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Grasduinen door de wei van de stad

door Leo Koster
 
Eens was dit de weidegrond voor
koeien uit Roermond. Via de stads
poort dreven drijvers de koeien
naar “de groote weide aan den tig
cheloven”, langs de Molengrind en
naar Lisbonne, het huidige gebied
met de vele Canadese populieren.
Het drijven maakte dorstig, mis
schien dronken ze bij herberg ‘t
Heertje wel een pilske. “Een prach
tig natuurgebied: niet uniek voor
Nederland, wel voor Roermond”,
heb ik ergens gelezen. Ik liep niet
via een stadspoort de uiterwaard
Stadsweide in, maar via een klap
hekje langs de Buggenummerweg.
Het gebied ligt globaal tussen de
Maasnielderbeek, De Stille, Oude
Maas, Schippershaven, nevengeul
en de Oude Roer. Een gebied waar
voor een groot deel de Grote
brandnetel overheerst, in andere
maanden kleurt Jacobskruiskruid
en Bezemkruiskruid het terrein
geel. In 2017 heb ik tussen april en
begin augustus dit gebied 34 keer
bezocht in ruim 67 uren en niet al
leen maar IJsvogels gezien. Het is
een wat schuwe vogel met een
prachtige kleurenpracht, waarbij
het blauw overheerst. Het is mis
schien wel de mooiste broedvogel
van ons land, maar de Bijeneter
mag er ook wel zijn. Ze hebben
kleine, oranjerode pootjes met
zwarte nageluiteinden, de onder
snavel van het vrouwtje is oranje,
het mannetje heeft een geheel zwar
te snavel, het geluid dat ze maken is
een hoge fluitende roep. Het is een
typische viseter, maar ook libellen
larven en waterinsecten staan op
het menu. Voor het maken van een
nestgang pikken beide IJsvogels
met hun snavel zand uit de wand.
Als ze al wat verder zijn schuiven ze
het losgewoelde zand met hun
korte pootjes naar achteren en
eventueel met de hulp van de korte
maar stevige staart wordt het zand
de nestgang uitgeduwd. Deze gang

heeft een doorsnede van vijf cm,
kan tot 80 cm lang zijn en loopt iets
omhoog. Na ongeveer een week is
de nestgang klaar. Aan het eind
van de gang maken ze een komvor
mige nestholte die 10-15 cm groot
is. Ze gebruiken geen nestmateri
aal; in en rondom de nestkom lig
gen braakballen. Langs de
Maasnielderbeek en de nevengeul
zijn met succes jongen uitgevlogen.
De IJsvogel legt 4-8 eieren en de
broedtijd bedraagt 18-21 dagen. Ze
worden blind en kaal geboren en
als de jongen wat groter zijn gaan
de ouders achteruit de nestgang uit.
Ze duiken regelmatig in het water
om het zand van het graven van de
nestgang en ook om de viezigheid
van het nest af te spoelen. De vogel
gaat met geopende snavel het water
in en “bidt” ook regelmatig. De
IJsvogel duikt 15 tot 20 cm diep
waarbij de visjes op zicht worden
gelokaliseerd. In de Maasnielder
beek wordt door de IJsvogel een 
visje gevangen en tegen een paaltje
van een oude beschoeiing dood ge
slagen. Verder zie ik een Zwarte

ruiter in prachtkleed. Op de laatste
dag van april tel ik in de bijna dode
bomen bij De Stille 14 nesten van
Aalscholvers. Door de Stadsweide
stroomt de nieuw gegraven, 2400
meter lange nevengeul die een
hoogteverschil overbrugt met een
verval van 2.70 m. Ik vind tussen
opkomende Pijlkruidkers een dood
Gallowaykalf. Enkele Galloway
runderen liggen in het gras. Een
tiental Kauwtjes zitten op hun kop
en rug. Kauwtjes pikken de dode,
bruinkleurige winterharen uit de
huid die ze gebruiken als nestmate
riaal. In een grote bramenstruik zit
een paartje Bosrietzangers, die net
uit Oost-Afrika zijn teruggekeerd.
Langs de nevengeul en tussen en
boven de brandnetels vliegen heel
veel Weidebeekjuffers. Diverse
Gierzwaluwen scheren over het wa
teroppervlak, snavel open en even
de dorst lessen.
Op 30 mei heb ik langs de
Maasnielderbeek zicht op drie
gaten. Een vrouwtje IJsvogel staat
fladderend voor de nestgangen; ze
heeft geen voer maar probeert de

Gallowaykalf (foto: Marianne Vos)
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berm langs de Buggenummerweg
gemaaid, weg Rapunzelklokjes, ze
staan in Nederland op de Rode
lijst, doch zijn niet meer wettelijk
beschermd. In de nevengeul zijn in
de oevers diverse grote openingen
zichtbaar Ik denk dat de ingang
van de Bever hier niet onder water
ligt. Door een rimpeling in het
water merk ik een stroomafwaarts
zwemmende Bever op die dwars in
zijn bek een jong vervoert. Het
beest passeert me op enige meters,
slaat niet met de staart op het
water, duikt zelfs met het jong in
zijn bek om iets verderop weer
boven water te komen. Galloway
runderen eten graag Kleefkruid dat
zich tussen de Grote brandnetel
heeft geslingerd. Op Jacobskruis
kruid zitten zebrarupsen van Sint-
jacobsvlinders en later zie ik een
Koninginnenpage. Een grote Bever
eet langs de kant een bebladerde
tak op en gebruikt hierbij de voor
poten; de oranjekleurige tanden
zijn duidelijk te zien. De onder
gaande zon beschijnt de buik; de
Bever wrijft met de voorpoten over
het borstgedeelte waarbij de vier

