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Het doel van de
vereniging
Landschapsvereniging     
"De Kringloop" stelt zich
ten doel tezamen het
landschap te verkennen in
al zijn facetten en
zodoende liefde te kweken
voor natuur en heem.

Doe mee aan onze
Observatie!

Werk ook mee aan Observatie en
stuur uw foto’s, artikelen,
observaties, wetenswaardigheden
of natuurbelevingen op naar:
redactie@dekringlooplinne.nl
Uiterste inleverdatum kopij volgen
de Observatie 1 oktober  2016.
 

Jaarprogramma
2016 

Zaterdag 24 september - Bezoek
aan het Natuurhistorisch Museum
Maastricht met bezichtiging van de
heemtuin, de vlindercollectie en de
geologische afdeling. In de namid
dag bezoeken we het Stadspark.

De gidsen voor deze dag zijn de
heren John Jagt, Jan Hermans,
John Hannen en Pierre Theunissen. 
Alleen voor leden.
Zondag 30 oktober - Herfstexcursie
naar Beijlshof.
Vrijdag 25 november - Lezing en
film door Jean Claessens en Jac
ques Kleynen over orchideeën.

Vrijdag 16 december - Lezing door
de heer Jan Hermans over libellen
in India.
Maandag 26 december - Traditione
le Kerstwandeling in een Limburgs
natuurgebied.
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Vogels - Hun namen en volksverhalen - deel 4

door Jan Hermans
 
 

De Nachtegaal

 
 
Ja, wie kent hem niet, de zang van
de Nachtegaal?!
Zijn wetenschappelijke naam, Lus
cinia megarhynchos, is zeker wat
de geslachtsnaam betreft niet ge
heel duidelijk. De herkomst van
Luscinia is onbekend, mogelijk be
tekent het “in de avond zingend”;
megarhynchos betekent “grote sna
vel”, wellicht duidend op de wellui
dende zang.  Jac. P. Thijsse noemde
de Nachtegaal “de Koning der Eu
ropese zangvogels”en dat is nog
maar één van de vele superlatieven
die deze zangvogel ten deel vielen.
De naam van de vogel vindt zijn
oorsprong in het feit dat hij in te
genstelling tot andere zangvogels
ook ’s avonds en in de voornacht
zijn welluidende zang laat weerklin
ken.
Het element “gaal” alsmede zijn
Friese naam, Gealtsje, is afgeleid

….Och moeder, is dat nu de nachtegaal 

daarvan, gij, moeder mij zo menigmaal 

vertelde dat hij voor de zonne zingt, 

en na de zonne, zoetjes avond klinkt? 

Dat hij bruin is van verwe en eiers legt, 

In leeggebouwde nesten? Moeder, zegt, 

wanneer hij, vroeg en spade, uit minnen gaat, 

is ’t waar, dat hem een vooze reuk verraadt? 

dat menig malgemutste speleman 

daar schielijk kreeg een…..kwade, kele van? 

Maar reuk, lucht noch lied en geeft, 

zoo dra hij eens zijn huis vol kinders heeft? 

                                              

                                           Guido Gezelle 
 

	   van het Germaanse galan, dat (gal
mend) zingen betekent. De opmer
kelijke (nachtelijke) zang zorgde
ook in diverse regio’s voor overeen
komstige namen: Nachtegale (Ach
terhoek), Nachtegoal (Maastricht
en omgeving), Achtergaal (de Lij
mers en Montferland) en Oamnd
zinger (Enschede en omgeving).
Ongeveer gelijkaardige namen voor
deze vogel komt men ook tegen in
de scandinavische en baltische
talen. De woorden “galen”(lawaai
maken), “galan”(zingen, beto
veren), oudengels  “galan” (zingen,
roepen) en oudnords “gala”(zin
gen, schreeuwen) duiden uiteenlo
pende gevoelswaarden aan. Of men
de Nachtegaal nu ten tijde van de
naamgeving mooi vond zingen of
niet, een feit is dat de Nachtegaal
zeer luid zingt en daardoor in het
vogelkoor opvalt, wat ’s nachts, als

de meeste andere zangvogels stil
worden, nog meer het geval is.
De naam “filomeel”is een dichter
lijke benaming voor de Nachtegaal.
Het woord kan omschreven wor
den als “zangliefhebber”of “mooi-
zinger”. De naam is ontleend aan
de Atheense koningsdochter Philo
mela, die door haar zwager Tereus,
koning van Thracië, werd onteerd.
Na zijn daad sneed Tereus haar de
tong uit om te voorkomen dat zij
van zijn schanddaad zou vertellen.
Maar oppergod Zeus veranderde
haar in een Nachtegaal. Zo kon
Philomela tenminste nog mooi zin
gen.
Het is eigenlijk geen wonder, dat de
legenden, die over de Nachtegaal
bekend zijn, grotendeels gaan over
het nachtelijk gezang.
In Pommeren was de Nachtegaal
een herderin, die de knechten door
haar gezang ’s morgens te vroeg
wekte. Een ervan verloor zijn ge
duld en verwenste haar, zodat ze in
de ’s nachts zingende Nachtegaal
veranderde.
Ten tijde van het Concilie van Con
stanz zong de Nachtegaal zo heer
lijk, dat allen naar het bos gingen
om het te horen. Toen de Nachte
gaal gevraagd werd, wie hij toch
was, antwoordde hij, dat hij de ziel
van een vervloekte was en vloog
weg. Allen, die hem gehoord had
den, werden ziek en stierven.
Tot slot nog de sage van een
Zweeds volkslied. Een broer en zus
worden door hun kwade stiefmoe
der veranderd in een beer en een
Nachtegaal. Zij kunnen alleen ver
lost worden, wanneer een door
haar zang verrukte ridder haar
doodt en haar bloed drinkt. In een
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Nachtegaal - Luscinia megarhynchos (foto: Noel Reynolds cc by-SA 2.0)

Deense sage overigens, wordt het
meisje eerst veranderd in een hinde,
maar uit vrees voor de honden van
de jager, verandert zij zichzelf in
een vogel.

