleden het oude spoor
verwijderd dat dienst deed als goe
derenspoor. Enige maanden gele
den viel me op welk een bloemen
pracht zich had ontwikkeld langs
en op het oude spoor. Daarvan wil
ik U een korte impressie geven. Al
vorens daar op in te gaan is het
goed te weten, dat de studie van de
plantengroei langs spoorwegen al
zijn oorsprong heeft in de vorige
eeuw. Aanvankelijk ging die be
langstelling vooral uit naar planten
die bewust of onbewust uit den
vreemde werden ingevoerd en een
groeiplaats langs het spoor vonden.
Dat was toen een vanzelfsprekende
zaak, want de Nederlandse natuur
was in die dagen nog zo enorm rijk
dat het niet interessant was, dat
soorten die nu bijna zijn uitgestor
ven, op spoorwegterreinen voor
kwamen. Vooral in de tweede helft
van de twintigste eeuw is er veel in
het landschap veranderd.
Wat de jongste generatie van de be
volking thans heeft geërfd zijn
slechts de kruimels van een rijk na
tuurhistorisch verleden. Buiten de
natuurreservaten die in de meeste
gevallen ook al veel van hun glorie
hebben verloren, zijn deze kruimels
vooral te vinden in allerlei smalle
lintvormige en kleine landschaps
elementen.
Van zo’n kruimel tussen Linne en
Roermond wil ik u even laten ge
nieten. Het bloeiende bloemenspec
trum bestond vooral uit wit, geel en
een weinig blauw. Voor het wit was
vooral het Grijskruid (Berteroa in
cana) verantwoordelijk.
Grijskruid is eigenlijk inheems in
de steppegebieden van Oost-Euro
pa en Midden-Azië. In Nederland
werd deze fraaie plant anderhalve
eeuw geleden voor het eerst opge
merkt. Vroeger werd Grijskruid
met graan ingevoerd. Als het kaf

van het koren werd gescheiden,
kwamen de vruchten en zaden bij
het afval dat bij de korenmolens
werd gestort. Daaruit kwamen ook
diverse andere uitheemse soorten te
voorschijn. Grijskruid kreeg de bij
naam “molenplant” en tegenwoor
dig is zij daar niet meer te vinden,
want de bloemrijke ruigten van de
vroegere molenbelten zijn allemaal
vervangen door keurige, aange
harkte gazonnetjes.
Grijskruid is een van de gemakke
lijkst herkenbare kruisbloemigen.

Een bloemenweelde langs voormalig spoor (foto: Jan Hermans)

Zomaar
een
spoorberm...

De slanke, rechtopstaande stengels
zijn bedekt met sterharen, waar
door de plant een “grijs” uiterlijk
heeft. De sneeuwwitte kroonblade
ren zijn in tweeën gespleten; later
veranderen de uitgebloeide bloe
men in nauwelijks afgeplatte hauw
tjes, die eveneens met sterharen zijn
bedekt.
Een andere soort die op het mo
ment van bloei ook een deel van de
show stal, was de Grote teunis
bloem. Het geslacht teunisbloem
(Oenothera) is oorspronkelijk af
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komstig uit Noord-Amerika. Sinds
de zeventiende eeuw heeft men
soorten van dit geslacht vanuit
Noord-Amerika in Europa inge
voerd. Sommige soorten verwilder
den gemakkelijk en veroverden een
plaats in de Europese flora. De in
Nederland voorkomende teunis
bloemen zijn forse planten met een
wortelrozet en een penwortel. Ze
overwinteren in de vorm van een
bladrozet en kunnen dan het jaar
daarop bloeien; soms bloeien ze pas
in het tweede jaar.
De grote bloemen zijn geel met
prachtige hartvormige kroonbla
den.Teunisbloemen hebben acht
meeldraden en een stijl met vier
lange stempellobben. De bloem
knoppen openen zich in de avond
schemering, een vrij snel verlopend
proces dat binnen een minuut
wordt voltooid. De bloemen bloei
en één nacht, bij betrokken weer
nog een deel van de volgende dag;
op zonnige middagen dragen de
planten alleen verwelkte bloemen.
’s Nachts zijn de kroonbladen “
lichtend”geel, waaraan ze hun
Duitse naam “Nachtkerze”danken.
De bloemen weerkaatsen een ultra
violet licht, behalve aan de voet,
zodat voor de insecten het hart van
de bloem donker afsteekt. In com
binatie met de geur en de nectaraf
scheiding trekken teunisbloemen
vooral langtongige nachtvlinders
aan.
De Grote teunisbloem die nu langs
de verdwenen spoorlijn stond, was
vroeger de proefplant van profes
sor Hugo de Vries, toen die aan het
einde van de negentiende eeuw zijn
mutatietheorie ontwikkelde. Deze
Grote teunisbloem is wellicht in de
tweede helft van de achttiende
eeuw in een Europese tuin ont
staan. Ze wordt veel als sierplant
gekweekt.
Het overheersende geel in de bloe
menpracht langs het spoor was ech
ter afkomstig van het Bezemkruis
kruid, net als Grijskruid en Grote
teunisbloem een neofiet, een plant
die uit een ander land afkomstig is
en zich in Nederland met succes
heeft gevestigd.
Qua succes is Bezemkruiskruid
(Senecio inaequidens) wel een voor