jongen uit het nest te lokken? Door
de hoge vegetatie langs de neven
geul zie ik een open, ondergrondse
burcht van een Bever niet; ik zak er
tot mijn middel hetgeen me nog
drie keer zal gebeuren. Op bloeiend
Beemdkroon zit een Knautiabij, de
achterpoten beladen met het roze
kleurige stuifmeel. Deze fraaie bij is
sterk afgenomen. Ik sta bij het ge
meentelijk monument kasseienpad,
ongeveer 5 m breed en circa 128 m
lang. Een roestige ijzeren paal staat
daar voor paal met erop de mede
deling “Eigen weg, Rijkswater
staat”. Op 1 juni rond 20.30 uur zie
ik langs de rand van de nevengeul
beroering in het water. Er wordt
een tak afgebeten, een volwassen
Bever zwemt met de tak in zijn bek
langs mij, wat verder door eet hij
de tak met bladeren hoorbaar op.
Ik zie vier Oeverzwaluwen bij de af
gekalfde oever langs de nevengeul
en uit één opening zie ik het kopje
van een Oeverzwaluw. Ook hoor ik
een roepende Boomvalk met prooi
in zijn klauwen. Op 11 juni zit op
een stuk dood hout een vrouwtje
Klein vliegend hert. Half juni is de

langgerekte, opgezwollen witte te
pels duidelijk te zien zijn: het is dus
een vrouwtje dat jongen heeft. Op
17 juli zie ik jongen van de Rood
borsttapuit, ik tel er zeker vier. In
een wielweb zit een Wespspin, ze
heeft een zwart achterlijf met gele,
witte en zwarte banden, haar kop is
naar beneden gericht. In het wiel
web zijn twee fraaie zigzag matjes
aangebracht die straalsgewijs en
verticaal vanuit het centrum lopen.
In een gehavend populiertje rennen
veel Glanzende houtmieren en een
vrouwtje Klein vliegend hert kruipt
in hetzelfde boompje. Een Canade
se populier is rondom geringd door
de Bever. Op 9 augustus beschijnt
de ondergaande zon een deel van
de Stadsweide prachtig, het lijkt
alsof ze in brand staat. Van begin
april t/m begin augustus heb ik 71
vogelsoorten gehoord dan wel ge
zien. “Een prachtig natuurgebied:
niet uniek voor Nederland, wel
voor Roermond”. Dit kan ik vol
mondig beamen.  

Klein vliegend hert Dorcus parallelipipedus (foto: Marianne Vos)
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Detail van een wielweb (foto: Marianne Vos)

De constructie van een wielweb

door Marianne Vos
 
Webvormende spinnen maken al
naar gelang hun familiaire afkomst
verticale of horizontale webben,
trechtervormige of hangmatachtige
webben. Ook zijn er webben waar
in geen enkele vaste vorm te her
kennen valt: ze bestaan uit een alle
gaartje aan draden, die willekeurig
tussen de begroeiing lijken te han
gen. Het meest gewaardeerde web
onder de spinnenspotters is het
wielweb: het is behalve een dank
baar onderwerp voor fotografen,
tevens het meest opvallende. Spin
nen die deze webben maken hebben
er hun familienaam aan te danken;
Wielwebspinnen (Araneidae). Tot
de bekendste vertegenwoordigers
uit deze familie behoren de Kruis
spin (Araneus diadematus), de
Viervlekwielwebspin (Araneus qua
dratus) en de Wespspin (Argiope
bruennichü). Het is fascinerend hoe
een spin haar web maakt. De eerste
draad moet lang en sterk genoeg
zijn om het relatief grote web aan
op te hangen met twee stabiele aan
hechtingspunten. De spin kiest een

geschikte locatie en laat een kleveri
ge draad uit haar spintepels mee
voeren op de luchtstroom. Zodra
het uiteinde zich aan een tak of
plantenstengel heeft gehecht, con
troleert ze of de afstand voldoende
groot is. Na goedkeuring loopt ze
behoedzaam naar de andere kant
van de lijn, onderwijl de kleverige
draad bedekkend met niet klevende
zijde. Dat herhaalt ze diverse
malen, net zo lang tot ze tevreden is
over de draagkracht. Daarna
maakt ze een ruime, slaphangende
draad op twee punten vast aan de
spandraad, die ze vervolgens strak
spant door in het midden ervan een
lijn naar beneden te maken die ze
aan de begroeiing vastmaakt. Op
deze wijze ontstaat een Y-vormig
basispatroon waarvan ze de drie
uiteinden met draad verbindt. In
het zo ontstane wiel brengt ze spa
ken aan die ze, op door haar goed
te overbruggen afstanden, van el
kaar bevestigd. Nadat ze het cen
trum heeft voorzien van een sepa
raat cirkelvormig middelpunt dat
haar hangplek zal vormen, begint
ze met het aanbrengen van de spi