De jager spant een strik, snijdt
zichzelf een stukje vlees uit de borst
en hangt het als een rode bes voor
de strik, waarin hij werkelijk de
Nachtegaal vangt. Deze wordt

door het eten van het vlees omgeto
verd en de gelukkige vrouw van de
jager.

huysen ligt net na de spoorweg het
landgoed Beijlshof, 93 ha. De
Hoeve Beijlshof wordt omgeven
door bos, wei- en bouwlanden en
doorsneden door twee beken, de
Reydtbeek en de Tungelroyse beek.
Het Limburgs Landschap is gro
tendeels eigenaar van dit gebied en
draagt zorg dat het landgoed-ka
rakter ook voor de toekomst be
houden blijft. De Beijlshof vormt
een belangrijke schakel in een rij
natuurgebieden die in Midden-
Limburg ligt. Via de Groote Bede

door J. Hannen

Zondagmiddag 30 oktober wordt
een excursie georganiseerd naar
Landgoed Beijshof, te Baexem, met
als thema: paddenstoelen. We zullen
ons om 14.00 uur verzamelen bij het
bordje van het Limburgs Landschap
langs de Schoorweg. Deze is te be
reiken door vanuit Horn langs het
sanatorium te rijden richting Heyt
huysen en dan de eerste weg na de
spoorwegovergang links, de Schoor
weg te nemen.
 
Langs de weg van Horn naar Heyt

Herfst (paddenstoelen)-excursie naar landgoed Beijlshof te Baexem

laar en Exaten, is een vrijwel aan
eengesloten natuurgebied tot het
Leudal aanwezig. Door het gevari
eerde gebied zullen we, bij geschik
te weersomstandigheden, vele pad
denstoelen kunnen vinden. Van
daar dat een goede paddenstoelen
gids en een spiegeltje handig kun
nen zij om bij u te hebben. Ook ste
vige wandelschoenen of laarzen zijn
zeker aan te bevelen. Enkele we
tenswaardigheden over deze inte
ressante groep:  
Rond paddenstoelen hangt vaak
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een geheimzinnig waas ook omdat
ze ogenschijnlijk 's nachts verschij
nen en geen voedsel nodig schijnen
te hebben. De mysterieuze cirkels
waarin de paddestoelen soms groei
en, werden gezien als plaatsen waar
heksen hun rituelen uitvoerden,
vandaar ook de naam heksenkrin
gen. Heksenkring krijgt vertaald

naar het Engels echter een stuk po
sitievere betekenis, het Engelse
fairy-ring (feeën-kring) komt voort
uit een eeuwenoude folklore.
Het waren al de Romeinen die pad
denstoelen vereerden en nu nog be
staan er in  Midden en Zuid-Ameri
ka eeuwenoude rituelen, waarin
hallucinogene paddenstoelen wor
den genuttigd door de plaatselijke
genezers of genezeressen. Daar
werd deze "magic mushroom" ge
bruikt in godsdienstige of genezen
de rituelen. De eerste westerse men
sen die dit hallucinogene middel tot
zich namen was de familie Wasson,
dit gebeurde op 5 juli 1955. Deze
maakte zijn ontdekking bekend aan
de rest van de wereld, al snel volg

Geschubde inktzwam - Coprinus comatus (foto: John Hannen)

den allerlei onderzoeken. De pad
denstoel werd getest op zijn werk
zame stof, die verdacht veel op
LSD leek. Allerlei experimenten,
met name in de psychiatrie en me
dische wetenschap werden uitge
voerd. Deze ontwikkelingen bleven
niet onopgemerkt bij de jongeren in
de Verenigde Staten en al snel ont

stonden de eerste "recreational
users" van de paddo. Pas veel later
zijn de ontwikkelingen rond de hal
lucinogene paddenstoel overge
waaid naar Nederland. Raadzaam
is het echter goed op te passen met
het consumeren; daar de giftigste
paddenstoel ter wereld, de Groene
knolamaniet (Amanita phalloides)
is, die ook in ons land voor komt.
Hij is dodelijk giftig en vertoont
overeenkomsten met sommige eet
bare soorten. Echter van de andere
kant is het meest geneeskrachtige
schimmelproduct Penicilline, ge
maakt van de schimmel Penicillium
notatum en te gebruiken om bacte
riële infecties te bestrijden. Maar de
meeste slachtoffers zijn gemaakt

door Moederkoren (Claviceps pur
purea); een gevaarlijke schimmel
die op 20 grassen kan voorkomen,
dus ook op landbouwgewassen
zoals Rogge. De zaadkorrels wor
den door de schimmel veranderd in
harde zwartbruine of violette, ba-
naanvormige lichaampjes. Als deze
korrels in het graan komen, dan

kunnen zij het meel vergiftigen.
Men kon er gangreen van krijgen,
dat leidde tot het afsterven van le
dematen. Ook kon het zijn dat men
ervan ging hallucineren. Dat kon
zich soms tot massa-hysterie ont
wikkelen. In de Middeleeuwen, en
ook later, zijn er vele duizenden
mensen aan overleden. De ziekte
werd ergotisme, maar ook kriebel
ziekte, brandende ziekte of Antho
niusvuur genoemd.
Ook niet leden zijn op deze excursie
van harte welkom.Tot ziens na
mens uw gidsen Jo van Pol en John
Hannen.
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door het bestuur