beeld van een soort, die in korte
tijd geheel Nederland heeft vero
verd. Met wol werd deze soort van
uit zijn oorspronkelijk woongebied
(Zuid-Afrika) naar Europa en
Australië getransporteerd. Lange
tijd bleef Bezemkruiskruid een ad
ventiefplant die af en toe bij wol
verwerkende bedrijven verscheen,
zoals in Tilburg waar de plant in
1939 werd ontdekt. De grote door
braak van Bezemkruiskruid vond
plaats in de jaren zestig en zeventig
van de vorige eeuw. Het is niet dui
delijk door welke oorzaak de plant
binnen vrij korte tijd in ver uiteen
liggende streken algemeen werd en
inburgerde. Vanuit het dal van de
Vesder bij Verviers bereikte in 1942
de plant via de Maas Limburg en
het duurde nog zo’n vijfendertig
jaar voordat de nieuweling alge
meen werd. In Nederland is ze alge
meen geworden toen ze de trein als
vervoermiddel nam. Bezemkruis
kruid is een pionier, die het beste
aanslaat op plaatsen die zijn omge
woeld. Wordt zo’n plek door mens,
dier of water open gehouden, dan is
aan een van de voornaamste voor
waarden voor een succesvolle vesti
ging voldaan. Met zijn karakteris
tieke bezemvormige groeiwijze en
zijn uitbundige bloei is Bezemkruis
kruid al op afstand goed te herken

Rapunzelklokje (foto: Jan Hermans)

nen. Bezemkruiskruid is thans door
heel Nederland algemeen op een
verscheidenheid aan allerlei groei
plaatsen.
Een bescheiden plaats langs het
voormalige spoorlijntje neemt Ra
punzelklokje in. Het komt vooral
langs de Maas voor en in Zuid-
Limburg, maar ook langs andere
Nederlandse rivieren. Landelijk is
het een zeldzame en sterk achteruit
gaande soort. Zware bemesting en
begrazing hebben Rapunzelklokje
van veel oorspronkelijke groei
plaatsen laten verdwijnen. Van de
andere klokjes is Rapunzelklokje
gemakkelijk te onderscheiden door
de bloemen die staan geordend in
een pluim.
Interessant aan dit spoorbermpje is
dat de meest opvallende en in het
oog springende bloemen afkomstig
zijn van plantensoorten die oor
spronkelijk niet inheems waren,
maar nu zijn ingeburgerd. Een rela
tie met de vroeger aanwezige
spoorlijn ligt voor de hand..
Ook al zijn deze soorten te be
schouwen als ingeburgerde buiten
landers, dat doet niets af aan de
schoonheid van hun massale bloei,
van eind juni tot half juli. Neem
volgend jaar gewoon eens een kijk
je en geniet…
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Tijdvretende slakken...
 

“Klokslak” wordt letterlijk rond middernacht actief.

