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1. Inleiding.
Als onderdeel van de opleiding tot natuurgids, is een van de opdrachten een gebied adopteren. Het
gebied moet beschreven worden in alle facetten die dit gebied kenmerken. Dit heeft dus betrekking
op alle a-biotische en biotische factoren.
Het door ons geadopteerde gebied is een deel van de benedenloop van de Schelkensbeek, in de
gemeente Beesel op de grens van Reuver en Belfeld. De Schelkensbeek is naar onze mening een
onbekend en daardoor ondergewaardeerd stukje unieke natuur. Hier komen verschillende
natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische elementen bij elkaar. Ook de menselijke
aanwezigheid is nooit ver weg.
In de periode van september 2015 tot en met november 2016 hebben we ons adoptiegebied zeer
regelmatig bezocht om het gebied beter te leren kennen en nader te onderzoeken. Dit betekent dat
we gedurende alle seizoenen in ons gebied zijn geweest en zo een redelijk volledig beeld hebben
kunnen vergaren. In de maanden december 2016 en januari 2017 hebben we ons geconcentreerd op
de voorbereiding van de eindexcursie. Deze eindexcursie maakt ook deel uit van de opleiding tot
natuurgids en onze groep zal hiervoor op 4 februari 2017 de proeve van bekwaamheid afleggen.
Wij beschrijven in onze presentatie iets over het ontstaan van het landschap, de loop van de beek en
de monding. Het geadopteerde deel van de beek wordt uitgebreid beschreven. Wij doen verslag van
al onze bevindingen, waarnemingen, kansen en bedreigingen van dit gebied. Hieruit moge blijken
hoe waardevol, maar ook hoe kwetsbaar dit stukje is.
Tevens wordt nog iets over het beheer van dit gebied gemeld.
In de bijlagen sommen we op wat wij hebben waargenomen.
Wij zijn:

Marion Buurman
Truus Fleuren
Maan Litjens
Dré Crommentuijn

Gebruikte afkortingen:
IVN

Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid

AHN

Algemene Hoogtekaart Nederland

NAP

Normaal Amsterdams Peil

kHz

Kilohertz

KRW

Kaderrichtlijn Water

LOP

Landschapsontwikkelingsplan
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Wandeling adoptiegebied met excursiepunten.

In deze plattegrond staan de excursiepunten aangegeven.
Naast het doen van onderzoek in ons adoptiegebied en het schrijven van een rapport, hebben we
ook de opdracht om een excursie door het gebied te organiseren. Hiervoor hebben we deze route
(zie kaartjes) uitgestippeld. Op een tiental plaatsen zullen wij proberen, al dan niet met toepassing
van verschillende werkvormen, de deelnemers aan de excursie het gebied te laten verkennen en
beleven. De route start en eindigt bij de parkeerplaats van de algemene begraafplaats aan de Oude
Molenweg te Reuver/Offenbeek.
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Gaesbeek

Foekesbrook

Op deze kaart is beter de
indeling van het gebied te
zien. Er staan punten van
gemeentelijke
wandelroutes op maar
deze zijn niet gekoppeld
aan de route van ons
adoptiegebied.

Schelkensbeek

Reuverbeek

Start wandeling
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2. Algemene informatie terrasbeken.
De landschappelijke variatie is in Limburg groot.
Op grond hiervan onderscheiden we in Limburg vier regio’s.
• Heuvelland;
• Maasterrassen;
• Laagland;
• Maasdal
Kaart

2.1 Maasterrassen.
Het terrassenlandschap ligt oostelijk van het Maasdal in Noord- en Midden-Limburg.
Door de geleidelijke bodemopheffing en de insnijding van de Maas ontstonden drie maasterrassen:
een hoog-, een midden- en een laagterras. De terrasovergangen zijn als steilranden duidelijk in het
landschap herkenbaar. Aan de voet van de steilranden en in de maasmeanders komt grondwater
naar boven en ontstaan bron- en kwelmilieus: het beginpunt van een groot aantal terrasbeken.
De Schelkensbeek ligt op dit deel van het Maasterras.
Op de nagenoeg vlakke terrassen bevinden zich doorstroomvenen en -moerassen. Op de
terrasranden stroomt het water sneller naar beneden. De relatief mineraalrijke zanden zijn in de
laagten deels met een kleilaag afgedekt. Daarnaast zijn door windwerking de voedselarme
Maasduinen ontstaan. In het uiterste noorden van de provincie Limburg ligt een stuwwal. Door de
werking van het landijs in de voorlaatste ijstijd zijn hier Rijn- en Maasafzettingen opgestuwd.
2.2 De natuurlijke situatie.
Het landschap is in de natuurlijke situatie grotendeels met bos begroeid. Op drogere delen betreft
het Berken-Zomereikenbos, met plaatselijk ook Wintereiken-Beukenbos. Door bosbrand, windval en
erosie van de riviertjes Roer, Niers en Swalm ontstaan open vegetaties.
Ook de aanwezigheid van grote grazers of bevers heeft invloed op het landschap. In laagten en slecht
afwaterende delen van het landschap overheersen Elzen- en Berkenbroekbossen of
Hoogveenvegetaties met Wilgen- en Gagelstruweel. De afwatering geschiedt langzaam door de
sponswerking van het veenpakket. De zwak zure veenstroompjes zijn visloos en herbergen een
karakteristieke flora en fauna. In de kwelmilieus aan de voet van de steilrand groeien Elzenbron- en
Elzenbroekbossen. Vooral langs de midden- en benedenloop van de beek groeit Vogelkers7

Essenbos of Elzenbroekbos. Er is een grote natuurlijke variatie in beektypen, van snelstromende
zandriviertjes tot traag stromende veenlopen. De beek bovenloopjes zijn overwegend overschaduwd,
zwak zuur tot neutraal, en hebben een matige tot hoge stroomsnelheid. De bronnen voeren constant
koud en mineraalarm grondwater aan, waardoor er kenmerkende waterinsecten zoals steenvliegen
in voorkomen. Langs de ingesneden en meanderende midden- en benedenlopen staan
moerasvegetaties. De heldere, snelstromende en zuurstofrijke beken worden bevolkt door
rivierkreeften en andere kreeftachtigen, diverse waterinsecten en stroom minnende vissen als
Barbeel, Kopvoorn en Serpeling die ongehinderd kunnen migreren tussen beek en Maas.

De natuurlijke situatie.
2.3 De huidige situatie.
Het landschap is in de huidige situatie bijna geheel in cultuur gebracht. Er heeft schaalvergroting in
de landbouw plaatsgevonden en veel beken zijn daarvoor gekanaliseerd en van stuwen voorzien. Het
kleinschalige karakter van het beekdal is geheel verloren gegaan. De soortenrijke hooilanden hebben
plaats gemaakt voor soortenarme productiegraslanden. Er ligt nog een oude afgesneden
beekmeander, geheel begroeid met verruigd Elzenbroekbos. Het ravijnachtige deel van het beekdal
is nog steeds met bos begroeid, de watermolen is echter niet meer in gebruik. Enkele kleinere in bos
gelegen beken zijn nog weinig aangetast en vormen de leefgebieden van de inmiddels zeldzaam
geworden kenmerkende waterinsecten. De woeste gronden zijn grotendeels ontgonnen. Op de
droogste en minst vruchtbare delen zijn grove dennenbossen aangeplant vooral voor de mijnbouw in
Limburg. Opvallend aan de jonge ontginningen zijn de blokvormige percelen en het regelmatige
wegenpatroon. De waterverontreiniging kende een dieptepunt in de jaren zeventig. Na de aanleg van
zuiveringsinstallaties verbeterde de waterkwaliteit, hoewel het water nog steeds te voedselrijk is en
lokaal vervuild is met bestrijdingsmiddelen en zware metalen. Een aantal riool overstorten draagt
nog steeds bij aan de watervervuiling en de afvoerpieken in de beken.
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De huidige situatie.
2.4 Natuurlijke terrasbeken.
Terrasbeken worden gekenmerkt door een afwisseling van delen met een langzame tot matige
stroming en delen met een snelle stroming. In de afvoer is een gedempte dynamiek aanwezig.
De terrasbeken vertonen op de plateaus minder meandering en zijn omgeven door broekbossen en
kwelgebieden. Op de randen van de plateaus snijden de beken zich in en hebben een weinig
slingerende loop met een grindig substraat. De beken zijn merendeels beschaduwd. Het dwarsprofiel
is onregelmatig, met veel stroomversnellingen over grindbanken en keien, afgewisseld met zandige
trajecten. Er is organisch materiaal in de vorm van boomstammen, takken, bladpakketten en
slibzones. Dit leidt tot een rijk mozaïek aan habitats voor macrofauna. De watervegetatie varieert van
kleine plukjes aan stroming aangepaste soorten tot hele pakketten waterplanten. Het water is
zwakzuur tot neutraal en matig ionenrijk. De meer kritische soorten zijn sterk zuurstof minnend en
vaak voor voedsel en habitat afhankelijk van de factor stroming en de aanwezige harde substraten
(grind). De overige soorten zijn karakteristiek voor langzaam stromende wateren en gebonden aan
zand en organisch materiaal.
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3. Gebiedsbeschrijving adoptiegebied Schelkensbeek.
3.1 Inleiding.
De Schelkensbeek ontspringt in het Meerlebroek. Het Meerlebroek ligt op het middenterras van de
Maas. Het middenterras is gevormd, na de laatste ijstijd het
Weichselien, doordat de Maas, als gevolg van drogere en nattere
Grens tussen Reuver en Belfeld
periodes dan weer vlechtend, dan weer meanderend door het
Maasdal stroomde. Het Meerlebroek is door aanvoer van
kwelwater vroeger gevormd tot doorstroommoeras. De
Schelkensbeek is een van de beken die het water van dit
doorstroommoeras, afvoert naar de Maas. Het moeras lag aan de
rand van het hoogterras, gevormd door Rijn en Maas. Op dit detail
uit een oude kaart hiernaast is het stroomgebied duidelijk te zien.
Het huidige Meerlebroek is ontstaan als natuurcompensatie voor
de aanleg van de A73.
Schelkensbeek
Het natte gebied is ontstaan doordat er kwelwater vanuit/af de
steilrand naar beneden werd gedrukt en o.a. in het Meerlebroek
aan de oppervlakte kwam. Dit water is regenwater, dat op het
hoogterras valt en daar de bodem in zakt. Er ontstaat in de lagere
lagen stroming van ondergronds water door hogere waterdruk in
zandige bodemlagen, zogenoemde watervoerende pakketten.
Ondergronds neemt dit water mineralen op (calcium, bicarbonaat,
ijzer). Hierdoor heeft kwelwater een andere samenstelling dan regenwater. Er is water dat een
kortere route neemt en water dat een langere route neemt. Het echte kwelwater was in het
Meerlebroek niet meer zichtbaar als gevolg van de sloten die men heeft gegraven om het gebied te
ontwateren. Dit
maakte het gebied
meer geschikt voor
landbouw. Het eerste
deel van de
Schelkensbeek heet
overigens Vuilbeek.