Paddenstoelen waren er dit jaar al
vroeg bij; de overvloedige regen in
juni zorgde voor een explosie van
vruchtlichamen zoals van Parela
maniet, Vliegenzwam,
Groene knolamaniet, Krulzoom
etc.
Ook dit jaar weer willen onze gid
sen John Hannen, Jo van Pol en
Jan Hermans U meenemen en inlei
den in het vaak geheimzinnige rijk
van de zwammen en schimmels. Als
U al eerder meedeed, geeft U weer
op, want door de herhaling leert U
ze echt kennen; deed U nog niet
eerder mee dan is het nu de kans
om U op te geven…
Beginners kunnen veel leren van
gevorderden en omgekeerd; dat
zorgt voor een gezellige sfeer. We
leren van en met elkaar, in een ge
zellige ambiance, dát is het motto
bij de Kringloop!!
De cursus kost voor leden (in het
bezit van het tweedelig paddenstoe
lencursusboek) €15,-; niet-leden be

talen €25,-. Mocht U het tweedelig
cursusboek paddenstoelen willen
aanschaffen, dan betalen leden
daarvoor extra €30,-; voor niet-le
den kost het paddenstoelencursus
boek €40,-.
Het programma voor 2016 is als
volgt:
 
Vrijdagavond 14 oktober: start van
de paddenstoelencursus; een intro
ductie. Aanvang 19.30 uur in de
centrale ruimte van Basisschool
Triangel, Linnerhof 36 te Linne.
De avond duurt tot 22.00 uur.
Zondagochtend 16 oktober: padden
stoelenexcursie naar het Munnichs
bosch; we verzamelen om 9.00 uur
op de parkeerplaats bij het gemeen
schapsgebouw in het Reutje bij St.
Odiliënberg.
Zondagochtend 23 oktober: padden
stoelenexcursie naar de Beegderhei;
we verzamelen op de parkeerplaats
langs de weg tussen Beegden en
Horn.
Zaterdag 5 november: de traditione
le dagexcursie naar Vlodrop-Stati

Paddenstoelencursus ook in 2016 weer van start
on en omgeving. Aanvang: 10.00
uur op de parkeerplaats schuin te
genover Hotel St. Ludwig. Neem
uw lunchpakket mee; de excursie
duurt tot 15.00 uur met een geza
menlijke middagpauze bij de Dal
heimer Mühle. Dit is tevens de laat
ste bijeenkomst van de paddenstoe
lencursus.
De ochtend-excursies duren tot
12.00 uur.
U kunt zich voor de paddenstoe
lencursus zowel schriftelijk als tele
fonisch opgeven bij Lei Hulsbosch
(0475-463239) of via e-mail:
cursussen@dekringloop.nl
Uw opgave is pas definitief wan
neer het cursusgeld is overgemaakt
(IBAN NL70INGB0004709759).
Geef duidelijk aan of u het tweede
lige cursusboek paddenstoelen wilt
ontvangen (zie extra kosten daar
voor). Uw opgave en cursusgeld
moet binnen zijn VOOR zondag 9
oktober.
We hopen vele oud-cursisten en
nieuwkomers te mogen begroeten. 
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Het Stendhal-syndroom?

door Marianne Vos

Op mijn denkbeeldige fotoverlang
lijstje prijkt veel flora en fauna,
mogelijk zelfs soorten waarvan ik
het bestaan nu nog niet vermoed.
Een van mijn wensen is het voor de
lens krijgen van een mannetje
Grote keizerlibel (Anax imperator).
Het lijkt een schier onmogelijk ver
langen, want mijn macrolens heeft
geen zoomfunctie, waardoor de af
stand tot het onderwerp slechts en
kele decimeters, bij kleine onder
werpen vaak zelfs slechts enkele
centimeters kan bedragen. Razend
snel en ongedurig als hij is, reageert
een keizerlibel op iedere beweging,
wacht niet af wat je van plan bent,
maar jaagt verder achter vrouwtjes,
concurrenten of achter voedsel aan.

 
Slenterend langs een beekje zie ik
op enige afstand een mannetje kei
zerlibel in zijn volle glorie aan een
struik hangen. Mijn adem en bewe
ging stokt even, de camera is al in
gereedheid, de voeten verplaatsen
zich in slow motion. Het hart
bonkt luid, te luid, lijkt het. Het
verlangen stijgt en de concentratie
evenzo. De keizerlibel blijft roer
loos hangen, beweegt slechts af en
toe het hoofd. Als in trance maak
ik de ene foto na de andere, waag
het zelfs om nog dichterbij te
komen. Een zelden gekend gevoel
bij het zien van zoveel schoonheid
overvalt me, ontroert me. Die on
vergelijkelijke kleur blauw van het
achterlijf: de enorme facetogen,
bijna transparant blauw tot licht
groen: de achterlijfsaanhangsels, zó

sierlijk: de vleugels….oh zo fijntjes
en tevens zo krachtvol. Behoed
zaam draai ik om de libel heen en
bekijk het profiel en de voorzijde.
Nog meer raak ik in de ban van
hetgeen ik zie: de donkerbruine tot
zwarte, sterke poten, het ingenieus
samengestelde gezicht en het formi
dabele groene schouder- en borst
stuk.
Plotseling vertrekt de keizerlibel,
vliegt over het struikgewas, voor
langs enkele hoge bomen en ver
dwijnt uit het zicht. Daar sta ik
dan, helemaal confuus door deze
buitengewone ervaring. Hoelang
duurde de ontmoeting? Enkele se
conden of enkele minuten? Ik weet
het niet want tijd existeerde niet, ze
werd volledig gevuld door de kei
zerlibel. Ik moet even gaan zitten
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om bij mijn positieven te komen. Is
dit misschien een van de sympto
men van het Stendhal-syndroom?
Genoemd naar Stendhal die na het
bekijken van een overdosis kunst,
gebaseerd op de menselijke maat
ofwel de Gulden Snede, lichamelij
ke ziekteverschijnselen vertoonde?

Nee, want die man bekeek kunst,
weliswaar vervaardigd door zeer
begenadigde kunstenaars, maar
toch door mensenhand gemaakt.
Een libel wordt niet gemaakt, die is
zoals hij is. 
En de foto’s? Het zijn er tientallen.
Enkele staan in de map ‘Libellen’,

maar het grootste deel is onderge
bracht op de externe hard-disc,
onder vermelding van ‘Bijzonder
heden 2016’.
De keizerlibel staat bovenaan door
de A van Anax, maar dat is niet de
enige reden voor die hoge positie.   