raal. Het wielweb is nu compleet
maar nog niet af; de draden moeten
nog een belangrijke behandeling
ondergaan om als insectenvangnet
te kunnen functioneren. Ze ver
vangt de gladde spiraaldraad door
een uiterst kleverige draad, die ze
voorziet van talloze minieme drup
pels die de enorme spankracht van
het wielweb garanderen: iedere
druppel bevat een minispiraal die
uitrekt als een insect in volle vaart
in het web belandt.
Kruisspinnen en Viervlekwielweb
spinnen bouwen hun web vanaf on
geveer één meter boven de grond
tot op enkele meters hoogte. Kruis
spinnen hangen doorgaans roerloos
in het webcentrum te wachten op
prooi, terwijl Viervlekwielwebspin
nen zich graag verschuilen in de di
recte omgeving. Door middel van
een signaaldraad houden ze contact
met het web en komen bij de klein
ste beweging in actie. 
Wespspinnen, vooral geïnteresseerd
in sprinkhanen, bevestigen hun web
vlak boven de grond en voegen er
een verticaal, zigzagvormig, meer
dradig stabilement aan toe. Ze han
gen eveneens ondersteboven in het
centrum van hun web. Zowel bij
verstoring als bij het waarnemen
van een potentiële prooi brengen ze
met hun poten het web en zichzelf
hevig tot trillen. Het insect raakt
door de lichtbreking in het zigzag
vormig stabilement, in combinatie
met de zwart, wit en geel gekleurde
dwarsstrepen van de spin de oriën
tatie kwijt, maar wordt er echter te
vens magisch toe aangetrokken en
vliegt of springt rechtstreeks in het
web.
Mocht u ooit in de gelukkige om
standigheid komen te verkeren om
een wielwebspin vanaf het begin bij
haar constructiewerkzaamheden te
volgen: ga er dan maar rustig voor
zitten. De opbouw van een wielweb
duurt ongeveer een uur.  
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Matrifagie bij kaardespinnen

door Marianne Vos

Kaardespinnen verschillen in meer
dere opzichten van andere spinnen:
ze beschikken over een extra spin
selorgaan, bestaande uit een plaatje
met duizenden openingen. De ui
terst fijne, kroezige draden die ze
hieruit produceren, kaarden ze met
het kammetje dat zich op een van
de poten bevindt. Op deze manier
ontstaat een hangmatje dat ze met
twee stevige spinseldraden aan het
struikgewas bevestigen.  Een ander
verschil is dat kaardespinnen uit
het geslacht Amaurobius de enige
soorten zijn die hun jongen één op
één voorverteerd voedsel voeren.
Ook de manier waarop de moeder
dieren aan hun einde komen ver
schilt. Alle andere vrouwelijke

spinnen sterven door uitputting
nadat ze een of meerdere nesten
hebben voortgebracht, maar spin
nen van het geslacht Amaurobius
laten zich bewust door hun jongen
opeten. Dit wordt matrifagie ge
noemd, letterlijk: moeder-eter. Ma
trifagie komt slechts bij twee ande
re soorten voor: bij de koepelspin
Stegodyphus lineatus en bij de ko
gelspin Phylloneta sisyphia.

Het jachttalent is bij jonge kaarde-
spinnen latent aanwezig, maar
moet geactiveerd worden. Nadat de
dieren één keer zijn verveld, brengt
de moederspin het proces op gang
door het gedrag van een spartelen
de prooi na te bootsen, met haar

 
 
Op vrijdagavond 23 maart vindt er
in de centrale ruimte van Basis
school Triangel, Linnerhof 36 te
Linne, een bijzondere lezing plaats.
Onze gastspreker is de heer Pieter
van Breugel, die in Nederland een
bekende expert is op het gebied van
wilde bijen en wespen. Op boeiende
wijze zal hij op deze avond U een
inkijk geven in het boeiende, ver
rassende en uiterst interessante
leven van de wilde bijen. Wilde

poten brengt ze het web tot trillen.
De jonge dieren zijn er op gepro
grammeerd dat ze, nadat de trillin
gen stoppen, door de moeder ge
voerd worden. Deze keer krijgen ze
echter geen voedsel, erger nog, de
trillingen worden heftiger. Dat
brengt hen in een staat van razernij
en ze vallen met z’n alle het moe
derdier aan. Nu moet deze hen nog
stimuleren om hun gifkaken te ge
bruiken en zodra ze nogmaals aan
het web trekt, injecteren ze haar
met hun giftige stof en slurpen de
vloeibaar geworden inhoud op. Het
jachtinstinct is door dit proces vol
ledig tot ontplooiing gekomen en
de jonge spinnen zijn voortaan in
staat om voor zichzelf te zorgen. 
 

Lezing over wilde bijen op 23 maart door Pieter van Breugel

bijen worden ernstig bedreigd
doordat het buitengebied in Neder
land is verworden tot een troostelo
ze cultuurwoestijn, waaruit alle va
riatie is verdwenen en wilde bloe
men een zeldzaamheid zijn gewor
den. Over de sterfte onder de wilde
bijen (inclusief onze Honingbij)
heeft U ongetwijfeld al gehoord of
gelezen en welke gevolgen dit kan
hebben voor de ecosystemen, maar
ook voor de economische opbreng

sten in land- en tuinbouw.
De lezing begint om 20.00 uur en
kan tot 22.30 uur duren. Wanneer
U de introductie van onze gastspre
ker op pag. 14/15 heeft gelezen, dan
weet U zeker dat u deze avond
moet reserveren en niet mag mis
sen. Introducés zijn eveneens van
harte welkom.
 