Vuilbeek

Aftakking van Schelkensbeek

Kwel.
Kwel is het toestromen van grondwater naar de oppervlakte op lage plekken in het landschap,
bijv. beekdalgebieden.
In het veld waarneembaar door roestkleuring en op olie lijkende laagjes op het water. De oranje
roestkleur is het gevolg van oxidatie
(het in aanraking komen met zuurstof uit de lucht) van in het grondwater opgelost ijzer. De
oliefilmpjes ontstaan door ijzerbacteriën die voor de oxidatie van ijzerionen tot ijzer-oxiden zorgen.
Kwel ontstaat door een hogere waterdruk (hydrostatische druk) in diepere, zandige bodemlagen,
zogenaamde watervoerende pakketten.
Watervoerende pakketten zijn horizontale zandlagen met een goede doorlatendheid tussen
weerstand biedende lagen (keileem, potklei).
Als gevolg van de hogere druk in een watervoerend pakket komt ondergronds grondwaterstroming
op gang.
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Dit grondwater stroomt relatief langzaam, in grotere kwelsystemen met enkele meters per jaar.
Het grondwater treedt uiteindelijk uit aan de oppervlakte (maaiveld). Grondwater van regionale
oorsprong kan er tientallen tot honderden jaren over doen om als kwelwater het oppervlak te
bereiken.
Kwelwater heeft door zijn reis in de ondergrond een andere samenstelling dan regenwater. In de
ondergrond worden mineralen waaronder calcium, bicarbonaat en ijzer opgenomen. (Zie: ijzeroer.)
Hiermee wordt het relatief kalkrijk, maar voedselarm grondwater. De plaatsen waar grondwater
als kwel uittreedt, zijn daardoor veelal natte plekken met een specifieke waterkwaliteit in de bovenste
bodemlaag.
Het Meerlebroek is heden een nieuw aangelegd natuurgebied, als compensatie voor de verloren
gegane natuur als gevolg van de aanleg van de A73. Het bestaat o.a. uit grotere vennen, die nu weer
gevoed worden door kwel. Vanaf het Meerlebroek stroomt de Schelkensbeek meanderend naar de
Maas. Hierbij doorsnijdt de beek het midden- en laagterras. De Schelkensbeek loopt bovenstrooms
over vochtige zandgronden, in de middenloop over kleigronden en in de benedenloop over droge
zandgronden met een verhang van circa 19 meter (bovenstrooms 31 meter NAP naar de Maas 12
meter NAP).
Ter plaatse van de rivierduinen is de
insnijding dieper en geeft de beek het
dal een “canyonachtig” beeld. De
lengte van de beek is ca. 5 km.

Meerlebroek,
natuurcompensatiegebied.

Kwelwater stroom vanaf het hoogterras; details uit infobord bij Meerlebroek.
Ook langs de Schelkensbeek komt her en der kwelwater aan de oppervlakte. Dit water is onder
andere door oerbanken gegaan, wat zichtbaar is aan de ijzerkleur.
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Het zijn kleine vennetjes of natte plekken langs de
beek waar ook duidelijk ijzer aanwezig is. Ook is er
vaak een ‘olie’ filmpje op het water zichtbaar. De
oliefilmpjes ontstaan door ijzerbacteriën die voor de
oxidatie van ijzerionen tot ijzer oxiden zorgen.
Vooral als het water zeer zwak stroomt of stilstaat is
dit laagje aanwezig.
Indien er veel kwelwater in de vennen komt, dan
stroomt dit af naar de nabijgelegen Schelkensbeek.
O.a. daardoor is ook hier een duidelijke
aanwezigheid van ijzer te zien.

Het naar boven komen van kwel is duidelijk te zien.

Meanderende benedenloop Schelkensbeek richting Maas.

De Schelkensbeek meandert richting Maas. Hier mondt zij uit
met een karakteristieke zandwaaiermonding (zoals
weergegeven in: Streefbeelden en herstel van
beekmondingen in het Maasdal).
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3.2 Naamgeving en ligging van het adoptiegebied.
Waar de naam Schelkensbeek vandaan komt is niet helemaal duidelijk. Er zijn enkele mogelijke
verklaringen. Naar onze mening is de meest waarschijnlijke, de volgende:
De naam Schelkensbeek heeft verschillende verklaringen. Schelkensbeek zou scheidingsbeek (tussen
Reuver en Belfeld) kunnen betekenen. Het woord is waarschijnlijk van het gotische woord “skilja” via
de oud germaanse talen in onze taal terechtgekomen. Woorden die ook iets met scheiding te maken
hebben zijn schelvis (vis die zich na het koken gemakkelijk laat scheiden van de graten) en
Schellingswoude (een grenswoud als natuurlijke scheiding). Schel kan echter ook bel betekenen en
een minder conventionele verklaring is daarom dat de rovers op de loer lagen bij de beek en een
bel=schel aan een koord hadden gehangen die ging klinken als iemand langskwam en tegen het koord
aanreed, zodat ze met de overval konden beginnen.
Ons adoptiegebied is een deel van de benedenloop van de Schelkensbeek. Dit deel is gelegen aan de
noord-oostkant van Reuver en loopt van het kerkhof tot het beschermd dorpsgezicht Ronkenstein.
Dit omvat ook spoorwegviaduct van de spoorlijn Venlo - Roermond. Bij dit spoorwegviaduct stroomt
de Gaesbeek in de Schelkensbeek. Het bijzondere van deze plek is dat hier 3 lagen zijn nl. de
spoorlijn, daaronder de “wandelpaden” en daaronderdoor de Schelkensbeek. De omtrek van ons
adoptiegebied is ca. 3 km. en de oppervlakte is ca. 15 ha.
Aan de randen van het adoptiegebied liggen
sommige weiden met op enkele plaatsen vee
zoals pony’s, ezels en Schotse hooglanders. Één
weide heeft geen bestemming en daar kunnen
de grassen en andere (kruidachtige) planten vrij
groeien. Ook is er bebouwing (Ronkenstein) en
de aanplant van een boomkwekerij. Dit alles is
medebepalend voor de kwaliteit van de natuur
in en rond de Schelkensbeek.
Het noordelijke deel ligt op de grens van de
huidige gemeenten Beesel en Venlo.

Topografische kaart van het adoptiegebied.