Adder - Vipera berus
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door Marianne Vos

Ondanks de economische vernieti
gingsdrang zijn er in ons land en in
de aangrenzende landen toch nog
enkele locaties waar Adders voor
komen. Ze vormen een triest voor
beeld van habitatverlies en versnip
pering, waardoor ze de hoge positie
van bedreigde soort op de Rode
Lijst verworven hebben. In Neder
land komen Adders voor in de pro
vincies Friesland, Drenthe, Overijs
sel, Gelderland en Limburg.  

In de Belgische provincie Antwer
pen ligt een voor het publiek niet
toegankelijk, ruim 1300 ha groot  
militair oefenterrein: het Groot
Schietveld, waar al dertig jaar de
Adderpopulatie wordt gemonitord.
Kleine, geïsoleerde populaties
komen voor in het Stappersven op
de Kalmthoutse Heide en in de Vis
beekvallei te Lille.
In Duitsland, waar de Adder de
naam Kreuzotter draagt, komen re

latief veel rode en zwarte kleur
schakeringen voor. Vroeger be
schouwde men ze als aparte soor
ten die een eigen naam kregen. De
rode noemde men Kupferotter en
de zwarte Höllenotter. In het
Noord-Duitse laagland met zijn
uitgestrekte heide- en moerasgebie
den is sprake van een stabiele po
pulatie. In het zuiden komen ze
voor in het Alpengebied, het Baye
rische Wald en de Schwäbische
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Alb. Vergeleken met de situatie tot
1950 zijn ook in Duitsland de aan
tallen sterk gereduceerd en heeft de
Adder eveneens de status ernstig
bedreigd op de Rode Lijst. In het
Schwarzwald leeft een met uitster
ven bedreigde restpopulatie van de
Aspisadder (Vipera aspis).

Adders leven bij voorkeur in natte
of droge heidegebieden met lage
begroeiing, afgewisseld met open,
zandige delen. In alpine gebieden
bewonen ze bergweides en beekda
len. Zelfs boven de boomgrens
komen Adders voor; in de holle
ruimtes tussen het gesteente zijn
voldoende schuilplaatsen voorhan
den, er is genoeg voedsel te vinden
en de op het zuiden gesitueerde hel
lingen bieden volop gelegenheid
voor de reptielen om op tempera
tuur te komen.
Zodra de eerste voorjaarszon de
bodem verwarmt komen de volwas
sen mannetjes tevoorschijn uit hun
winterkwartier en zoeken ze wind
stille, warme plekken op om hun
sperma te laten rijpen. Na voltooi
ing van dat proces vervellen ze en
gaan op zoek naar paringswillige
vrouwtjes, die samen met de nog
niet geslachtsrijpe Adders eveneens
uit hun lethargie zijn ontwaakt.
Mannelijke dieren zijn vanaf vier
jaar geslachtsrijp, vrouwtjes vanaf
vijf of zes jaar. Afhankelijk van
hun leefomgeving en het voedsel
aanbod kunnen vrouwtjes tussen
60 en 90 centimeter groot worden.
Mannetjes zijn kleiner en slanker.
Onder ideale leefomstandigheden
kunnen Adders vijftien jaar oud
worden.
Volwassen vrouwtjes trekken in het
voorjaar naar de paringsplaatsen,
waar ze de zonnigste plekken bezet
ten om hun eitjes te laten rijpen.
Via de sensoren in hun tong volgen
de mannetjes hun geursporen en na
een uitvoerig baltsritueel volgt de
paring. Concurrerende mannetjes
meten zich door middel van een
krachtproef, waarbij ze zich zo
hoog mogelijk oprichten en probe
ren de kop van de rivaal tegen de

grond te drukken. Als de dieren
verschillend van grootte zijn, is op
richten alleen al voldoende om de
strijd te beslissen; de kleinste ver
trekt.
Drachtige vrouwtjes blijven in de
buurt van de paarplaats, die daar
door tot broedplaats wordt. Adders
zijn eierlevendbarend, dat wil zeg
gen dat de eitjes door middel van
warmte in het lichaam worden uit
gebroed. Om dat proces te versnel
len zoeken ze zonbeschenen plaat
sen op. Het aantal juvenielen per
worp bedraagt vier tot vijftien, ze
wegen elk circa vier gram en meten
ongeveer 16 centimeter. De giftan
den zijn vanaf de geboorte ge
bruiksklaar waardoor ze zelfstan
dig hun voedsel kunnen zoeken. Al
na enkele uren ondergaan ze hun
eerste vervelling.
Na de paringstijd zoeken de man
netjes hun zomerkwartieren weer
op, waar ook de nog niet geslachts
rijpe dieren verblijven. Voor hen
staat de zomer in het teken van zo
veel mogelijk voedsel opnemen dat
voornamelijk bestaat uit kleine
zoogdieren en kikkers. Voor alle
Adders eindigt het actieve jaar in
september of oktober. Dan trekken
ze weer naar hun winterkwartieren,
waar ze nog zo lang mogelijk van
de zon profiteren eer ze hun rust
plaatsen opzoeken.