Radula

De tong komt uit de mond.
Pijl geeft schraapbeweging aan.

door John Hannen

Achter op het terras bij fietsvrien
den zaten we even bij te komen van
ons wekelijks fietstochtje. Niet dat
we zo ontzettend veel kilometers of
zo hard hadden gefietst, maar fiet
sen bij temperaturen van de eerste
hittegolf na vele jaren gaat je niet in
de koude kleren zitten. Op tafel
hupte een vrouwelijk exemplaar
van de Zuidelijke boomsprinkhaan
en we hoorden van de TV-toren in
de nabijheid, de geluiden van de
Slechtvalk waarbij ook geluiden
van de jonge valken. De gastvrouw
maakte me attent op de klok met
bruine wijzerplaat achter me, tegen
de schutting. Hier zaten op ver
schillende plekken enkele smoezeli
ge witte plekken waarvan zij niet
wist hoe deze waren ontstaan; ze
dacht zelf iets van vogelpoep. In
spectie leerde dat het van een beest
moest zijn dat hier gangetjes had
gevreten in de bruine buitenlaag
van deze plaat, waardoor de witte
binnenkant zichtbaar werd. Ik
dacht meteen aan wespen omdat ik

in houten schuttingen dit gedrag
wel vaker gezien had van wespen
die van dit afgeschraapte hout als
een soort papier-maché hun nesten
maakten. Ik vroeg me af wat ze met
dit kunststof moesten. Een uurtje
later wijst men me op de slak die
hier over de wijzerplaat kruipt en
meteen valt “t kwartje”; hier was de
dader; een echt “heterdaadje”. Op
de vraag aan mij welke slak dit is
antwoord ik meteen de Gewone
klokslak maar om de verschrikte
blikken gerust te stellen geef ik aan
dat dit de Witgerande tuinslak is.

Wat is hier nu aan de hand; slak
ken hebben een soort rasptong, dit
is een monddeel om laagjes van het
voedsel te schaven. Deze tong be
staat uit kleine verhoornde tandjes.
Het geheel wordt ook radula ge
noemd; de wetenschappelijke naam
voor 'schraper'. Het oppervlak van
de radula bestaat uit rijen zeer klei
ne verhoornde tandjes, zie foto
boven, waar de tandjes even ver

vaarlijk uitzien als haaientandjes.
Deze zijn in regelmatige rijen ge
rangschikt in lengterijen van 140
tot 150 tandjes en ongeveer 170
rijen in de breedte, dus 20.000 tot
25.000 tandjes. Het materiaal waar
uit de tanden zijn opgebouwd is
zeer hard; ze kunnen er zelfs kalk
mee afschrapen die ze voor de
bouw van hun huisje gebruiken.
Omdat de vorm van de tandjes, en
het aantal tandjes per rij heel ka
rakteristiek is voor iedere soort, is
de radula vooral bij slakken een
zeer goed determinatiekenmerk. De
grootte, vorm en aantal tanden is
dan ook aangepast op het voedsel
van de slak. De voorste tanden van
de radula slijten bij het eten af en
aan de achterkant groeien er weer
nieuwe bij. Maar dat een slak wel
zou moeten blijven eten omdat an
ders zijn tong uit zijn bek groeit is
toch wel een wat overdreven voor
stelling van zaken.
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door Tom Storcken

Het belooft, 10 juli, weer een
warme dag te worden, dus vroeg
opstaan, op mijn gemak ontbijt en
nog wat klusjes in de tuin. Tijdens
wat werkjes krijg ik gezelschap van
de Winterkoning die uitbundig zijn
liedje zingt en daar maar niet mee
ophoudt. Hij laat mij een hele tijd
genieten van zijn zang. Een Merel,
een boom verderop, laat zich niet
onbetuigd en probeert mee te doen.
Wie het mooist zingt, dat kan ik nu
niet zeggen, beide doen hun uiterste
best.
Bij een van de voertafels is het op
eens een gekrakeel van jewelste. De
vogels die hun buikje rond zaten te
eten, Vink, Huismus en Groenling
met beneden als stofzuigers twee
Tortelduiven vliegen verschrikt
weg. Twee Kauwtjes zijn er neerge
streken en maken nu ruzie wie als
eerste mag eten. Sinds de bomen
groep een paar honderd meter bui
ten ons dorp, waar de Kauwtjes
normaal hun nesten hadden flink is
gedecimeerd, zoeken een aantal
hun heil bij ons in de buurt, wat
ook regelmatig tot bezoekjes aan
onze tuin tot gevolg heeft. Alleen
onze vaste bezoekers/bewoners stel
len dat niet zo op prijs. Na een tijd
je wordt het weer rustig.
Als ik even ga zitten en koffie drink
hoor ik boven me de Veldleeuwe
rik. Dit jaar heb ik echt het idee dat
er hiervan meer zijn bij ons in de
buurt. Ze zullen zich wel thuis voe
len in de velden vlak voor de Duit
se grens, waar vorig jaar de nieuwe