Het Bestuur
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Kunstenaars in klei en leem

door Jan Hermans
 
Met bovengenoemde titel bedoelen
we de solitair levende wespen uit de
grote familie van de Plooivleugel
wespen. Tot deze wespen behoren
de bij velen bekende geel-zwarte
“limonade” wespen, die jaarlijks
nesten bouwen onder de grond, in
een boomholte of in een struik en
net als honingbijen leven in sociale
staten.
Tot deze familie behoren ook soor
ten die er een solitaire levenswijze
op na houden, hetgeen inhoudt dat
ieder vrouwtje een eigen nest
bouwt. Een van de meest interes
sante geslachten is dat van de urn
tjes- of pottenbakkerswespen (ge
slacht Eumenes). Aan de hand van
de urntjeswesp volgt hier de bijzon
dere levenswijze van deze groep
van wespen.
 
De urntjeswespen
De Nederlandse naam urntjeswes
pen typeert eigenlijk al de bouwsels
die deze wespen fabriceren: ze
maken urnvormige nestjes, die wor
den opgehangen aan plantensten
gels, muren, stenen en dergelijke.
De wespen zijn herkenbaar aan het
sterk versmalde eerste achterlijfs
segment en het bolvormige uiteinde
van het achterlijf. Het lichaam van
de vier Nederlandse soorten is
meestal rijkelijk geel getekend. De
soorten zijn niet direct in het veld
van elkaar te onderscheiden. Twee
soorten zijn voornamelijk beperkt
tot heidevelden met Struikhei.
Wanneer de eerste warme dagen
van de voorzomer zich aankondi
gen kan men reeds eind mei of
begin juni kennis maken met de
urntjeswespen. Mannetjes en
vrouwtjes kan men dan diverse
dagen zien zwermen over door de
zon beschenen Struikhei. Dit is ei
genlijk de paringsvlucht, waarbij
mannetjes en vrouwtjes elkaar tref
fen. Mannetjes proberen vrouwtjes
te overrompelen en met zoveel mo
gelijk vrouwtjes te paren.

Urntje (foto: Marianne Vos)

Daarna is het aan het vrouwtje om
een urntje te gaan bouwen. Heeft ze
eenmaal qua plaats haar keuze ge
maakt, dan volgt de aanvoer van
bouwmateriaal: vochtige leem of
klei. In kleine bolletjes wordt het
vervoerd en aangedragen, met
speeksel doorkneed en stukje voor
stukje uitgestreken. Eerst de basis,
geleidelijk de dunne wanden met
een sierlijke bocht naar elkaar toe
en na enkele dagen dragen, kneden,
keren en wenden mag het resultaat
er zijn: een uiterst elegant en met
aandacht voor detail, afgewerkt
urntje, geplakt tegen een Struikhei
takje of een Pijpenstrootjes-stengel.
Het urntje is in alle opzichten erop
berekend om een lange winter met
ongunstige weersomstandigheden
te kunnen doorstaan. Het speeksel
waarmee de urntjeswesp haar
bouwstof heeft doorkneed, werkt
als een watervaste lijm, zodat een
maal hard geworden, de lemen
wand geen vocht meer doorlaat.
Voordat de opstaande rand van het
urntje van boven is dichtgemetseld,
heeft het vrouwtje een eitje aan de

bovenwand vastgehecht. Het nestje
wordt voor de uitgekomen larve
van proviand voorzien, waartoe
rupsen van spanners worden uitge
kozen. Nadat de larve alle provi
and heeft verorberd is ze uitge
groeid tot een dikke wespenlarve
die het gehele urntje vult en zich
daarna inspint en later verpopt in
een zijdeachtig spinsel. De vrouw
tjeswesp sluit haar ei eenvoudig bij
een bepaalde hoeveelheid voedsel
en kijkt er verder niet meer naar
om! Zij kiest dus juist zoveel provi
and voor elk urntje als voor de hele
larvenontwikkeling en groei nodig
is: er is niets te veel en niets te wei
nig. Daarbij “weet” het vrouwtje
kennelijk dat een toekomstig man
netje minder proviand nodig heeft
dan een vrouwtje, want de manne
tjes zijn aanmerkelijk kleiner dan
de vrouwtjes. Wonderlijk!
De ingesponnen larve blijft de hele
winter in rust; tegen de volgende
zomer wellicht 2-3 weken voor het
uitkomen, zal ze pas verpoppen.
Rond begin juni breekt het urntje
open en komt er een sierlijke wesp
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Urntjeswesp Eumenes coronatus (foto: Marianne Vos)

tevoorschijn, waarbij de geplooide
vleugels duidelijk maken dat ze ver
want is aan de soorten die sociaal
leven in grote volken. Door hun ty
perend achterlijf zijn urntjeswespen
al op meters afstand van andere
wespen te herkennen.
Tot de groep van metselwespen be
horen ook nog andere soorten: zo
zijn er de middelgrote metselwes
pen van de genera Euodynerus en
Gymnomerus, die voorkomen in
verschillende biotopen, mits deze
maar kruidenrijk zijn. De soorten
van deze geslachten nestelen echter
in stengels van braam, roos, vlier of
in oude (onbehandelde) weidepa
len. Dan zijn er de microleemwes
pen (geslacht Microdynerus) en de
zogenaamde schoorsteenwespen
van het geslacht Odynerus. Laatst