Adders behoren tot het type slan
gen die over een ingenieus gifappa
raat beschikken. De twee giftanden
liggen plat achterwaarts tegen het
verhemelte in de slijmhuidplooien.
Zodra de slang de bek opent om
een prooi te grijpen, scharnieren de
tanden mee en staan rechtop. Door
deze beweging worden de spieren
geactiveerd die het gif uit de gifklie
ren met kracht door de holle tan
den persen. Dit proces verloopt niet
automatisch bij het openen van de
bek; de adder bepaalt of de tanden
in stelling moeten worden gebracht.
Door hun vermogen om een nieu
we huid te ontwikkelen en de oude
af te werpen, in combinatie met 
dodelijk gif, hebben slangen altijd

een grote rol gespeeld in verschei
dene religies en in de mythologie.
Uit Griekenland kennen we het
symbool van de eeuwige cirkel,
weergegeven door een slang die
zichzelf in de staart bijt; de Ouro-
boros. Eveneens uit de Griekse my
thologie stamt het internationale
artsensymbool, de esculaap; een
slang die zich om een staf windt.
Uit de alchemie afkomstig is de
Hermesstaf, voorstellende twee
synchroon gespiegelde slangen
rond een gevleugelde staf. De staf
vertegenwoordigt tegenovergestel
de principes, zoals kwik en zwavel.
Dezelfde staf staat ook bekend als
caduceus: het symbool van de
boodschappers van koningen en
vorsten, die hen vrije doorgang ver
schafte. Later werd de caduceus ge
bruikt als logo voor het transport.
In het Hindoeïsme kent men de
Naga’s, bovennatuurlijke wezens in
de vorm van een slang, die de poor
ten tot de heilige oorden bewaken.
Een van de belangrijkste godheden,
Vishnu, wordt onder meer slapend
afgebeeld op de staart van een reus
achtige Naga: een teken dat hij,
met behulp van de slang, alles over
ziet en bewaakt. In het christendom
geldt de slang als het ultieme
kwaad, rechtstreeks afkomstig uit
de hel. Het is addergebroed dat met
alle middelen moet worden vernie
tigd. Dat leidde er toe dat veel Ad
ders, Gladde slangen en zelfs Ha
zelwormen werden doodgeknup
peld. In oude volksverhalen wor
den slangen beschreven als bijzon
dere wezens, waaraan een bovenna
tuurlijke kracht wordt toebedacht.
Door zowel vernieuwing (vervellen)
als vernietiging (vergif) in zich te
verenigen, worden ze gezien als ver
tegenwoordigers van onze vrije
keuze tussen goed en kwaad.   
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Osagedoorn of Maclura pomifera

door John Hannen
 

Geschiedenis
De Osagedoorn groeit oorspronke
lijk in het zuiden van de VS. Hij is
inheems in een klein gebied in het
oosten van Texas, zuidoostelijk
Oklahoma, en het zuidwesten van
Arkansas. Uit deze regio stammen
ook de Osage Indianen, vandaar de
Nederlandse naam: “Osagedoorn”.
In het noorden van Texas werden
ze, vóór de uitvinding van prikkel
draad, geplant als levende hekken
(heggen) langs de grenzen van de
boerderijen.
Botanist Thomas Nuttall, geboren
op 5 januari 1786 in Yorkshire En
geland, was een pionier op het ge
bied van de planten van de Noord-
Amerikaanse flora. In 1808 emi
greerde hij naar de Verenigde Sta
ten om daar in onbekende gebieden
te zoeken naar nieuwe botanische
ontdekkingen. Toen Nuttall voor
even terugkeerde naar Engeland,
bracht hij meerdere exemplaren
mee, die hij had verzameld. Hierbij
had hij ook materiaal van de Osa
gedoorn welke hij als Maclura au
rathiaca benoemde. Deze schonk
hij in 1818 aan de Liverpool Bota
nic Garden en het Liverpool Muse
um waarmee deze plant hier werd
ingevoerd.
 
Naamgeving
Het was in de tijd van Nuttall dat
de Osagedoorn voor het eerst werd
beschreven door Constantine Sa
muel Rafinesque. Deze naturalist
en filosoof reisde in 1802  naar
Amerika en verzamelde hier plan
ten in het gebied tussen Pennsyl
vania en Virginia. Als professor in

Bomen over bomen deel 27

 
Beschrijving
Maclura pomifera  is een relatief
kleine bladverliezende, tweehuizige
loofboom (of heester) met een ver
takte breed spreidend tot ronde
kroon die 8-15 m hoog kan wor
den. Hij heeft een donkerbruine
schors met een aparte structuur. De
takken zijn oranjebruin tot grijs
bruin en de twijgen olijfgroen en
gedoornd met sterke, okselstandige
doorns. Aan de twijgen zitten
ovale, donkergroene, verspreid
staande bladeren. Deze bladeren
zijn eirond tot lancetvormig eiron-
de en 4-10 cm lang, aan de boven
zijde glanzend groen, aan de onder
zijde lichter en licht behaard; ze be
vatten melksap.
In juli verschijnen er onopvallende
groene bloemen, waarbij bij de
vrouwelijke bomen,  geelgroene tot
oranjegele wrattige, ietwat op si
naasappels gelijkende, aromatische
vruchten van   8 - 14 cm doorsnede
kunnen verschijnen, die verkleuren
naar oranjegeel.
 
Toepassing
De Osagedoorn is goed te gebrui
ken als parkboom, maar is ook toe
te passen in tuinen en door zijn
doornen goed te gebruiken als on
doordringbare haag. Hij groeit
zowel in droge als vochtige grond,
bij voorkeur iets vruchtbaar en
kalkhoudend, maar verdraagt ook
  arme bodems in extreme hitte en
bij sterke wind. De bomen zijn re
delijk vorstbestendig (tot -15 C) en
doen het goed in de volle zon. Voor
Maclura hoeft in de zomer de
sproeier niet uit de kast. De bomen
zijn makkelijk te stekken maar ook
te zaaien. De bomen groeien snel
op een goede locatie met ideale