gasbuis is gelegd en een aantal vel
den heringericht zijn en minder in
tensief door de boeren worden ge
bruikt. Daar kunnen zij en nu ook
wij ons voordeel mee doen. Hier
kun je toch echt van genieten.
Omdat ik toch geen zin meer heb
om in de tuin te werken pak ik de
fiets en ga via Isenbruch het IJze
renbos in. Op weg ernaar toe zitten
op prikkeldraad zeker twintig
Huiszwaluwen naast elkaar zich
verhaaltjes te vertellen. In Isen
bruch en Schalbruch zelf zijn nog
een aantal nesten van Huiszwalu
wen onder dakranden te vinden.
Diverse Boerenzwaluwen scheren
over de velden/graslanden die ik
passeer. Iets verderop bij een bie
tenveld stap ik af en loop verder.
En voor de eerste keer dit jaar zie
ik twee Patrijzen in een voor lopen.
Ik weet nog dat we in verband met
de inventarisatie in Linne hebben
uitgekeken of we Patrijzen konden
zien maar dat was niet gelukt. Dus
vandaag heb ik geluk al laten ze
zich niet lang bekijken. Wel laat
zich een Grasmus horen en zien
aan de rechterkant van het pad.
Zijn onmiskenbaar rauwe liedje is
toch wel mooi. Ook Tjiftjaf, Vink,
lijster en Geelgors laten zich horen.
Waar ikzelf ook van kan genieten is
het gemaaide gras wat ligt te dro
gen om hooi te worden. De geur
hiervan doet zo zomers aan. Ook
de korenvelden staan er volgens mij
heel goed op. Al enkele jaren lang
heb ik in de buurt van camping
Hommelheide de Wielewaal ge
hoord, dus fiets ik daar nog even

langs. Maar zoals zo vaak dit jaar,
geen Wielewaal te horen. Ook van
anderen heb ik nog niet gehoord
dat er een of meerdere Wielewalen
aanwezig zijn. Zouden ze ons dit
jaar overslaan? Wel laat de Geel
gors zich horen en zien en ook de
Grasmus is hier aanwezig. De
Blauwborst die ook een regelmatige
gast was in de graslanden tussen IJ
zerenbos en Isenbruch is dit jaar
hier ook niet gesignaleerd. Wel zit
ten op een veld dat pas gehooid is
de nodige Kokmeeuwen, Zilver
meeuwen en Kraaien te fourageren.
Op de terugweg nog even via de
“oude ruilverkavelingsvelden in de
Selfkant”. Het is hier bijna altijd
prijs: diverse Veldleeuwerikken kan
ik zien en horen. Ze stijgen tot
grote hoogte en zingen hun hoogste
lied: ik kan het niet laten en ga even
in de berm liggen en luister naar
zoveel zomers genot.
Het zal toch wel te maken hebben
dat er hier veel minder gestoord
wordt in de velden dat de vogels
hier talrijker zijn. In ieder geval is
het genieten geblazen.
Na het middageten ga ik Yosta’s
plukken. Dit is een kruising van
Kruisbes en Zwarte Bes. Wij ge
bruiken ze onder andere voor het
maken van jam, samen met de
Rode bes (voor de kleur). Als ik wil
beginnen met plukken vliegen twee
Merels luid protesterend weg. Wat
heb jij te zoeken hier bij dit lekkere
fruit zullen ze wel bedoelen. Een
aantal Gierzwaluwen vliegen hoog
in de lucht op zoek naar insecten.
Dat die er zijn, hoog en laag in de
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door Marianne Vos 