3.3 Vorming van dit landschap.
Hieronder volgt informatie over de processen die dit landschap mede hebben gevormd. Dit zijn dus
a-biotische factoren.
Water.
Water heeft de grootste rol gespeeld bij het ontstaan van De Maasduinen. Om een beeld te krijgen
van wat er in het verleden gebeurd is, gaan we terug naar de tijd dat de Rijn nog door het gebied
stroomde en de Maas een zijtak was van de Rijn. Vandaag de dag zijn nog steeds sporen te vinden
13

van de Rijn op bijvoorbeeld Landgoed de Hamert. In de bodem zit namelijk nog steeds Rijngrind
verborgen.
Rivieren kunnen op twee manieren invloed hebben op het landschap. Zo kan het water zand en grind
meenemen van de bodem en zo de bodem steeds dieper uitslijten. Op andere plaatsen kan het zand
en grind dat is meegenomen met de rivier, afgezet worden op de bodem. Hierdoor wordt de bodem
juist opgevuld.
Het water heeft in deze jaren zelf zijn weg kunnen vinden waardoor er verschillende laagtes zijn
ontstaan. Deze laagtes worden terrassen genoemd. Als we het hebben over De Maasduinen kunnen
we verschillende terrassen onderscheiden waar vroeger de Rijn of de Maas gestroomd heeft. Het
hoogterras is het oudste terras en ongeveer 400.000 jaar geleden gevormd door de Rijn.
Het middenterras ligt tussen het hoog- en laagterras in en is ongeveer 150.000 jaar geleden ontstaan
door de Maas. In de loop der jaren is het middenterras op de oostoever van de Maas op veel plaatsen
verdwenen. Wilt u een goed voorbeeld krijgen van het middenterras dan moet u naar de westzijde
van de Maas naar Wanssum toe. Bij het golfterrein (Geysterender heide/Hoogveld) komt nog
grindrijk, onbedekt middenterras aan de oppervlakte.
Tijdens de laatste ijstijd, de Weichselijstijd, is het laagterras gevormd. Deze ijstijd duurde tot ongeveer
10.000 jaar geleden. Het laagterras vindt u dicht bij de oevers van de Maas en kan tot 20 - 25 km
landinwaarts lopen.
Wind.
De rivieren hebben het landschap de vorm gegeven zoals het nu is, maar de wind heeft het geheel
voor een groot deel afgemaakt. In de laatste ijstijd werd niet alleen het laagterras gevormd maar had
de wind ook vrij spel gekregen. Deze ijstijd had namelijk als kenmerk dat het zeer koud en droog was.
Er stond toen een krachtige westenwind die zand meenam vanuit het westen en zette het af op de
oostoevers van de Maas. Hierdoor zijn de typische rivierduinen ook wel Maasduinen genoemd
ontstaan. We kunnen verschillende types rivierduinen onderscheiden, namelijk paraboolduinen en
streepduinen.
Paraboolduinen.
Dit zijn hoefijzervormige duinen die ontstaan zijn door lokale verstuivingen van zand. Door de harde
westenwind werd het zand van een gewone duin steeds verder weg geblazen waardoor een
hoefijzervormige duin ontstond. Deze duinen worden paraboolduinen genoemd maar ook de namen
Maasduinen en rivierduinen worden gebruikt doordat ze met rivierzand gevormd zijn. Paraboolduinen
kunnen een hoogte hebben van wel 15 tot 25 meter. Dit soort duinen komt u verspreid door De
Maasduinen regelmatig tegen. Het grootste aantal paraboolduinen is te vinden op Landgoed de
Hamert.
Streepduinen.
Streepduinen zijn de overgebleven armen van een paraboolduin. De wind heeft hier zo hard geblazen
dat de kop van de paraboolduin helemaal weggeblazen is. Alleen de armen van de paraboolduin zijn
blijven staan. Deze armen hebben een vorm van een streep en worden daarom streepduinen
genoemd. Een ovaalvormige laagte tussen twee streepduinen in is een goede aanwijzing dat er ooit
een paraboolduin lag.
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In ons adoptiegebied zijn zo’n 10.000 jaar geleden ook stuifduinen/rivierduinen gevormd. De
Schelkensbeek heeft zich hier ingesneden in het landschap.

Op de AHN is te zien dat de
beek echt een (smal) dal
vormt.

Op de AHN doorsnede van het
gebied hiernaast is het profiel van
het adoptiegebied zichtbaar.
Duidelijk is het dal te zien dat de
beek heeft gevormd.
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3.4 Bodem.
Op onderstaande kaart is zichtbaar waar bodemmonsters zijn genomen binnen ons adoptiegebied.
Op beide plaatsen is de samenstelling, na de humuslaag, voornamelijk zandgrond tot licht zandige
leem. Bij de plek vlak bij de beek in het
beekdal (Foekesbrook) is te zien dat de
zand een grijs-blauwe kleur heeft, wat
duidt op reductie van ijzer. Dit geeft aan
dat de grondwaterstand hier in het
algemeen vrij hoog is. Dit geldt vooral na
de natte periode met veel regen
voorafgaand aan het moment van de
monstername. Een deel van de bodem
blijft dus onder invloed van het
grondwater. Hier heerst permanente
reductie.
Het monster daHet monster dat genomen is op de hoger
gelegen weide is na een dunne laag
humus allen maar zand. Dit is logisch,
aangezien we hier bovenop een rivierduin
zitten.
Er is een klein vHet verschil in zuurgraad (pH) tussen
beide plekken.
AHN kaart: plaatsen van bepaling bodemopbouw
Zuurgraad.
De zuurgraad wordt uitgedrukt in een pH-waarde. Deze kan lopen van 0 – 14, waarbij 0 heel erg zuur
is en 14 het tegenovergestelde, basisch genoemd. In het midden ligt de neutrale waarde, pH 7. De
zuurgraad (pH) van de bodem is belangrijk, omdat voor elke plantensoort een optimum geldt. De
zuurgraad wordt beïnvloed door het kalkgehalte van de grond. Zandgronden zijn in het algemeen
zuurder (pH van 4,5 tot 5,6) dan kleigronden (pH hoger dan 6,7). Door bekalking kan de pH verhoogd
worden en door bemesting met o.a. zwavelzure ammoniak kan de pH verlaagd worden. Bij
bodemonderzoek in het Nederlandse taalgebied wordt de zuurgraad gewoonlijk gemeten op een
bodemextract met een één-molaire oplossing van KCl - de zogenaamde pH-KCl - omdat dat een beter
beeld van de bekalkingsbehoefte geeft dan een pH-meting met zuiver water.

Bodemmonster Foekesbrook en pH is ca. 5,2
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Bodemmonster weide, pH is ca. 6,2

Bodemvruchtbaarheid.
De chemische bodemvruchtbaarheid wordt bepaald door de aanwezige minerale voedingsstoffen.
Deze kan met behulp van kunstmest op het voor een bepaalde plant gewenste niveau gebracht
worden. Ook vlinderbloemigen kunnen nitraat aan de bodem toevoegen. Organische mest, zoals
stalmest, kan ook de benodigde mineralen leveren, maar het beschikbaar komen voor de plant is
veel minder voorspelbaar dan bij kunstmest.
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Ook op enkele andere plaatsen in de nabijheid van de
beek zijn bodemprofielen genomen. Hieruit is duidelijk
geworden dat onder de humuslaag voornamelijk
zandige leem zit met hier en daar Gley verschijnselen.
Dit is dan een laag waar oxidatie en reductie van Fe
afwisselend plaatsvindt, afhankelijk van de
grondwaterstand die dus hier variabel is. In de cirkel zijn
deze Gley verschijnselen zichtbaar.

Gley verschijnselen

AHN kaart: Verdere plaatsen van bepalen bodemopbouw

Opbouw van de bodem
Op deze 3 plekken is tevens de pH van de bodem bepaald. Deze varieert van 5,55 tot 5,95. De bodem
is hier dus ook licht zuur.