de botanie en natuurwetenschap
pen aan de Universiteit Transyl
vania schreef hij ruim 200 manu
scripten  waarin hij zo´n 6700 plan
ten en 2700 nieuwe geslachten
(waaronder Maclura) beschreef.
Maclura omvat 15 soorten bladver
liezende en groenblijvende, doorni
ge bomen, struiken en klimplanten,
behoort tot de moerbeifamilie en is
overwegend te vinden in tropische
gebieden. De gelijkenis met de
moerbei is te zien aan de papierach
tig oranje-gekleurde huid op de
wortels en de structuur van de
vrucht. In zijn land van oorsprong,
de Verenigde Staten van Amerika,
staat de soort bekend onder de
naam van "Osage orange", omdat
de vorm van de vrucht enigszins
aan een sinaasappel doet denken en
omdat het verspreidingsgebied ten
dele samenvalt met het stamgebied
der Osage-Indianen, die het hout
van Maclura gebruikten voor
onder andere bogen en bijlen. An
dere namen daar zijn Horse-apple,
Hedge- apple (vanwege zijn toepas
sing als hek). In het Frans noemen
ze hem Bois d'arc. Een minder ge
bruikte Nederlandse naam is
Goudappel. In Duitsland spreken
ze van Milchorangenbaum.
De naam Maclura is een eerbetoon
aan de geoloog William Maclure,
die grote delen van de VS geolo
gisch in kaart heeft gebracht. Pomi
fera;  vrucht of appel dragend,
spreekt voor zich. Hoewel Rafi
nesque deze al vrij vroeg had be
schreven, was het Camillo Schnei
der (7 april 1876 - 5 januari 1951)
die hem hierna nog eens beschreef,
vandaar de wetenschappelijke aan
duiding: Maclura pomifera (Raf.)
C.K.Schneid. (1906).
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groeiomstandigheden; ze groeien
binnen tien jaar tot een volwassen
boom.
Er zijn enkele cultivars (hier niet of
moeilijk te verkrijgen): de doornlo
ze Maclura pomifera 'Pawhuska',
vernoemd naar een Osage Indiaan
se opperhoofd en vrij recent is Ma
clura pomifera 'Wichita' een doorn
loze mannelijke selectie, met hart
vormige bladeren, gevonden in de
buurt van Wichita, Kansas.

 
Bevruchting en verspreiding
Osagedoorn is een tweehuizige
boom, waarbij voor bevruchting
een mannelijke en een vrouwelijke
boom, pas op de leeftijd van 10 jaar
vruchtbaar, nodig zijn. De bloei is
in mei/ juni, waarbij in de mannelij
ke bomen de groene bloemen in
korte aren of trossen staan en in de
vrouwelijke bomen men gele, vrij
ronde, borstelige hoofdjes kan zien.
De vrouwelijke hebben lange, niet

erg opvallende draadvormige stij
len. Bij bevruchting kunnen uit
deze vrouwelijk bloemen de samen
gestelde vruchten zich ontwikkelen.
De vrucht bestaat uit een grote, si
naasappelachtige, maar niet eetba
re, rimpelige, geelgroene verzamel
vrucht; een pitachtige kern om
ringd door tot 200 kleine zaden
(kleiner dan zonnebloempitten).
Het is eigenlijk een schijnvrucht,
waarbij verscheidene vruchten en

3 4

21

Maclura pomifera:  1- Vrouwelijke bloei; 2- Mannelijke bloei met doornen en bladeren op takken; 3-Prachtige
structuur van de stam; 4- Vruchten met aparte structuur. (foto’s  Pierre Theunissen)
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bloemdelen zijn samengevoegd. De
vruchten lijken op de windingen
van de hersenen en worden daarom
ook wel 'monkey brains' genoemd.
De vruchten rijpen in september of
oktober en vallen pas laat op de
grond. Raadsel omtrent de ver
spreiding der zaden. Men ver
moedt, dat deze vruchten een ana
chronisme (= een overblijfsel uit
vroegere tijden) zijn. Het beperkte
verspreidingsgebied van de Osage
doorn zou verklaard kunnen wor
den door het uitsterven van de
mammoet, de mastodont en de
paarden op de vlakten in Amerika
in het Pleistoceen,zij aten en ver
spreidden deze vruchten als enigste.
 
Geneeskracht en gebruik
Het duurzame hout werd gebruikt
voor naven en velgen voor houten
karrenwielen, in dakconstructies,
rasterpalen, pijlers en als spoorweg
bielzen. De schors wordt gebruikt
bij leerlooien en als gele verfstof.
De vrucht is niet voor menselijke
consumptie geschikt; ze wordt ge
bruikt voor het bereiden van (na
tuur)geneeskundige tinctuur en

zalf. Diverse Indianenstammen ge
bruikten het sap van de vruchten
van de Osagedoorn als bindmiddel
voor de verf, waarmee ze zich in
smeerden als zij op oorlogspad gin
gen en het hout voor het maken
van bogen.  Soms eten runderen de
vrucht maar als ze hem niet vol
doende kauwen veroorzaakt deze
bij het vrijkomen van  gassen in de
pens zelfs de dood. Het kernhout
en de wortel leveren een niet-
toxisch antibioticum dat bruikbaar
is als conserveermiddel.
 
Ziekten en plagen
De boom is op jonge leeftijd gevoe
lig voor vorst. In de beginjaren is
het raadzaam de stam te bescher
men met jute zakken of een riet
mat. Maclura moet in het begin
worden geleid tot zuilvormige
boom. Naarmate de boom ouder
wordt, verdwijnt de groeikracht uit
de harttak en zet de groei van de
zijtakken sterk in. Dan ontstaat de
parasolvormige tot bolvormige
kroon. Snoei niet te veel aan de
boom. Mocht dit nodig zijn dan
snoeien in de rustperiode (late

herfst tot begin voorjaar). Let op:
het witte melksap van de boom, dat
bij snoeien vrijkomt, kan huidirri
tatie veroorzaken. Draag hand
schoenen bij de snoei voor de steke
lige doornen en het irriterende,
witte melksap.
 
Afsluiting
De Osagedoorn behoort helaas nog
niet tot het gangbare sortiment in
de tuin maar je mag hier best wat
ruimte voor reserveren. Voor de
bloei neem je geen Maclura; ze heb
ben allemaal vrij onopvallende
geelgroenwitte bloemen. Maclura
neem je vooral om het decoratieve
blad met in de zomer lappen van
bladeren, die veel weg hebben van
lindeblad. Door zijn bladeren en z'n
parasolachtige kroon is het een
prima boom om schaduw te geven.
Met een confortabel ligbed onder
de boom geeft het de juiste sfeer
om op een zeer warme, zomerse
dag een boek te kunnen lezen en
van de koelte, om later van de
grappige vruchten die lang blijven
hangen, te genieten.
 

het bestuur
 
Op zaterdag 24 september staat een
activiteit gepland naar het Natuur
historisch Museum te Maastricht,
Bosquetplein 7, 6211 KJ Maas
tricht.
Dit op uitnodiging van de heer
John Jagt die vorig jaar een prach
tige lezing gaf over allerlei wetens
waardigheden met betrekking tot
fossielen.
 