Een van de parasitaire schimmels
die een succesvolle miljoenen jaren
durende evolutieweg heeft afgelegd
behoort tot de lage schimmels – de
Zygomycota – en binnen die orde
tot de onderklasse Entomophtho
rales. De schimmels uit deze klasse
zijn alle gespecialiseerd in één in
sectengroep, sommige zelfs in een
specifieke familietak of uitsluitend
in een bepaald familielid, wat het
benoemen van de exacte soort be
moeilijkt. Wereldwijd zijn 150
soorten bekend, hetgeen in verhou
ding tot het werkelijke aantal varia
ties slechts een klein percentage is.
Alle andere worden kortweg Ento
mophthora genoemd; de schimmel
die insecten doodt.
Tot die niet nader genoemde be
hoort een soort waar tomaten- en
auberginetelers beducht voor zijn.
Het betreft de parasitaire schimmel
die alle soorten roofwantsen vernie
tigd. Roofwantsen worden ingezet
bij de biologische bestrijding van
witte vlieg, luis, spint en rupsen in
kweekkassen. Als slechts één roof
wants geïnfecteerd is met de schim
mel gaat de hele kolonie onherroe
pelijk te gronde en hebben de scha
delijke insecten de gelegenheid zich
explosief te vermeerderen met als
resultaat een mislukte oogst.

Het omgekeerde wordt ook onder
zocht; hoe kunnen moeilijk be
strijdbare insecten vernietigd wor
den zonder het gewas aan te tasten?
Eveneens door Entomophthora
Aan de Universiteit van Wagenin
gen werd tussen 2002 en 2005 on
derzoek verricht naar het inzetten
van E.thripidum bij de bestrijding
van thripsen in kweekkassen en van
E.coronata ter bestrijding van wor
telduizendpoten in planten- en bo
menkwekerijen. Beide testen waren
termijngebonden en leverden uit
eindelijk niet het gewenste resultaat
op. De reden; het exacte type Ento
mophthora kon niet getraceerd
worden.
Entomophthora ontplooit zijn ver
nietigende werk doorgaans onge
merkt en ongezien, maar bij relatief
grote insecten die bovendien veel
voorkomen is de parasiet goed
zichtbaar. Daartoe behoort onder
meer de E.forficulae; de schimmel
die oorwormen doodt. Ze is niet
kieskeurig en parasiteert alle soor
ten oorwormen. De E.muscae zal
het om het even zijn welke vlieg het
betreft; huisvlieg, zweefvlieg, sluip
vlieg of een andere. De E.grylii
maakt geen onderscheid tussen
Moerassprinkhaan, Sikkelsprink

lucht (o.a. muggen) kan ik beamen
want ik word er regelmatig door
gestoken. Maar het is toch een fan
tastisch gezicht deze vogels door de
lucht te zien zwieren met hun daar
bij kenmerkende “gegier”. Hopelijk
vangen ze genoeg muggen. Ook
hoog in de lucht zweeft een Bui
zerd, waarschijnlijk een van de vele
die hun thuisbasis in het IJzerenbos
hebben. In de bomen en struiken
rondom me zitten onder andere
Groenlingen, Huismussen en Heg
gemus. Een paartje Pimpelmees

vliegt in een boom van tak naar tak
waarschijnlijk op zoek naar eten en
laten daarbij regelmatig hun helde
re roepjes horen. Als ik stop met
plukken vliegt er meteen weer een
Merel op de bessenstruiken af.
Spreeuwen doen zich tegoed aan de
zoete kersen bij de buurman en ver
tellen onder elkaar hoe lekker deze
wel zijn. Beiden, buurman en ik
zijn niet meer van plan met de hoge
ladder de boom in te gaan. Volgens
mij weten de Spreeuwen dit onder
tussen.