Meting pH van de bodem
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Gley: reductie en oxidatie.
In de winter staat het grondwater vrij hoog in de bodem. De poriën zijn dan geheel gevuld met water.
Er is dus geen lucht, dus ook geen zuurstof in die poriën.
Het bij verwering vrijkomende ijzer komt nu in gereduceerde toestand, in de vorm van Fe 2+, in de
bodem voor.
Dit Fe2+ kan reeds bij een pH < 7 als ion worden verplaatst. Dat komt al gauw voor en beweegt Fe2+
zich met het water door de bodem. De gereduceerde zone in de bodem is grijsblauw.
In de zomer daalt de grondwaterspiegel. Een deel van de bodem blijft niettemin onder invloed van het
grondwater. Hier heerst permanente reductie.
In een ander deel van de bodem waar het grondwater uit is, vullen de poriën zich met lucht en vindt
oxidatie plaats.
De toestand van reductie wijzigt zich dan dus in een toestand van oxidatie. Fe2+ wordt geoxideerd tot
Fe3+.
Dit Fe3+. Is als ion slechts mobiel bij een pH < 3. Dit wordt doorgaans niet bereikt. Fe3+. Slaat dus neer
op een bepaalde plaats. Dit geeft de bodem zijn rode ijzervlekken.
Dit proces van stijgen en dalen herhaalt zich met de seizoenen. Het Fe 3+ gaat zich hierdoor op
bepaalde plaatsen concentreren, het kan ijzeroer vormen.
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4. Ecologie.
4.1 Ecologie Schelkensbeek.
Ecologie (ook wel met de spelling: oecologie) als wetenschap is een onderdeel van biologie. De
ecologie bestudeert de dynamiek van de wisselwerking tussen organismen, populaties of
levensgemeenschappen (de biotische milieufactoren) en de relaties tussen organismen, populaties,
levensgemeenschappen of landschappen en het niet-biologische milieu (de abiotische
milieufactoren).
Benaderingen in de ecologie.
Binnen de ecologie vinden we verschillende benaderingen. Sommige gaan uit van de soort en
bestuderen de wisselwerking tussen een bepaalde soort en het milieu. Andere leggen de nadruk op
de verspreiding van soorten in afhankelijkheid van het milieu, de zogeheten biogeografie. Weer
andere stellen niet een soort maar een samenhangende set soorten centraal, een
levensgemeenschap of een ecosysteem, en gaan na hoe de wisselwerkingen hiertussen plaatsvinden.
Ecologen bestuderen bijvoorbeeld de opeenvolging van soorten bij verandering van het milieu, de
zogeheten successie. Ten slotte zijn er ecologen die naar populaties kijken van soorten, en proberen
te begrijpen hoe individuele organismen zich binnen populaties handhaven of hoe soorten zich in de
loop van de evolutie ontwikkelen. Hieronder gaan we iets dieper in op enkele van deze
benaderingen.
Landschap als ecosysteem.
Een ecotoop of landschapselement is het kleinste, ecologisch nog onderscheidbare gebied in een
ecologisch classificatiesysteem van landschappen. Het vertegenwoordigt een relatief homogene,
ruimtelijke gebiedseenheid met eigenschappen voor het meten en vastleggen van de
gebiedsstructuur, functie en verandering. Voorbeelden: een dobbe is een puntvormige ecotoop, een
beek, een houtwal, een wegberm en een sloot zijn lijnvormige ecotopen, een bos, een moeras, een
weiland en een akker zijn vlakvormige ecotopen. De mate van beïnvloeding door de mens bepaalt de
natuurlijkheid van de ecotoop, maar ook van het landschap waarvan ze de samenstellende
onderdelen vormen. Zo kan er onderscheid gemaakt worden tussen natuurlandschap en
cultuurlandschap, met als tussenvorm de verschillende gradaties van halfnatuurlijk landschap.
Adoptiegebied Schelkensbeek.
Als wij het stroomgebied van de Schelkensbeek onder de loep nemen kunnen wij stellen dat het
landschap een combinatie is tussen natuurlandschap en cultuurlandschap.
Van hoog naar laag ligt het cultuurlandschap voornamelijk op de drogere en hogere delen van het
stroomdal. Naarmate wij naar het dieper gelegen beekdal afdalen wordt het landschap steeds
natuurlijker. Hetzelfde zien wij als wij de beek volgen vanaf het begin van de bovenloop in het
Meerlebroek tot aan de monding in de Maas. Naarmate de beek de Maas nadert word zij steeds
natuurlijker en word het beekdal steeds breder en dieper.
Dit is ook te zien aan de vegetatie die in het landschap voorkomt. De hogere delen van het landschap
zijn waarschijnlijk aangeplant en het diepere natte beekdal bestaat uit natuurlijke vegetatie die
zonder ingrijpen van de mens tot stand is gekomen. Vermeldingswaardig is wel dat in het beekdal
Canadese populieren voorkomen die vroeger aangeplant zijn tussen de zwarte elzen, waarschijnlijk
met de bedoeling nog enige opbrengst van de grond te genereren.
Binnen ons adoptiegebied komen verschillende ecotopen voor die ook worden besproken onder het
hoofdstuk landschapselementen. Dit zijn o.a. houtwallen, bossen, beek en moeras, enkele
weilanden, bermen, holle wegen en een vijver.
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4.2 Kringlopen in de natuur.
Alles bestaat uit elementen.
Elke stof, ook elke plant en elk dier, bestaat uit elementen die op een wonderlijke wijze in het
individu zijn gerangschikt en zo het stoffelijke wezen van de plant of het dier bepalen.
Een element is een enkelvoudige stof die, hoe fijn je het ook verdeelt, steeds dezelfde eigenschappen
behoudt. Er zijn 92 natuurlijke elementen bekend. Enkele veel voorkomende elementen zijn:
zuurstof, waterstof, koolstof, stikstof, ijzer, kalk en kalium.
Combinaties van deze elementen vormen de stoffen. Zo bestaat water uit waterstof en zuurstof.
Eiwitten bestaan voor het grootste deel uit koolstof, zuurstof, waterstof, stikstof en zwavel met nog
een aantal andere stoffen. Suikers en vetten bestaan uit koolstof, waterstof en zuurstof.
Alles hangt samen.
De eigenschappen van de stof worden bepaald door de verhouding en rangschikking van de
elementen. Op welke manier dat in de planten en dieren gebeurt, valt buiten onze waarneming. Het
zijn wonderlijke krachten die dit allemaal op feilloze wijze bewerkstelligen en waar we alleen maar
met eerbied en ontzag naar kunnen kijken. We zullen de gang van zaken in zijn geheel genomen
nooit kunnen doorgronden.
Enkele tipjes van de sluier kunnen wel worden opgelicht en laten ons heel wat prachtige dingen zien,
genoeg om in te zien dat het natuurgebeuren één groot geheel is, waarvan alle factoren van elkaar
afhankelijk zijn.
Voedselkringloop.
Een voedselketen beschrijft de voedselrelaties tussen soorten in een levensgemeenschap. Zij toont
de overdracht van voedingsstoffen en energie aan van de ene soort naar een andere binnen een
ecosysteem. Dit is een eenvoudig voorbeeld. Het aantal mogelijkheden is in werkelijkheid
ongelooflijk groot.
Kringlopen die in ons adoptiegebied voorkomen.
De kringloop van een konijn.
Planten worden gegeten door planteneters, bijvoorbeeld door een konijn. De koolstofdelen in de
plant komen zo in het lichaam van het konijn terecht. Er zijn nu verschillende mogelijkheden:
De koolstof die gebonden was in de glucose wordt door het konijn aangewend voor zijn
energievoorziening en wordt hierbij verbrand. Daarbij komt de koolstof via de longen van het konijn
weer in de lucht. Dit is een korte cyclus.
De koolstof uit het planteneiwit wordt door het konijn opgenomen voor de opbouw van zijn eigen
lichaamscellen. Dit is een lange cyclus.
Het konijn zal eens moeten sterven, waarbij er weer twee mogelijkheden zijn:
Het konijn wordt gegrepen door een vos. De koolstof in het lichaam van het konijn gaat over in dat
van de vos.
Het konijn sterft een natuurlijke dood. Ook de vos gaat een keer dood. Het lichaam van de vos en het
konijn zullen daarbij weer uiteenvallen tot de elementen waaruit het is opgebouwd, waaronder weer
de koolstof.
Een lichaam valt niet zomaar uiteen. Daar komen een groot aantal organismen aan te pas. Een groot
gedeelte wordt door verschillende dieren als voedselbron gebruikt. Denk maar eens aan de
kraaiachtigen die aas eten. Ook allerlei kleinere organismen nemen hun deel. Een deel van het
lichaam dat niet wordt opgegeten, wordt uiteindelijk door de bacteriën omgezet. Ook bij deze
bacteriële processen komt de koolstof weer als kooldioxide in de lucht en kan weer opnieuw aan een
cyclus beginnen.
De kringloop waar we de plant - konijn - vos in hebben opgenomen, wordt een voedselkringloop
genoemd. Een andere voedselkringloop in ons adoptiegebied is bijvoorbeeld plant - muis - buizerd,
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waarbij de buizerd aan de top van de keten staat en naar de aarde terugkeert bij zijn natuurlijke
dood. De buizerd wordt voor een deel weer door aaseters opgegeten en valt voor het andere deel
uiteen door bacterieprocessen. Er zijn dus een zeer groot aantal voedselkringlopen mogelijk in de
natuur en dus ook in ons adoptiegebied.
Het voedselweb.
Een voedselweb bestaat uit meerdere voedselketens die schakels gemeenschappelijk hebben. De
meeste voedselketens in een ecosysteem zijn op deze wijze met elkaar verweven. Dit komt doordat
de meeste organismen niet slechts één voedselbron aanspreken maar een min of meer gevarieerd
dieet hebben. Meerdere kringlopen voor ons adoptiegebied hebben wij weergegeven als voedselweb
in hoofdstuk 4.4.

4.3 Symbiose.
Dit hoofdstuk gaat over de omgeving, symbiose, mutualisme, parasitisme en concurrentie.
Symbiose is een langdurig samenlevingsverband tussen organismen van twee verschillende soorten.
Hierbij wordt de grootste partner de gastheer genoemd. Er bestaan drie vormen van symbiose:
mutualisme, commensalisme en parasitisme.
Deze soorten hebben geen prooi-predator-relatie (ze eten elkaar niet op), maar ze hebben elkaar wel
nodig. Er worden drie vormen van symbiose onderscheiden, maar de grenzen zijn niet scherp. Het is
wel gebeurd dat een bepaalde relatie in het verleden werd beschouwd als gunstig voor beide
partijen, terwijl dat bij nadere bestudering toch niet zo was.
1. Bij mutualisme hebben beide soorten voordeel van de symbiose (het Engelse woord mutual
betekent wederzijds). In de ecologie wordt de relatie wel aangeduid met +/+. De relatie tussen de
beide soorten is erg sterk: ze kunnen niet zonder elkaar.
Klassieke voorbeelden van dergelijk wederzijds voordeel zijn:




De symbiose van algen, schimmels en gistcellen in korstmossen;
Bijen die bloemen bestuiven, hebben een mutualistische relatie met de bloem: de bloem
‘krijgt’ haar bestuiving, de bij ‘krijgt’ voedsel in de vorm van stuifmeel en nectar;
Stikstofbindende bacteriën leven in wortelknolletjes van bepaalde soorten planten, zoals
vlinderbloemigen.