genoemde soorten bouwen een
nestje dat meestal in verticale leem
wanden kan worden aangetroffen.
De nestingang wordt voorzien van
een pijpvormige toegangsbuis en
gemaakt van aan elkaar geplakte
kleibolletjes. In tegenstelling tot de
urntjeswespen bestaat het nest van
de schoorsteenwespen uit een aan
tal nestcellen die trosvormig ge
groepeerd zijn. Als de laatste cel
voorzien is van voorraad, wordt
het schoorsteentje afgebroken en
het materiaal wordt gebruikt om de
nestingang mee af te sluiten. Het
proviand bestaat uit larven van
vlinders, kevers of bladwespen.
Het grootste aantal soorten (in Ne
derland zeven) telt het genus Sym
morphus, in het Nederlands wel
aangeduid als deukmetselwespen.

Alle dieren van dit genus zijn slan
ke dieren; ze zijn goed herkenbaar
als groep aan een overlangse groef
in het eerste achterlijfssegment. Een
aantal soorten lijkt veel op elkaar,
zodat determinatie in het veld niet
altijd mogelijk is. Voor zover be
kend, nestelen de vrouwtjes boven
gronds in bestaande holen of in
stengels van kruiden en struiken.
De wespen provianderen hun nes
ten met larven van bladhaantjes,
snuitkevers of kleine vlinders.
Veel soorten nestelen graag in door
de mens aangeboden kunstmatige
nesten. Zeker iets om te overwegen
en het interessante gedrag van deze
insecten dan in je eigen tuin te kun
nen volgen.
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door John Hannen
 
In het prille voorjaar gaan we op
zoek naar de specifieke voorjaars
flora. Op zondagochtend 15 april
om 10.30 uur verzamelen we ons bij
de parkeerplaats aan de Maasberg
nabij kasteel Elsloo en  starten we
hier voor een ruim twee uur duren
de excursie door het Bunderbos.
Afhankelijk van de temperatuur tij
dens en voorafgaand aan deze ex
cursie zullen we aandacht schenken
aan de typische planten, vogels en
mogelijk zelfs paddenstoelen in dit
hellingbos. Dit bos ligt op de ooste
lijke helling van het Maasdal. Het
mooie Bunderbos maakt deel uit
van het zuidelijke rivierenland
schap, omdat de nabijgelegen
Grindmaas een sterke invloed heeft
gehad op de vorming van de geo
morfologie van het bos. Doordat
het aangrenzende Julianakanaal
voor een groot deel de oorspronke
lijke hydrologie en de daarmee sa
menhangende dynamiek tussen ri
vier en bos heeft weggenomen,
wordt de ontwikkeling van het
Bunderbos nu nog nauwelijks beïn
vloed door de Maas. De grondwa
terspiegel van de beemden daaren
tegen, wordt wel degelijk door fluc
tuaties in de rivierwaterstand beïn
vloed. Voorname afvoerende beek
complexen zijn die van Hemelbeek
en Slakbeek. De Hemelbeek heeft
de laatste jaren sterk in de belang
stelling gestaan wegens de perikelen
met de  bevers en landschapsom
vormende activiteiten. Door de tal
loze kalkrijke bronnen en beken
geldt dit bos als het mooiste bron
bos in ons land en bevat het vele
bostypen zoals het essenbronbos,
veldbies-beukenbos, gierstgras-beu
kenbos en het parelgras- beuken
bos. Het Bunderbos maakte in de
tijd voor de Romeinen deel uit van
een groot oerboscomplex dat zich
uitstrekte vanaf de Maasoevers via
de bronrijke hellingen naar de dro
gere, schrale plateaus, waarbij het
één geheel vormde met zelfs de bos

gebieden in het huidige Belgische
Kempendistrict. Toen is de omge
ving sterk veranderd, maar geluk
kig is het huidige bos door zijn
weerbarstige karakter nooit ont
gonnen voor landbouw of woning
bouw. Op de steile helling bleven
de bossen bewaard. Ze werden
geëxploiteerd als hakhout. In de
12de en 13de eeuw zijn grote stuk
ken bos gekapt waardoor nederzet
tingen zijn ontstaan zoals Elsloo.
Loo wil zeggen een open plek in het
bos. In de late Middeleeuwen is
veel bos gekapt maar de  bossen op
de steile hellingen bleven behouden
en werden geëxploiteerd als hak
hout. Er zijn in de bossen dichtbij
de dorpen nog bosopstanden zicht
baar met overblijfselen van hak
houtcultuur; de vaak dikke hak
houtstoven getuigen van een hoge
ouderdom. Nadelig was wel dat in
1865,  de Nederlandse regering be
sloot een spoorlijn van Maastricht
naar Venlo aan te leggen dwars
door dit mooie bosgebied met de
nodige landschappelijke ingrepen,
welke een enorme verstoring te
weegbracht en waardoor de Hemel
beek werd genormaliseerd tot een
rechte, snelstromende sloot. De
bronbossen in het middendeel van
de helling behoren tot het habitat
type vochtige alluviale bossen met
Gewone dotterbloem, Verspreid