Tegen het vallen van de avond
komt er nog een gast bij: de vleer
muis komt ook zijn dagelijkse por
tie insecten halen. Van links naar
rechts en heen en weer terug vliegt
hij/zij door de tuin.
Alles bij elkaar genomen heb ik
veel gezien en gehoord vandaag,
zonder veel moeite te hebben ge
daan.
Is dit nou zo’n zomerse dag waar
we zo lang over gedroomd hebben?
 

 
haan, Krassertje, noem maar op.
Zodra de onvrijwillige gastheer ook
maar met één kleverige spore in
aanraking komt is zijn lot bezegeld.
Uit de spore groeit een schimmel
draad die zich met gemak door het
exo-skelet boort om zich in de
bloedbanen te nestelen en uit te
groeien tot een dodelijk mechanis
me. Zodra de draad de hersenen
bereikt gebeurt er iets merkwaar
digs; de schimmel neemt de bestu
ring over. Het insect leeft, maar
heeft geen controle meer over zijn
bewegingen.
Op commando kruipt het inmid
dels sterk verzwakte insect naar het
hoogste punt en neemt de parings
houding aan. Op dat moment gaat
de parasiet over tot de volgende
fase. Terwijl het slachtoffer sterft
en door zijn houding andere insec
ten aanlokt, die door de aanraking
onmiddellijk eveneens besmet
raken, groeien de sporendragende
hyfen in een snel tempo en puilen
via de zachte lichaamsdelen aan
alle kanten naar buiten als wollige
propjes. Tenslotte worden de spo
ren met een enorme snelheid geka
tapulteerd. Van het insect blijft
slechts een verfomfaaid restje over.
De duizenden sporen zullen door
de wind en via andere insecten ver
spreid worden om zoveel mogelijk
nieuwe slachtoffers te maken in de
drang naar het behoud van de
soort.
Entomophthora; de schimmel die
insecten doodt. Fascinerend en vol
ondoorgrondelijke geheimen.
Laat dat vooral zo blijven.
 

Entomophthora muscae
(foto: Marianne Vos)

Entomophthora;
de schimmel die
insecten doodt
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Het is ergens in mei, koud en regenachtig, de lente wil 
niet vlotten. Vlakbij me thuis, in het Rozendaal in 
Montfort, hangt een  zwerm Honingbijen  behoorlijk 
verregend in een tak. Enkele honderden bijen, misschien 
de moed verliezend, zijn op de grond gevallen. Waar ik 
nog denk dat die gesneuveld zijn vertelt een 
opgetrommelde imker dat de beestjes bij een geringe 
temtemperatuurstijging wel weer tot bewustzijn kunnen 
komen. 
Met een trapleer en een lange tuinschoffel gewapend, tja 
je verzint wat, ga ik samen met de imker uit Melick 
proberen de zwerm in een omgekeerde bijenkorf te 
vegen. Ik, ook gehuld in imkerspak, trek de tak enkele 
meters naar beneden met behulp van de lange schoffel, 
zodat de imker de bijen kan verzamelen met een 
handveger. Zij, de imker, doet dat heel handig. Vanuit de 
kokorf worden de bijen in een meegebrachte bijenkast 
gedeponeerd. 

Eventjes piept de zon door de grijze wolken en warempel 
het bijenvolk, ook de bijen die op de grond liggen komen 
weer tot leven. De slachtoffers zoeken de kast op waarin 
de koningin zit met haar volk en duiken daar op een raat, 
die er tijdelijk provisorisch in is gehangen, om gelijk aan 
het werk te gaan met bouwen!

HHet deel van de zwerm dat we konden redden was een 
volk van - naar schatting - 30.000 bijen inclusief een 
koningin. Nauwelijks bekomen van de schrik gingen de 
bijen aan het werk om te overleven en Hare Majesteit te 
dienen. Daar zijn ze voor. Zo werkt dat in een levensvorm 
waarbij tussen 30- en 80.000 bijen eigenlijk één wezen 
vormen. Het individu is dienstbaar aan het ‘grote 
ovoverleven’ van zijn soort.

Het was indrukwekkend en zelfs een beetje ontroerend te 
zien hoe ze vechten om hun bestaan. Ook ontroerend 
omdat we als mens met het gebruik van levens- 
gevaarlijke bestrijdingsmiddelen ervoor zorgen dat de 
wereld met massaal uitsterven van de bij wordt 
geconfronteerd. Als dat onverhoopt doorzet, zijn we als 
mensheid ‘nog niet klaar’ om het maar eens zo te zeggen. 