Let op!! Verplichte opgave vóór 16
september.
 
Het Natuurhistorisch Museum te
Maastricht bezit een waardevolle
collectie fossielen uit het zoge
naamde Maastrichtien, een collec
tie die niet alleen nationaal van be
lang is maar ook internationaal een

Excursie/bezoek Natuurhistorisch Museum Maastricht

hoge erkenning en waardering
bezit.
Het programma voor deze dag ziet
er als volgt uit:
Om 9.30 uur ontvangst in het muse
um. De aanwezigen worden in drie
groepjes verdeeld: een groepje gaat
met John Jagt mee om een kijkje
achter de schermen te nemen in de
opslagruimte voor fossielen; een
groepje gaat met John Hannen de
museumtuin bekijken; een groepje
gaat met Jan Hermans mee om de
vlindercollectie in te zien. Op een
afgesproken moment wisselen we.
Rond 11.45 uur lunchpauze in de
museumtuin, waar U uw zelf mee
gebrachte lunchpakket en drank
kunt nuttigen.
Om 12.15 uur wandelen we vanuit
het museum naar het nabij gelegen
stadspark waar de deelnemers

onder leiding van Pierre Theunis
sen kunnen genieten van de prach
tige bomen.
De excursie eindigt om 15.00 uur.
Deze excursie is alleen voor leden
van de Kringloop. De entree prijs
voor het museum bedraagt € 6,- ;
senioren € 5,- ; museumkaart gra
tis.
Afhankelijk van de groepsgrootte
kunnen we korting bedingen.
Leden die aan deze bijzondere dag
willen deelnemen, dienen zich
VANTEVOREN hiervoor aan te
melden op de site van de kringloop
bij Lei Hulsbosch (cursussen@de
kringlooplinne.nl) onder vermel
ding van Maastricht-excursie. Uw
opgave moet uiterlijk 16 september
bij ons binnen zijn. Geen geld over
maken; dat verrekenen we ter
plaatse!
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door Leo Koster

Omdat op ‘n dinsdag in november
de zon aangenaam schijnt, even
met de fiets er op uit. Voor de
vrouw een briefje; “Ben fietsen/
wandelen in de buurt van Maal
broek”. Eerst een stukje langs de
Wirosingel, dan via de brug over de
autoweg en dan richting Boukoul.
Bij Haambroek was het de bedoe
ling om tot landgoedontwikkeling
over te gaan met onder meer bou
wen van villa’s gelegen aan het
water. Omdat een faillissement op
trad is het gelukkig nog niet zover
gekomen. Het erg verlande ven
werd hier aangepakt waarbij veel
slib verwijderd werd, een deel werd
afgevoerd, een deel werd rond het
ven gestort. Het oude ven is min of
meer in ere hersteld. Een ruime
rietkraag en op enkele plekken veel
Gagel omzomen nu dit moerassige

gebied. Via een stuk van een oude
Romeinse weg fiets ik langs een
Blauwe bessenplantage richting
Blankwater waar ik mijn fiets vast
maak aan een weidepaaltje. Links
in een weiland een hoop witkleurig
zand dat vrijgekomen is bij het uit
graven van een deel van Blankwa
ter. Rechts een ondiepe plas met
een eenzame Blauwe reiger. Dit
stuk is erg aan het “verbossen”.
Hier zal, net zoals dat reeds aan de
andere kant plaatsvond, ingegrepen
moeten worden. Aan de linkerkant
grazen witkleurige Italiaanse vlees
koeien; Piëmontesen. Op de plas
aan de linkerzijde dobbert een
paartje Nijlganzen. Een Sperwer
mannetje doet een vergeefse aanval
op kleine vogeltjes, in een Canadese
populier rust hij wat uit. Via een
smal paadje wandel ik naar de Ne
derlands-Duitse grens. Links, ach
ter een meerdradige afrastering

voor Wilde zwijnen, staat hulp
grenspaal 411 A. Direct naast deze
hardstenen paal staan twee andere
stenen. Eén lijkt op een afgebroken
steen van een voormalige grens
paal, de andere is een enigszins bol
vormige hardsteen. Aan beide ste
nen zijn geen kenmerken of tekens
te ontdekken, maar ik denk wel dat
ze iets met een grensafbakening te
maken hebben. In dit stukje bos
zijn nog loopgraven zichtbaar. Ik
kom bij grenspaal 411, dit betreft
een hoofdpaal. Bij deze paal zou in
de Tweede Wereldoorlog een jonge
Russische of Oekraïense dwangar
beidster door de Duitse bezetter
zijn doodgeschoten omdat zij aard
appels gestolen zou hebben. Een
aanvulling op een karig maal in tij
den van hongersnood is haar fataal
geworden. Hier bij deze paal stond
ook heel lang een klein vierkant
hardstenen paaltje met daarop de