2. Bij commensalisme heeft één van beide soorten voordeel en de ander geen nadeel (Latijn: cum
mensa: samen aan tafel; in het Nederlands is ‘commensaal’ een oud woord voor 'kostganger').
Het gaat hier om symbiose, waarbij de ene soort geen hinder of nadeel ondervindt van het feit
dat de commensaal (de andere soort) in, op of bij hem leeft. De ecologische aanduiding is +/0.
Voorbeelden van commensalisme zijn:




Korstmossen die op de boomschors van een boom leven, zonder dat deze daar hinder van
heeft.
Mussen die nestelen in de onderste takken van een ooievaarsnest.
Ook vogels die meelopen met grote grazers in een weidegebied worden als commensalen
gezien: de vogels eten insecten die verstoord worden door de grazers, maar de grazers
hebben er niets aan. Hier zijn dat bijvoorbeeld paard en kwikstaart of paard en
boerenzwaluw.
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3. Parasitisme is symbiose waarbij een van de twee organismen nadeel ondervindt.
Er is sprake van een gastheer-parasiet-relatie: de gastheer is de soort die nadeel ondervindt, de
parasiet de soort met het voordeel. De ecologische aanduiding is: -/+
Net zoals de predator belangrijk is voor het reguleren van aantallen van de prooi, zijn
parasieten dat ook. Zonder parasieten kunnen soorten zich eenvoudiger vermeerderen, met
alle risico van een plaag. Er zijn talloze voorbeelden van gastheer-parasiet-relaties. Elke soort
op aarde heeft zijn ‘eigen’ parasieten. Dat komt doordat de meeste parasieten erg soort
specifiek zijn: ze zijn dan helemaal gespecialiseerd op één bepaalde soort gastheer.
Bekende parasieten in de natuur zijn runderhorzels bij paarden en runderen, vlooien bij vos
en eekhoorn. Mijten bij hommels en bijen.
Een probleem voor parasieten is dat de gastheer dood kan gaan aan het parasitisme. Voor de
parasiet is het daarom belangrijk de gastheer te verlaten voordat deze sterft, of zich op tijd te
vermenigvuldigen, zodat het nageslacht zich kan vestigen op een nieuwe gastheer. Ook parasieten
kunnen parasieten hebben. Vlooien kunnen zelf bijvoorbeeld last hebben van mijten of schimmels.
Dit verschijnsel wordt wel hyperparasitisme genoemd.
In ons adoptiegebied Schelkensbeek komen de volgende vormen van symbiose voor:
1. Zwarte elzen met wortelknolletjes met de bacterie Frankia alni.
2. Klaver en acacia met wortelknolletjes waarin stikstof gebonden wordt door een bacterie,
Rhizobium.
3. Berken met vliegenzwammen, beuken met mycorrhiza.
4. Waardplanten voor vlinders o.a. look zonder look en pinksterbloemen met oranjetipje;
brandnetel met kleine vos; eik met eikenpage; wilde peen met koninginnepage; meidoorn en
kardinaalsmuts met stippelmotten; knopig helmkruid met helmkruidwesp; Sint Janskruid met Sint
Jansvlinder etc.
5. Voedselbronnen voor vogels zoals zwarte elzen met sijzen, eiken met gaai etc.
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Voedselweb Schelkensbeek Reuver.

Boomklever

Koolmees

Grote Bonte Specht

Buizerd

Vos

Sperwer

Lieveheersbeestje
Eikenpage

Libelle

Koevinkje

Veldmuis

Konijn

Sprinkhaan
Bosmuis

Bladluis

Smalle weegbree

Producenten

Vlier

Eik

Eekhoorn

Hazelnoot

Honingbij

Berkenwants

Paardenbloem
Berk
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5. Fauna.
5.1 Inleiding.
Met fauna worden alle dieren bedoeld die in een gebied voorkomen.
Als voorbeeld hebben wij hier de bodemfauna en de processen van een gebied beschreven. In ons
adoptiegebied komt een vergelijkbare bodemfauna voor. De meeste bodemdieren komen in ons
gebied ook voor en de leefwijze en processen zijn ongeveer identiek aan de beschreven bodemfauna.

5.2 De bodemfauna.
Op de minerale bodem vinden we vrijwel zonder uitzondering een strooisellaag. De strooisellaag
maakt deel uit van de bodem en kan er eigenlijk niet los van worden gezien. De strooisellaag bestaat
uit afgebroken of gevallen takken, blaadjes, twijgen en stammen, dode dieren en uitwerpselen van
dieren.
Afbraak van organisch materiaal.
Planten (producenten) onttrekken voedingsstoffen aan de bodem. Vroeger of later keren deze
mineralen vaak als bestanddeel van organische verbindingen terug in de bodem. Dode plantendelen
en dieren worden gewoonlijk weer grotendeels afgebroken, waardoor opnieuw de eenvoudige
minerale voedingstoffen in de bodem vrijkomen. Deze afbraak geschiedt voor het overgrote deel
door schimmels en bacteriën, de reducenten. De bodemfauna levert een onmisbare bijdrage aan dit
proces doordat zij organisch materiaal opneemt, tot kleine fragmenten verbrokkelt en vaak meer dan
90 % weer uitscheidt. De oppervlakte-vergroting van het materiaal als gevolg van verbrokkeling zorgt
ervoor dat meer reducenten tegelijk werkzaam zijn. Het afbraakproces wordt dus versneld.
Verschillende bodemdieren voeden zich juist met beschimmelde en bacterierijke uitwerpselen van
andere bodemdieren, waardoor aan de bodem uitwerpselen worden toegevoegd die reeds
gedeeltelijk gemineraliseerd zijn. Deze uitwerpselen worden opnieuw door reducenten aangetast.
Onder gunstige omstandigheden gaat het afbraakproces door tot de humus vrijwel geheel
gemineraliseerd is. Vaak nemen bodemdieren met hun voedsel ook minerale bodemdeeltjes op. In
het darmkanaal vormen zich dan verbindingen tussen organische stoffen en mineralen die zo stabiel
zijn, dat de organische stoffen nauwelijks verder worden afgebroken. Het gevolg hiervan is, dat in de
bodem steeds ongeveer 5% organische stof aanwezig is. Een belangrijke functie van deze organische
stof is het vasthouden van water en voedingsstoffen in de bodem. Door hun gravende leefwijze
maken veel bodemdieren grote of kleine poriën in de bodem, hetgeen belangrijk is voor de
ademhalingsprocessen van plant en dier.

De voornaamste groepen van de bodemfauna.
Er zijn minstens 250 in de bodem levende eencellige dieren bekend. Sommige daarvan, de flagellaten
kennen we ook van het zoete water. Eencellige bodemdieren schijnen goed bestand te zijn tegen
sterk variërende milieuomstandigheden. Verschillende soorten zijn dan ook over de hele wereld
verspreid. Op de voorgrond treden vooral de naakte en huisjes dragende amoeben. Trilhaardiertjes
zijn in de bodem alleen actief in de waterlaagjes en wateradertjes tussen het bodemmateriaal.
Vrijwel al deze eencelligen voeden zich met bacteriën.
Aardwormen (Lumbricidae) spelen in neutrale tot zwak alkalische bodems een belangrijke rol bij de
afbraak van organisch materiaal. Bekend is de regenworm die bladeren begraaft door ze in zijn
gangen te trekken. In graslanden met een alkalische bodem kunnen aantallen voorkomen van 800
regenwormen per m2. Het dier vertoont een voorkeur van bladeren van o.a. brandnetel, berk en es.
Ze leven meestal op een diepte van 5 tot 20 cm. Afhankelijk van de aard van de bodem kunnen ze tot
een diepte van meer dan 1 meter doordringen. In zure bodems wordt de rol van de aardwormen
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overgenomen door andere wormen (Enchytraeidae) die beter bestand zijn tegen hogere zuurgraden.
Hun aantal bedraagt in heidegrond en naaldbosbodems soms meer dan 200.000 per m2.
Een groot deel van het opgenomen voedsel scheiden zij in de vorm van slecht afbreekbare organischminerale verbindingen weer uit.
Pissebedden zijn alleseters. Vanwege hun gebrekkige waterhuishouding zijn ze voornamelijk ‘s nachts
actief: de lucht is dan koeler en vochtiger, zodat ze minder gevaar lopen uit te drogen. Overdag
houden ze zich schuil onder stenen, plantaardig afval e.d.
De in de bodem voorkomende insecten behoren voornamelijk tot de volgende orden;
tweevleugeligen, vliesvleugeligen, springstaarten en kevers. Van de tweevleugeligen (vliegen en
muggen) spelen vooral de larven, door hun grote aantallen, een rol van betekenis. Ze kunnen worden
verdeeld in drie functionele groepen: predatoren, planteneters en afvaleters. In mest- en
composthopen zijn ontelbare larven van tweevleugeligen actief bij de verwerking van organisch
materiaal. Larven van vleesvliegen concurreren met aaskevers bij de opruiming van in ontbinding
verkerende kadavers. Van de vliesvleugeligen drukken vooral de mieren hun stempel op de bodem.
Zij bevolken als pioniers vaak maagdelijke gebieden, waar zij aanzienlijke veranderingen
teweegbrengen door middel van verplaatsing en menging van het bodemmateriaal. Als predatoren
en planteneters kunnen zij tot op grote afstand van hun nest een aanzienlijke invloed uitoefenen.
Springstaarten zijn klein vleugelloze insecten die zelden meer dan enkele millimeters lang zijn.
Hun naam ontlenen zij aan het feit dat veel soorten in het bezit zijn van een speciaal orgaan
waarmee ze, voor hun doen grote afstanden kunnen springen. Ze eten vooral halfvergane
plantendelen, aas, stuifmeelkorrels, schimmeldraden en uitwerpselen van andere dieren.
De kevers kan men op dezelfde manier indelen als de tweevleugeligen. Ze vormen de meest
gevarieerde en meest soortenrijke groep van bodeminsecten. De familie der loopkevers bestaat
vooral uit predatoren. Ze oefenen een belangrijke regulerende invloed uit op de bodemfauna. Er
bestaan soorten met zowel langvleugelige als kortvleugelige individuen.
De bodemfauna is op verschillende manieren aangepast aan het leefmilieu met zijn smalle gangetjes
en kanaaltjes. Diverse dieren hebben graafpoten. De veenmol, een krekelachtig insect met stevige
graafpoten is hier een voorbeeld van. Een typische aanpassing voor bodembewoners is ook het
vermogen om met evenveel gemak achterwaarts als voorwaarts te lopen of kruipen. Zo kunnen ze
sneller en gemakkelijker vluchten dan door om te draaien in een smalle gang. Bij veel soorten
duizendpoten doet het laatste paar poten daarbij tevens dienst als een extra paar antennen.