bladig goudveil, Bittere veldkers,
Reuzenpaardenstaart, Hangende
zegge, Slanke zegge met als domi
nerende boom de Es. Hier zijn vele
bijzondere soorten mos te vinden
zoals Geveerd diknerfmos, Ge
woon diknerfmos en Beekdikkop
mos, welk een soortencombinatie
in ons land alleen bij zulke bronne
tjes voorkomt. Het bos aan de hel
lingvoet behoort tot de associatie
Pruno-Fraxinetum met een zeer
soortenrijke en kleurrijke voor
jaarsbloei van soorten als Eenbes,
Gevlekte aronskelk, Slanke sleutel
bloem, Bosmuur en de zeldzame
Gele anemoon. Afhankelijk of de
winter niet al te streng is geweest of
het niet al te droog is geweest, zul
len we ook mooie paddenstoelen,
denk in deze tijd aan Morieljes,
kunnen waarnemen in dit zeer rijke
paddenstoelengebied.
Dus mensen noteer deze ochtend in
uw agenda en zorg dat u tijdig aan
wezig bent, het belooft een interes
sante ochtend te worden. De excur
sie staat onder leiding van Jan Her
mans  en ondergetekende. Als de
weersomstandigheden geschikt zijn
zullen we hier vele plantensoorten
en aparte paddenstoelen kunnen
tegen komen. Gezien de terreinom
standigheden zijn stevige schoenen
aan te bevelen.

Voorjaarsexcursie in het Bunderbos

(foto: Piëtro Cuypers)
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Bomen over bomen deel 35

Schijniep of Zelkova serrata

door John Hannen  
 
Geschiedenis
Zelkova serrata is een van die
bomen die door boomverzamelaars
en ontdekkingsreizigers opnieuw
zijn geïntroduceerd, terwijl ze hier
al voor de ijstijden voorkwamen.
Door kou en vorst zijn deze bomen
verdwenen naar streken waar ze het
wel nog konden uithouden en wer
den ze door gebergten de weg afge
sneden toen de klimaatomstandig
heden hier weer in orde waren.
Zelkova is in 1830 in Japanse tem
peltuinen door de arts en botanicus
Von Siebold ontdekt. Hij was ech
ter pas in 1856 in staat levende
exemplaren mee te nemen en te in
troduceren in de Leidse Hortus in
Nederland. Hier staan nu nog twee
grote meer dan 170 jaar oude
Zelkova’s die daarmee de oudste
exemplaren van deze soort buiten
Japan zijn. Vanaf het Pleistoceen
kwam deze boom alleen nog voor
in China, Japan, Korea, Taiwan en
Rusland (Koerilen-eilanden die
meer bij Japan als bij Rusland lij
ken te behoren). Zalkova is in
China veelal te vinden in bergbos
jes op 500-2000 m hoogte langs
stroompjes in de valleien van
Anhui, Fujian, Gansu, N Guang
dong, Guizhou, Henan, Hubei,
Hunan, Jiangsu en Jiangxi.
 
 
Naamgeving
In het Regnum  Vegetabile (het
plantenrijk) behoort Zelkova tot de
stam der Landplanten, in de klasse
van de Zaadplanten, binnen de
orde der Rosales tot de Iepenfami
lie. Zelkova is een geslacht uit de
Iepenfamilie waarin behalve de iep
(Ulmus) zelf ook geslachten zitten

die in Nederland niet of zelden
worden toegepast als: Ampelocera, 
Chaetachme, Hemiptelea, Holopte
lea en Phyllostylon. Binnen het ge
slacht Zelkova zijn zes soorten be
kend, behalve de hier algemeen be
kende Zelkova serrata, ook Z. sicu
la van Sicilië, Z. abelicea van Grie
kenland, Z. carpinifolia van Tur
kije/Georgie/Iran, Z. sinica als ook
Z. schneideriana van China. Zijn
officiële naam luidt: Zelkova serra
ta (Thgb) Mak waarbij wordt ver
wezen naar Carl Peter Thunberg
die deze boom voor het eerst be
schreven heeft, destijds onder de
naam Abelicea hirta. Hierna heeft
de bekende Japanse botanicus To
mitaro Makino deze boom onder
de huidige naam beschreven. 
Zelkova is de latinisering van
Zelkwa zoals  men in de Kaukasus
de Zelkova serrata noemt. In Japan
noemde men deze boom eerst Key
aki wat ook verklaart waarom Von
Siebold deze boom ook Zelkova
keyaki noemde. De vertaling voor
keyaki is een opgeheven hand, hier
bij doelend op de handvormige ver
takking van deze bomen. Serrata
(gezaagd) is goed te verklaren als
men naar de bladrand kijkt. In
Duitsland spreekt men over een
Zelkowe, Kaukasische Zelkova en
in Engeland over een Japanese
Zelkova of Caucasian zelkova en in
China over Ju Shu en in Japan 
Orinoco Jute of Kiaki.
 