AAls je je licht hierover op wil steken google dan maar 
eens op ‘het bijensterven’.  Er zijn de laatste tijd meer 
documentaires over dit fenomeen  ‘op de buis’.

Bijen, 
we 
kunnen 
ze niet 
missen
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Zondag 29 september.
Excursie naar het Reigersbroek bij Montfort; een interessant natuuront
wikkelingsgebied.
Alleen voor leden.

Zaterdag 26 oktober 
Herfstexcursie naar het Annendaal nabij Posterholt.

Vrijdag 22 november
Varia-avond speciaal voor leden van de “Kringloop” die iets willen laten
zien over een zelf te kiezen onderwerp.

Vrijdag 13 december
Lezing door de heer Jan Hermans over blauwe bloemen.

Donderdag 26 december
Traditionele kerstwandeling in een Limburgs natuurgebied.

Jaarprogramma
2013

 

door René Theunissen

Deze helaas iets beschadigde foto is
rond 1920 gemaakt ter hoogte van
de watermolen en windmolen bij de
brug over de Vlootbeek. Rechts de
witte windmolen in volle glorie. De
windmolen bestond reeds in de
Franse Tijd en is waarschijnlijk in
het eerste kwart van de 19de eeuw
gekocht door burgemeester Josep
hus Janssens van Linne. De welge
stelde familie Janssens woonde oor
spronkelijk in Roermond en later
op kasteel Heijsteren in de Linner
weerd. Na het overlijden van het
echtpaar Janssens-Van der Schoor
vond in 1873 een deling van de na
latenschap plaats. Daarbij kreeg
Frans Janssens, grondeigenaar in

Linne uit de ruim 200 eigendom
men onder andere de windmolen en
de vlakbij gelegen watermolen toe
gewezen. Mede- eigenaar werd Er
nest Janssens. In 1911 werd de
molen verkocht aan Peter Hubertus
Mestrom die toen pachter was. In
het voorjaar van 1941 had Peter
Mestrom het plan de windmolen te
slopen en vroeg aan het Departe
ment van Opvoeding Wetenschap
en Cultuurbescherming zeg maar
Monumentenzorg een sloopvergun
ning aan. Het Departement weiger
de echter de sloopvergunning voor
de prachtig in het landschap gele
gen windmolen.
Tijdens de slag om de Roerstreek in
januari 1945 kwam toch een einde
aan haar bestaan. De windmolen

 

kwam in de frontlinie te liggen.
Duitse Fallschirmjäger van het re
giment Hübner hadden zich in de
molen verschanst en konden uit de
vensters en deur met machinegewe
ren de weg en het voorveld tot bij
de Vlootbeek bestrijken. Op 23 ja
nuari werd de molen door Britse
tanks beschoten en kreeg verschei
dene voltreffers. Het geëvacueerde
Linne werd na een spervuur op 2
januari 1945 veroverd. De nacht
daarvoor hadden de Duitsers zich
op Herten teruggetrokken, zodat
Linne zonder strijd door de Britten
werd ingenomen. De windmolen
werd niet meer van de oorlogsscha
de hersteld. Na de zware beschadi
gingen bleef de romp nog jarenlang
als ruïne bestaan. In de jaren zeven
tig van de vorige eeuw werd de
romp tot woonhuis verbouwd.
Links tussen de bomen de water
molen die destijds al vele jaren stil
lag. Opvallend is de kleine vracht
wagen die net passeert. Een kar met
voerman. In de verte zien we de
Sint Martinuskerk met de vooroor
logse spitse toren. De complete
woonwijken die inmiddels aan de
zuidzijde van Linne zijn verrezen
ontbreken op deze foto.

Linne in oude ansichten
deel 2
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                  Manshoge Gagel en Riet.
Droge pollen als stapstenen en poelen diepzwart water.
                         Ondoordringbaar.
   Daar staat het; een enkel bloempje dragend slechts.
Klein, teer en frêle zich handhavend tussen groot en sterk.
                           Lavendelheide.
                           
                             Marianne Vos
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