Mollen.
Het bekendste bodem bewonende zoogdier is ongetwijfeld de mol. De noordgrens van het
verspreidingsgebied van de mol in Europa loopt ongeveer van Schotland via Zweden naar Finland. In
Zuid-Europa wordt het geslacht vertegenwoordigd door de Romeinse mol en de blinde mol. Mollen
brengen vrijwel hun gehele leven door onder de grond. Hun voorpoten zijn typische graafwerktuigen:
kort, de hand is breed, bijna rond, met vijf sterke klauwen.
De kop is wigvormig en uitwendige oorschelpen ontbreken. De spitse snuit is van tastharen voorzien.
Hun voedsel zoeken zij in een gangenstelsel van 30-50 lengte. Mollen voeden zich vooral met
aardwormen en larven van insecten. ‘s Winters bestaat hun menu voor 90 % uit aardwormen,
‘s zomers voor 50 %; de rest wordt gevormd door insecten. Ze komen in veel bodemsoorten voor,
maar mijden in de regel stevige, zuur en zwaar geïrrigeerde gronden.
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5.3 Dieren en diersporen.
In ons adoptiegebied hebben wij ook diverse diersporen gezien. Dit varieert van holletjes van
muizen en konijnen tot vraatsporen en mineergangen van insecten. Er zijn natuurlijk ook
diverse nesten van vogels gezien evenals van eekhoorns.
Hieronder enkele voorbeelden.

Holletje bosmuis

Holletje woelmuis

Vraatsporen elzenhaantje

Bladmineerder

Molshopen

Konijnenhol

Oud vogelnest, waarschijnlijk vink

Afdruk vogelpoten

Bal in de natuur = zwerfvuil

Afdruk reepoot
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5.4 Beschrijving van enkele dieren.
5.4.1 De ijsvogel (Alcedo atthis).

De ijsvogel is de meest kleurrijke vogel van onze streken. Daardoor spreekt hij in veel oude culturen
tot de verbeelding. Zo staat hij o.a. voor trouw.
De ijsvogel behoort tot de orde van de coraciiformes, familie Alcedinidae.
Hij is iets groter dan de huismus met een korte staart en een lange krachtige rechte snavel. De rug is
kobaltblauw tot glanzend turquoise; de buik is oranjebruin en in de hals heeft hij een witte vlek. Het
verenkleed van het mannetje en het vrouwtje zijn gelijk. Het jong is meer groen-blauw met grijzige
vlekjes op de borst.
De snavel van het mannetje is helemaal zwart, terwijl de ondersnavel van het vrouwtje gedeeltelijk
roodachtig is, evenals die van de jongen.
Hij produceert een kort en scherp “tsie”, soms “ts-rieie”, meestal in de vlucht. In zijn schitterende
verenkleed scheert hij als een blauwe flits over het water. Hij is overigens geen goede vlieger op
lange afstanden.
Hij is overal te vinden waar helder, niet al te snelstromend en visrijk water is en dus ook bij de
Schelkensbeek, waar hij in de steile oevers kan nestelen. Daarvoor graven ze samen een lange
horizontale gang van wel bijna een meter. Daarna verleidt het mannetje het vrouwtje door haar een
visje aan te bieden. Het vrouwtje legt 5 tot 7 witte eitjes en broedt deze in 10-20 dagen uit.
Afhankelijk van de weersomstandigheden en de beschikbaarheid van voedsel kan hij meerdere keren
per jaar nestelen, waarbij het vrouwtje alweer aan het broeden is, terwijl het mannetje de jongen
nog voert. De jongen vliegen na 3 tot 4 weken uit, maar worden dan nog enige tijd door de ouders
gevoed. Zodra het volgende broedsel is uitgekomen, worden de daarvoor uitgevlogen jongen
verdreven.
Het is meestal een standvogel, al trekken ze soms over korte afstanden weg. In strenge winters
moeten ze op zoek naar open water en komen ze soms zelfs in de buurt van de zee uit.
Zijn voedsel bestaat vnl. uit kleine vissen, zoals het stekelbaarsje en ook kikkervisjes, kleine kikkers en
waterinsecten. Deze bemachtigt hij met een stootduik vanaf een zitpost boven het water of hij valt
aan met een steile stootvlucht na eventjes bidden. Hij blijft slechts één seconde onder water om zijn
prooi te vangen. Hij moet de prooi optisch in het water kunnen fixeren en is daarom aangewezen op
helder water. Als hij jaagt, trekt hij een soort vlies over zijn ogen om ze te beschermen tegen de
schittering op het water als een soort zonnebril. Als het visje voor hemzelf is, draagt hij het met de
kop naar binnen in zijn snavel. Als het voor zijn vrouwtje of jongen is, dan steekt de kop naar buiten.
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Hij maakt een braakballetje van de schubjes, die voor hem onverteerbaar zijn. Deze vind je overigens
zelden, omdat ze heel broos zijn.
De meeste kans om hem te zien is ’s ochtends vroeg bijv. bij een vijver in de tuin. Hij is nogal schuw
en zit meestal verborgen op een tak. We hebben hem een paar keer heel snel weg zien schieten.
Het gedicht geeft het gedrag van de ijsvogel goed weer.

dolk op wieken in een jasje van kobalt,
buik oranje…maar de oogwenk ziet
even maar een blauwe vlam
voor hogere jagers zo blauw als het water;
voor wie daaronder huist (de voorn, de bliek)
het grauw oranje van dor blad
totdat de twijg kort neerbuigt, terugveert,
vleugels vinnen blijken en de dolk
zich om de schubben schaart, waarvan
de tak straks glinstert, na de slacht wanneer
het wapen drooggepoetst, de slokop zit en
schokkend kleur geeft aan de winter
Arie van den Berg
Uit: Poëzie verkoopt niet,
Libris 1998
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5.4.2 Het driedoornig stekelbaarsje (Gasterosteus aculeatus).
Het stekelbaarsje behoort tot de familie van de Gasterosteidae, de Stekelbaarzen.
Het is ongeveer 8 cm. lang en heeft 3 lange stekels op de rug, soms ook 2 of 4. Ook achter elke
borstvin en voor de anaalvin bevindt zich een stekel. De flanken zijn zilverkleurig met zwarte strepen
of vlekken, waardoor ze min of meer opgaan in het water. Ze hebben geen schubben, maar
beenplaten. Hoe zouter het water is, des te meer beenplaten hebben ze. Ze hebben een spitse bek.
Er zijn variaties die alleen in zee leven en ook variaties die in zout water opgroeien en zich in zoet
water voortplanten. Ook zijn er die alleen in zoet water leven, zoals ons stekelbaarsje.
In de paaitijd in de lente krijgen de mannetjes een felrode onderkant en blauwachtige rug en iris. Het
mannetje bouwt een nest met planten en zand door het produceren van een lijmachtige afscheiding
uit zijn nieren en lokt het vrouwtje ernaar toe met baltsgedrag. Zodra het nest naar behoren in de
waterplanten hangt, dan probeert het mannetje een of meer wijfjes ertoe te bewegen om haar eitjes
in zijn bouwsel af te zetten. Is dit gelukt, dan volgt het mannetje haar op om met zijn homvocht de
eitjes - 2mm in doorsnee - te bevruchten. Tijdens de 5 - 12 dagen die de ontwikkeling in beslag
nemen, bewaaiert het mannetje zijn broed door het nest. De baby-visjes zijn bij het verlaten van de
eischaal 4 mm groot. Ze blijven onder bewaking van hun vader tot ze oud genoeg zijn om ook het
nest te verlaten. In een jaar tijd groeien ze tot 2,5 - 5 cm.
Driestekelige stekelbaars (mannelijk)