Beschrijving
Zelkova serrata is een middelgrote
loofboom die gewoonlijk tot 25 m
hoog wordt. Kenmerkend is zijn
korte stam, die zich in veel rechtop
staande zware gesteltakken splitst
waarop rechtopstaande kale dunne
takken staan die zo een brede, ei

ronde bedekte kop vormen die op
een ouderwetse bezem lijkt. De zeer
slanke takjes zigzaggen van knop
naar knop en zijn roodbruin met
veel lenticellen. De schors is glad,
roodbruin tot grijs en jong met veel
lenticellen. Op de twijgen van de
Schijniep zitten twee kleine, bruine,
eironde tot lancetvormige, behaar
de knoppen naast elkaar. De blad
stelen zijn 2-5 mm lang en de 3-9
cm lange zachtgroene blaadjes zijn
ruw aan de bovenkant en kaal aan
de onderkant. Het langwerpig-ova
le blad is aan de top toegespitst en
aan de basis vaak ietwat scheef en
hartvormig.  De bladrand is zoals
de soortnaam serrata ook aangeeft
scherp gezaagd met enkelvoudige
en toegespitste tanden. Het blad
heeft tien tot zeventien paar ner
ven; het donkergroene bladopper
vlak verkleurt in de herfst schitte
rend naar brons rood, rood en
oranjegeel. Deze iep is in tegenstel
ling tot de echte iepen eenhuizig
met eenslachtige onopvallende
bloempjes, die in april-mei tegelijk
met de bladontwikkeling bloeien.
De bloem zit in de bladoksels waar
bij de vrouwelijke bloemen in de
oksels van de bovenste bladeren
aan de twijg zitten en de mannelijke
in bundels onderaan de twijgen zit
ten op eenjarige scheuten.
 
Toepassing
Daar Zelkova goed bestand is
tegen droogte, verharding en lucht
vervuiling is hij goed toepasbaar in
stedelijke locaties. Hij is toe te pas
sen in lanen en brede straten; hier
wel rekening houden met zijn lage
vertakking, in parken, op pleinen,
in boombakken (Hamstraat-Roer
mond), op begraafplaatsen en in
grote tuinen.  Om het euvel van de
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Zelkova serrata: 1-de habitus en herfstkleur; 2- de mooi afschilferende bast; 3- de mannelijke bloemen; 4- de
vruchten en mooi gezaagde bladeren.(foto’s: PierreTheunissen)

lage vertakking te ontlopen worden
typen gebruikt met een smallere
kroon. Bekende smalgroeiende cul
tivars zijn Zelkova serrata ‘Green
Vase’ en Zelkova serrata ‘Village
Green’; beide een Amerikaanse se
lectie waarvan de laatste ongevoelig
is voor iepenziekte. Hun bladeren
krijgen elk jaar een mooie herfst
kleur. Een kleinere variant is Z. ser
rata ‘Goblin’, een rijk vertakte
zaailing uit Boskoop. De echte
soort Zelkova carpinifolia uit de
Kaukasus is in 1760 in Engeland
ingevoerd. Hij heeft een relatief
smalle kroon maar is echter niet zo
winterhard. Hierdoor wordt waar
schijnlijk ook de Zelkova sinica

hier niet toegepast. Minder op een
boom gelijkend is Zelkova abelica
van Kreta, die ik laatst nog aantrof
in de Plantentuin Meise, waarbij ik
hem eerst hield voor een soort
Nothofagus met zijn typische
vorm.
 
Bevruchting
Zelkova is eenhuizig met eenslach
tige bloemen die alleen aan de
jonge twijgen verschijnen. De man
nelijke bloemen staan vaak in bun
dels bij elkaar waardoor meerdere
meeldraden zichtbaar zijn. Deze
bloemen vallen verder nauwelijks
op en het stuifmeel heeft de wind
nodig om de vrouwelijke bloemen

te kunnen bereiken. De vrouwelijke
bloemen staan juist bovenaan in de
bladoksels en hebben 4 tot 6 groen
achtige gelijkvormige kelk- en
kroonbladeren met een onderstan
dig vruchtbeginsel met twee stijlen
en stempels. Bij bevruchting ver
schijnt een kortgesteelde niet vlezi
ge kleine, driehoekige steenvrucht
van 2.5 cm lang en 2,5-3,5 mm
breed, waarvan het oppervlak is be
dekt met een onregelmatig netwerk.
 
Geneeskracht en gebruik
Het hout is ringporig, dat wil zeg
gen dat in het begin van het groei
seizoen (voorjaar) een ring met veel
grote vaten wordt gevormd en later
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het zomerhout wordt gevormd met
kleinere vaten. Dit hout is hard,
duurzaam, flexibel en rotbestendig
en het wordt gebruikt bij de con
structie van deur- en raamkozijnen.
Echter door de korte stam en rela
tief dunne takken is de bruikbare
houtlengte beperkt. Ook wordt het
hout gebruikt voor meubels en
kunstvoorwerpen doordat het
jonge hout geelwit is en het oudere
hout roodbruin met goudglans
waardoor het een mooi contrast
geeft.
 
Ziekten en plagen
Zelkova serrata bezit een winter
hardheid van 6a; dat geeft aan dat
de boom bij vorst van 21 tot 24
graden celsius goed tegen onze win

ters kan. Hij houdt niet van wind;
dus een beetje in de luwte plaatsen.
Een plaats in de zon of een lichte
schaduw wordt goed verdragen. De
grond moet humeus, vochtig en
leemhoudend zijn. Deze Schijniep
behoort tot de familie van de iepen
en kan soms last krijgen van de ie
penziekte. Snoeien aan het eind van
de winter gebeurt door de  dode en
beschadigde takken te verwijderen
waarbij de grote wonden met een
wondafdekkingsmiddel moeten
worden behandeld. Bij weinig tot
niet snoeien groeit hij uit tot een
meerstammige kroon.
 