Ondermeer een borende houtwesp
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letters M en S. Het betrof een
grensmarkering van de voormalige
gemeenten Maasniel en Swalmen.
Na de aanleg van een grote onder
grondse leiding heb ik helaas dit
paaltje niet meer aangetroffen. Op
de dwarsweg even naar rechts en
dan links omhoog. Iets verderop is
links een tankgracht te zien, rechts
is ze helaas (voor een deel) met de
grond gelijk gemaakt. Rechts heeft
een kaalslag plaatsgevonden,
Struikheide probeert zich hier te
vestigen. Dit stuk wordt prachtig
door de zon beschenen, ik loop wat
langzamer want waarom zou ik
hier geen Zandhagedis kunnen
zien? Ik zie in de Struikhei wel een
cocon van de Wespspin. Dit eico
con, een soort bolvormig urnflesje
van de Tijgerspin/Wespspin, wordt
vaak in de maand september goed
vastgemaakt aan takjes van, in dit
geval, de Struikheide. De onder
kant is ovaalrond, de bovenkant is
gesloten door een rond iets trech
tervormig dekseltje. Het vrouwtje
van de Tijgerspin begint met het
dekseltje, ze spint dan vanuit het
midden van het dekseltje naar be
neden een wat langwerpig kokertje
met roodkleurige spindraden, hier
tegenaan plakt ze dan een steeds
grotere, gele druppel met daarin ei
eren die weer door middel van witte
draden en later door bruine draden
wordt omwikkeld. Het geheel
wordt daarna omwikkeld met witte
draden zodat het een bolvormige
en vorstvrije “fles” wordt. Tegen
het eind van het jaar komen de
jonge spinnetjes uit het ei, ze blij
ven dan nog ongeveer drie maan
den in de cocon voordat ze de
cocon gaan verlaten. Ik heb zo’n
cocon wel eens opengemaakt en
kan me herinneren dat ik het ver
schil in grootte tussen de sexen heel
opmerkelijk vond. Aan de linkerzij
de ook heel veel zonaanbiddende li
bellen. Een Atalanta gaat even
tegen wat groenkleurige korstmos
zitten, steekt daarbij zo prachtig af.
Een dood Grove dennenstammetje
van hooguit 50 cm is afgedekt met
een bolvormige en ufoachtige hou

ten afdekschijf.
Op deze schijf zat een grote sluip
wesp die de aanwezigheid van mij
niet op prijs stelde. Ik blijf staan,
gelukkig komt ze terug en landt op
die schijf waarin enkele grotere in
sectengaten zitten. Het betreft de
Reuzenhoutsluipwesp (Dolichomi
tus imperator). Deze ongeveer 4 cm
lange en donkerkleurige wesp heeft
6 oranjerode poten en een hele
lange zwarte legboorschede. In de
omgeving van één gaatje tikt ze met
haar antennen op de boomschijf op
zoek naar larven. Met de antennen
probeert ze geur en trillingen van
levende larven (gastheren) te lokali
seren. Als die locatie bekend is
richt zij haar achterlijf op en uit de
dikkere legboorschede komt dan
een veel dunnere legboor (oviposi
tor) tevoorschijn. Ovipositor bete
kent; eiplaatser, ovum = ei en posi
tor = plaatser. De legboor wordt
recht onder het lichaam geklapt en
tussen de poten geplaatst. De leg
boorschede hangt daarbij schuin
naar achteren aan het achterlijf. In
deze legboorschede kan de sluip
wesp haar legboor opbergen en be
schermen tegen beschadiging. Met
de dunne legboor probeert ze de
holle ruimte te bereiken waar de
(boktor)larve zich ophoudt. In de
buurt waar ze boort ligt ook wel
iets dat op zaagsel lijkt, maar of dat
van haar boren komt is nog maar
de vraag. Als ze aan het boren is
beweegt ze met haar ranke lichaam,
met gemak boort de legboor in het
hout om de keverlarve te steken, te
verdoven en een eitje c.q. eieren te
leggen. Na deze ingreep volgt de te
rugtrekking van de legboor. Dit
fantastische schouwspel heb ik
zeker een kwartier mogen bewon
deren.
Ik laat de trechtervormige kuiltjes
van de mierenleeuw met rust, ver
volg mijn wandeling tussen naald
bomen door. Als ik op een breed
zandpad kom, neem ik een bijna
onherkenbaar graspad. Hier veel
Amerikaanse eiken met hun gewel
dige kleurenpracht. Via het blad
van de loofboom vindt verdamping

van water plaats, dit zorgt ervoor
dat de boom verzekerd is van aan
voer van water, zouten en minera
len uit de bodem. Met het korter
worden van de dagen in de herfst
en een daling van de temperatuur
valt de verdamping via het blad en
dus ook het transport voor een deel
weg. De meeste loofbomen zorgen
ervoor dat de meeste voedingsstof
fen uit het bladgroen terugvloeien
naar de boom en daar worden op
geslagen als reserve voor het vol
gende groeiseizoen. In de herfst
ontstaat op de grens van bladsteel
en tak een steeds dikker wordend
kurklaagje, de productie van de
groene bladkleurstof stagneert en
andere kleurstoffen (pigmenten) als
geel en oranje worden dan zicht
baar. Maar voor het rood in de bla
deren van bijvoorbeeld Wilde win
gerd en Fluweelboom worden spe
ciaal tijdens de herfst pigmenten
aangemaakt. Uiteindelijk valt het
blad van de boom.
Ik kom bij een grote zandafgra
ving. Enkele mannetjes van de
Goudvink vliegen op. In de afgra
ving staan slechts enkele voertui
gen, activiteit is er niet. Een dalend
pad naar links wandel ik in. Hier
veel wroetsporen van het Wilde
zwijn. In mijn eentje geniet ik heer
lijk van deze rustige omgeving. Een
brede zandweg steek ik over, ik
wandel weer langs de tankgracht.
Op een dwarspad ga ik naar links
en bij grenspaal 411 ga ik rechts.
Dezelfde weg rechtdoor, tevreden
stap ik op de fiets.

Wespspin (foto: Piëtro Cuypers)

15



 
Tot nu toe verliep alles goed. Na vijf of zes weken als anoniem onderwater-eitje werd hij waterlarve. Hij over
leefde twee winters en een zomer en kroop in de daaropvolgende zomer uit zijn habitat om voortaan als libel een
lucht- en landleven te gaan leiden. Eenmaal de transformatie voltooid ging het alsnog mis; hij kwam niet los van
zijn eigen voormalige vorm.     
                                                                                                               Foto en tekst: Marianne Vos
 

....een Beekoeverlibel-
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