Liefdesleven bestudeerd.
Het driedoornig stekelbaarsje werd voor de wetenschap een belangrijk dier toen de Nederlander
Nico Tinbergen het liefdesleven ervan ging bestuderen. Het visje bleek een uitstekend voorbeeld van
het gebruik van signaalprikkels. Een mannetje met een territorium verjaagt de andere mannetjes
omdat ze een "rode keel" hebben. Zelfs een houten model van een mannetje wordt aangevallen, als
het maar een rode keel heeft. Vrouwtjes die klaar zijn om eitjes af te zetten komen het territorium
binnen met de opgezwollen buik naar het mannetje toe. Op het zien daarvan begint het mannetje
opgewonden aan een zig-zag dans. Ook dat gedrag komt al met een houten model in dezelfde vorm
tot uiting. Is het mannetje uitgedanst, dan draait hij zich om en gaat hij naar het nest. Het vrouwtje
volgt hem en gaat het nest in, alsof hij haar de weg gewezen heeft door met zijn kop naar de ingang
te wijzen. Eenmaal in het nest wordt het vrouwtje door het mannetje aangestoten en begint hij te
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trillen, waarop zij reageert door eitjes af te zetten. Vanzelfsprekend worden de signalen niet altijd
even stereotiep beantwoord: een "overrijp" vrouwtje bijvoorbeeld gaat linea recta naar het nest.
Na de bevruchting van de eitjes bewaakt het mannetje het nest.
Het stekelbaarsje is een zichtjager en eet onder andere ongewervelden (o.a. vlokreeftjes), kuit van
andere vissen en larven. Zelf is het een belangrijke prooi voor de ijsvogel ondanks zijn stekels en is
dus ook in de Schelkensbeek te vinden, zoals het exemplaar op de foto.
Hun woongebieden zijn rivieren, beken, vijvers e.d. met helder water. Ze komen in een groot deel
van Europa voor.
Zelf is het stekelbaarsje een belangrijke prooi voor de
ijsvogel en is dus ook in de Schelkensbeek te vinden,
zoals het exemplaar op de foto.
Een gevangen visje wordt met enkele krachtige
vleugelslagen uit het water getrokken en
meegenomen, meestal terug naar de uitkijkpost van
waar de vogel was vertrokken. De vis wordt gevangen
door hem tussen de beide snavelhelften vast te
klemmen, hoewel het ook wel gebeurt dat een van de
snaveldelen de vis doorspiest. In dat geval wordt het
visje met een snelle beweging een klein stukje in de
lucht geworpen en alsnog tussen de beide
snavelhelften genomen. Nu wordt de vis eerst
gemept met een paar ferme tikken tegen de tak,
zodat de vis gedood of verdoofd wordt en zijn stekels
en/of vinnen plat gaan liggen. Dan wordt de vis zo
gedraaid dat de kop van de vis als eerste in de keel
van de ijsvogel verdwijnt. De vis wordt vervolgens in
zijn geheel ingeslikt, als de vis erg groot is kan het
gebeuren dat de kop van de vis al verteerd wordt door de sterke maagsappen, terwijl de staart van
de vis nog een stukje buiten de snavel steekt.
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De voedselpiramide waar ijsvogel en stekelbaarsje een onderdeel van uitmaken, ziet er als volgt uit:
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5.4.3 De gewone bosmuis (Apodemus sylvaticus).
De gewone bosmuis behoort tot de ware muizen en kenmerkt zich door
grote ogen en oren, een puntige snuit en een staart die vrijwel gelijk is
aan de kop-romplengte. De gewone bosmuis heeft een geel- tot
donkerbruine rug en een witte tot grijze buik. Er kan gemakkelijk
verwarring optreden met de grote bosmuis of andere ware muizen.
De gewone bosmuis lijkt in vele opzichten (uiterlijk, leefgebied,
voortplanting) sterk op de grote bosmuis. Deze komt in steeds meer
gebieden in zuid en oost Nederland voor. De gewone bosmuis leeft
wijdverspreid door heel Nederland.
De gewone bosmuis heeft een geel- tot donkerbruine rug en een witte tot grijze buik. Er is geen
duidelijke grens (demarcatielijn genoemd) tussen de zijden. Vaak heeft de gewone bosmuis een gele
borstvlek en een rugstreep. De gele borstvlek vormt nooit een halsband, in tegenstelling tot de grote
bosmuis waar dit wel het geval is. Jonge dieren zijn grijsbruin op de rug en donkergrijs tot wit op de
buik. De staart is lang en tweekleurig: donker van boven en licht van onder. De staartlengte is 80 tot
120% van de lengte het lijf. Over de staart lopen 130 tot 180 ringen. Hij heeft korte voorpoten met
vier tenen en lange achterpoten met vijf tenen. De oren zijn groot en steken duidelijk uit de vacht en
de ogen zijn donker en groot. Hij heeft een korte snuit met een roze neusspiegel en grijze snorharen
en sterke tanden.
De gewone bosmuis maakt zachte piepende geluiden en bij angst slaakt hij een korte hoge gil.
Tijdens diverse sociale contacten en als de dieren in het nest zijn, maken ze ultrasone geluiden tot 70
kHz. (is de afkorting voor kilohertz waarmee trillingen als gevolg van geluiden worden
gekarakteriseerd. Deze trillingen worden uitgedrukt in frequenties = aantal trillingen per seconde
met als eenheid kHz. Voor de jongere mens is de maximaal hoorbare frequentie ca. 20 kHz. Voor
ouderen ligt dit beduidend lager).
De gewone bosmuis komt in bijna heel Europa voor, met uitzondering van Noord-Scandinavië het
grootste deel van Rusland en de Baltische Staten. Daarnaast komt hij ook voor op IJsland, enkele
eilanden in de Middellandse Zee, Noordwest-Turkije en in Noordwest-Afrika. In de bergen in NoordEuropa leeft de gewone bosmuis tot op 1200 m hoogte, in de Alpen tot 2000 m en in Zuid-Europa tot
2300 m.
In Nederland komt hij overal talrijk en algemeen voor, ook op de Waddeneilanden.
De gewone bosmuis komt, ondanks zijn naam doet vermoeden, voor in zowel bossen als open
terreinen, zolang er maar voldoende dekking is zoals lage begroeiing of verspreid liggende stenen. De
gewone bosmuis is te vinden in duinen, heide, akkers, wegbermen, niet te natte rietlanden en
braakliggend land. Maar ook in boomgaarden, parken en tuinen. In zeer natte terreinen en open
weilanden komt hij niet voor.
Leefwijze en voedsel.
De gewone bosmuis is een nachtdier en is zeer actief. In de korte zomernachten is hij meestal
gedurende een periode actief, in de langere winternachten meestal tijdens twee activiteitsperiodes
met daartussen een rustperiode. Bij nat of koud weer is hij minder actief. Hij kan goed rennen,
springen en klimmen dankzij sterke achterpoten waarmee hij zich op een kangoeroeachtige manier
voortbeweegt. Bij onraad richten ze zich op de achterpoten. Ze hebben een scherpe reuk en
herkennen andere muizen hoofdzakelijk aan hun geur. De gewone bosmuis houdt geen winterslaap,
maar bij voedselschaarste treedt er een soort verstarring van het lichaam op, waardoor veel minder
energie wordt gebruikt.
De gewone bosmuis heeft een gevarieerd dieet. Hij eet zowel plantaardig als dierlijk voedsel en klimt
hiervoor makkelijk in bomen. Hij eet voornamelijk zaden van grassen maar ook van onkruiden,
bessen, noten, wortels, paddenstoelen etc. Het dierlijk voedsel bestaat vooral uit spinnen, slakken,
kevers en rupsen en poppen van dag- en nachtvlinders.
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Soms legt de gewone bosmuis een voedselvoorraad aan in de omgeving van zijn hol. Dit zijn kleine,
cilindervormige putjes van ongeveer 3 cm doorsnee, met soms meerdere op een rij en ze worden
volgestouwd met graan- of maïskorrels. Ze worden op akkerranden gemaakt en zijn alleen als ze nog
niet afgedekt zijn met aarde te zien. In zijn hol legt de gewone bosmuis ook een voedselvoorraad
aan. Deze voorraad kan enorm zijn. Hij eet zijn voedsel vaak op een eetplekje op. Vaak is dit onder
struiken of bomen en soms gebruikt hij een oud vogelnest als plekje om rustig te kunnen eten.
De grootte van het leefgebied is afhankelijk van biotoop en voedselaanbod. In bossen is een
leefgebied van een mannetje gemiddeld 2250 m2 groot en dat van een vrouwtje 1800 m2. In schrale
biotopen, zoals duinen, kan een leefgebied van een mannetje tot 36000 m2 zijn en voor vrouwtjes
16000 m2 zijn. De dichtheden verschillen per jaar en zijn het hoogst in de nazomer. Zo leven er
gemiddeld 4 tot 7 dieren per ha. in het voorjaar en 13 tot 60 per ha. in de nazomer.
Gemiddeld leggen ze per nacht 14-20m af, waarbij de mobiliteit van mannetjes veel groter is dan die
van vrouwtjes. In de voortplantingstijd worden grotere afstanden afgelegd: tot wel 350 m en meer.
Mannetjes verdedigen hun territorium tegen indringers. Er is nog veel onduidelijkheid over
hiërarchie en sociale interactie bij de gewone bosmuis. Leefgebieden van mannetjes overlappen
elkaar, dat van vrouwtjes niet.
De gewone bosmuis graaft met zijn tanden en voorpoten een gangenstelsel tot 50 cm onder grond.
Deze gangen hebben meestal 2 uitgangen, zijn ongeveer 1 meter lang en 3 cm in doorsnede en de
ingang loopt recht naar beneden. De gangen worden gebruikt om de dag door te brengen en jongen
te werpen en leiden naar voorraadkamers waar het voedsel wordt opgeslagen. Gangenstelsels
kunnen generaties lang gebruikt worden en de uitgegraven aarde ligt meestal in een waaiervormig
stortbergje voor de ingang. Het nest zelf wordt gemaakt van bladeren, mossen en grassen en ligt
ondergronds of bovengronds. Soms wordt hiervoor een nestkast, vogelnest of boomholte gebruikt.
Het voortplantingsseizoen van de gewone bosmuis loopt van maart tot oktober, met een piek in juli
en augustus. Na een draagtijd van ongeveer 23 tot 26 dagen, worden 3 tot 8 (gemiddeld 5 tot 6)
jongen geboren. Later in het jaar worden de worpen kleiner (ook wel resorptie genoemd). De jongen
worden blind en naakt geboren en wegen 1-2 gram. Later krijgen ze een grijze vacht. Enkel het
vrouwtje zorgt voor de jongen. Zogende vrouwtjes keren vaak terug naar het nest om de jongen te
laten zogen. De zoogtijd duurt 18 tot 22 dagen. Als de jongen 7-8 gram wegen, verlaten ze het nest
en gaan ze op zoek naar een eigen leefgebied.
Een vrouwtje krijgt gemiddeld drie worpen per jaar. Jongen die vroeg in het jaar geboren zijn, zijn
later dat jaar al geslachtsrijp, jongen die later in het jaar geboren zijn het daaropvolgende jaar.
Mannetjes zijn meestal geslachtsrijp als ze zo'n twaalf gram wegen, vrouwtjes als ze vijftien gram
wegen.
De gewone bosmuis kan achttien maanden oud worden, maar wordt gemiddeld maar 3 maanden
oud. In gevangenschap kan hij meer dan vier jaar worden.
Sporen.
In de nawinter of vroege lente kunnen restanten van de voedselvoorraad
gevonden worden, bijvoorbeeld lege kersenpitten. Een gewone bosmuis werkt die
namelijk zijn nest uit.
Het hol van een gewone bosmuis kan herkend worden aan de uitgegraven aarde
die in een waaiervormig stortbergje voor de ingang ligt. Naast de bruine rat is de
gewone bosmuis de enige muizensoort die dit doet. Het hol van de bruine rat is
echter groter.
Ook laat de gewone bosmuis vraatsporen achter op sparren- en dennenkegels,
paddenstoelen, beukennootjes, walnoten, bramen, maïskorrels, aronskelken,
bloeiwijzen van bomen en twijgen. Deze worden zelden geheel opgegeten.
Vraatschade van muizen is herkenbaar maar niet op soort te onderscheiden.
Vraatschade aan naaldboomkegels bovenin bomen kan het werk zijn van de gewone bosmuis.
Vraatsporen aan hazelnoten kunnen het werk zijn van de gewone bosmuis. Elke muizensoort houdt
34