Afsluiting
Zelkova is een mooie boom die niet
zal misstaan in elke iets grotere

tuin. Hij heeft een zeer karakteris
tieke vertakking waaraan kleine,
scherp gezaagde, donkergroene
bladeren verschijnen. Deze blade
ren kleuren in het najaar mooi geel
of rood. Ook de aanvankelijk grijze
gladde stam met zijn roze tot bruin
oranje lenticellen wordt steeds
mooier als hij ouder wordt, maar
schilfert met platte platen af waar
door de oranjebruine onderschors
zichtbaar wordt. Ook de jonge twij
gen zijn eerst groen en behaard,
maar ze worden later kaal en rood
bruin.

Landschapsvereniging De Kringloop wil ook dit jaar een

aantal leden in het zonnetje zetten. 

Een dank-je-wel voor jullie trouw lidmaatschap.

We hopen dat jullie nog lang zullen genieten van onze

activiteiten.

het bestuur
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Wilde bijen

Goudwesp Chrysis immaculata (foto: Pieter van Breugel)

zijn, zijn ze vaak onbekend. Veel
van deze soorten zijn gespeciali
seerd op bepaalde planten en wor
den sterk bedreigd door de negatie
ve invloed van de mens op de flora.
Daarom kun je die soorten alleen
redden door weer een gezonde flora
voor ze op te bouwen.
De diverse soorten zijn vaak ge
noemd naar hun uiterlijk of gedrag.
Zo kunt U onder meer aantreffen:
zandbijen, koekoeksbijen, metsel
bijen, maskerbijen, behangersbijen,
wolbijen, bloedbijen, groefbijen en
zijdebijen.
Limburg is de soortenrijkste pro
vincie als het om bijen gaat. Het re
liëf en de daarmee gepaard gaande
steile wandjes bieden aan veel soor
ten uitstekende nestmogelijkheden.

door Pieter van Breugel
 
In ons land is (ooit) de aanwezig
heid van meer dan 350 soorten
bijen vastgesteld. De Honingbij is
er één van en is tevens de meest uit
zonderlijke, omdat die door de
mens in cultuur wordt gehouden en
als enige overwintert als volk en
daarvoor een wintervoorraad aan
legt (honing), die wij als mens
weten te waarderen.
De rest noemen we wilde bijen,
omdat ze hier inheems zijn, dus “in
het wild” voorkomen. De ruim 20
soorten hommels rekenen we ook
tot onze wilde bijen. Zij vormen
kolonies met vele dieren in één
nest. De meeste inheemse bijen
doen echter alles alleen en heten
daarom solitaire bijen. Omdat ze
ons niet steken en dus niet lastig

Driekwart van onze wilde bijen
maakt de nesten in de grond. De
kalkhoudende bodem biedt de
basis voor hier en daar nog aanwe
zige bijzondere flora. Die combina
tie maakt dat een aantal soorten
vrijwel beperkt is tot (Zuid)-Lim
burg. Ook de zuidelijke ligging is
een pré, want bijen houden van
warmte. In de directe omgeving
van Linne is de Isabelle Greend (I
sabellagriend) waarschijnlijk de
beste locatie voor bijen, hoewel er
veel aan de dijken gerommeld is.
Maar er treedt een aardig herstel
van de flora op. De lösswand ach
ter op de zuidelijke landtong is een
gewilde nestelplaats. De jaarrond
begrazing door paarden is niet in
alle opzichten positief voor bijen.

14



Jaarprogramma 2018

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

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

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

Ook verruigen de hellingen sterk,
maar desondanks valt er nog te ge
nieten van bijzondere soorten,
waaronder dieren die als parasieten
leven van de bijen die er nestelen.
Ik houd me al jaren bezig met het
bestuderen van bijen en hun ver
wanten, alsmede het aanbieden van
nestgelegenheid. Uit mijn eigen er
varing puttend en aan de hand van
werkelijk unieke opnames, zal ik U
een wonderlijke insectenwereld
voortoveren, die U onmiddellijk zal
verleiden om in Uw eigen omgeving
meer en beter te gaan kijken en
misschien wel initiatieven te ont
plooien ten faveure van de vlies
vleugelige insecten, die een cruciale
rol spelen in de bestuiving van onze
inheemse flora en steeds vaker in
gezet worden bij de bestuiving van
cultuurgewassen en fruitbomen.
Door mijn verhaal zal ik U probe
ren te inspireren zodat U rijker
huiswaarts keert in het besef dat
ook in Uw directe omgeving ju
weeltjes van dieren een wonderlijk

leven leiden. Het loont dus werke
lijk de moeite om deze avond te
komen!
Op de website van EIS-Naturalis

Grote wolbij Anthidium manicatum op Scharlei (foto: Pieter van Breugel)

vindt U mijn boek getiteld "Gasten
van bijenhotels” (www.bestuivers.
nl/publicaties), de losse hoofdstuk
ken zijn in een hogere fotoresolutie.
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Op een maartse dag zit hij daar, vanaf de Isabellegreend met een verrekijker speurend over de Oolderplas, de ca
mera binnen handbereik. Verscholen in zijn provisorische schuilplaats, bestaande uit jutezakken, hoopt hij een
bijzondere watervogel te spotten. Een Parelduiker of Roodkeelduiker misschien? Of een Grote zaagbek? Rond
het middaguur verwarmt hij op het primusstoofje zijn maaltijd en drinkt een mok veldkoffie. Meer heeft een vo
gelaar niet nodig.  
Foto en tekst; Marianne Vos

Observatie van...

... een vogelaar
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