een hazelnoot anders vast en bewerkt deze anders. De gewone bosmuis steekt de noot voor zich uit,
in het verlengde van zijn snuit, maakt een gaatje met de onderste snijtanden en knaagt de noot al
ronddraaiend verder aan totdat het gaatje groot genoeg is om de inhoud van de noot eruit te eten.
Grote aantallen eikels onder bomen met parallel lopende snijvlakjes of flinke aantallen rozenbottels
en zaadresten onder rozenstruiken zijn ook vaak het werk van de gewone bosmuis.
De uitwerpselen van de gewone bosmuis zijn cilindervormig en hebben stompe polen. De lengte is 4 6,5 mm en ze zijn 2 - 3,5 mm in doorsnede. Ze zijn, afhankelijk van het gegeten voedsel, bruin tot
donkerbruin of groen. De keutels zijn moeilijk van die van andere ware muizen te onderscheiden. De
keutels worden verspreid door het leefgebied uitgescheiden.
De pootafdrukken van de voorvoet van de gewone bosmuis zijn 12 mm lang
en 15 mm breed en die van de achtervoet 20 mm lang en 15 mm breed. De
voorvoet heeft 4 tenen en de achtervoet 5 waarvan er 2 naar buiten en 2/3
naar voren wijzen. Het staartspoor is vaak ook te zien. De gewone bosmuis
beweegt zich voornamelijk voort in sprongengalop.
Bedreiging en bescherming.
Natuurlijke vijanden van de gewone bosmuis zijn onder andere wezel, hermelijn, das, marter, vos,
kat, steenuil, bosuil, velduil, kerkuil, ransuil en torenvalk. Komt vrijwel altijd voor in braakballen van
kerk- en ransuil.
De gewone bosmuis moet nooit aan de staart opgetild worden. De huid van de staart stroopt
namelijk makkelijk af waarna het afgestroopte staartdeel afsterft.
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6. Vegetatie en flora.
6.1 Vegetatie.
Vegetatie is de ruimtelijke massa van planten-individuen, in samenhang met de plaats waar zij
groeien en in de rangschikking die zij uit zichzelf (spontaan) hebben aangenomen. De termen
begroeiing en aanplant zijn dus niet hetzelfde als vegetatie: begroeiing kan spontaan zijn, maar ook
aangeplant, aanplant is door menselijk toedoen tot stand gekomen.
Kenmerken vegetatie.
Vegetatie wordt gekenmerkt door: de niet willekeurige samenstelling van de vegetatie.
Niet alle planten groeien spontaan samen. De samenhang van de plaats waar de planten groeien met
abiotische en biotische factoren; de samenhang tussen biotoop (standplaats) en levensgemeenschap.
De ruimtelijke en temporele structuur van de vegetatie. Ruimtelijke structuur bestaat uit horizontale
patronen en verticale gelaagdheid van de vegetatie en temporele structuur uit patronen in de tijd.
De textuur van de vegetatie: denk aan diversiteit aan soorten, groeivormen, levensvormen en
levensstrategieën.
Het minimumareaal; de minimale ruimte die een vegetatietype nodig heeft om zich te kunnen
ontwikkelen.
Structuur.
Structuur is de manier waarop iets in elkaar zit, waarop elementen van een verzameling
samenhangen. Bij vegetatie gaat het om de rangschikking van de planten, waarbij onderscheiden kan
worden de structuur in de tijd, de horizontale structuur en de verticale structuur.
Verticale structuur.
Onder verticale structuur wordt verstaan de bovengrondse en ondergrondse gelaagdheid van de
vegetatie. Er kan worden onderscheiden (met hoogten slechts indicatief gegeven):
- Een wortellaag (de laag van de bodem die beworteld is).
- Een strooisellaag (het deel van de bodem waar bladeren en naalden nog herkenbaar te vinden
zijn).
- Een moslaag (deze laag met lage planten en paddenstoelen is hoogstens een tiental cm hoog).
- Een kruidlaag (de laag kruidachtige planten tot 135 cm hoog; eventueel een lage en/of hoge
kruidlaag).
- Een struiklaag (de laag met struiken; men houdt vaak aan dat deze laag van 135 cm tot 800 cm
hoogte reikt).
- Een boomlaag (in tropisch regenwoud kunnen eventueel een lage en/of hoge boomlaag worden
onderscheiden).
Meestal zijn slechts 2 tot 3 vegetatielagen goed ontwikkeld, bijvoorbeeld in bossen. Lianen groeien in
verschillende vegetatielagen en kunnen tot in de boomlaag groeien. In een kruidenvegetatie
ontbreken een struiklaag en een boomlaag.
Horizontale structuur.
Onder horizontale structuur wordt verstaan:
- Homogeniteit en dispersie: hiermee wordt de regelmatigheid van de onderlinge afstanden tussen
de planten bedoeld. Een regelmatig patroon wijst vaak op menselijke invloed, bijvoorbeeld: in een
bosaanplant staan de bomen vaak op regelmatige afstanden. De verspreiding van zaden heeft
invloed op de dispersie, bijvoorbeeld bij door mieren verspreide zaden komen de planten van de
betreffende soort vooral voor langs de mierenpaadjes.
- Patroon en zonering: hiermee worden de lijn- en netvormige patronen bedoeld, die kunnen
ontstaan door de a-biotische milieuomstandigheden.
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Bij onderzoek van de vegetatie moet rekening gehouden worden met de horizontale structuur. Het
minimumareaal (de minimale oppervlakte die nodig is voor een goede ontwikkeling van het
vegetatietype en dus de minimaal te onderzoeken oppervlakte van een vegetatie om een "goed
beeld" te krijgen) is afhankelijk van de soortenrijkdom, de grootte van de planten en de
homogeniteit.
Successie.
Onder successie wordt verstaan de gerichte opeenvolging van plantengemeenschappen door
verandering van het a-biotische milieu.
Wanneer alle menselijke invloeden zouden wegvallen treedt een ontwikkeling op die gaat in de
richting een climaxvegetatie, die men de potentieel natuurlijke vegetatie (PNV) noemt. De potentieel
natuurlijke vegetatie hangt grotendeels af van de standplaatsfactoren, met name de abiotische
factoren. In Nederland is de potentieel natuurlijke vegetatie voor een groot deel bosvegetatie van
verschillende typen. In ons adoptiegebied is successie zichtbaar bij een voormalig weitje dat niet
meer wordt onderhouden. De eerste houtachtige gewassen zoals eiken en berken komen al uit en
het eindstadium van dit gebiedje zal waarschijnlijk zonder ingrijpen eikenbos worden.
De vegetatie adoptiegebied Schelkensbeek.
Het is moeilijk te bepalen of de planten die in ons gebied voorkomen, behoren tot een natuurlijke
vegetatie of dat ze door de mens zijn aangeplant. Wel is duidelijk dat de planten die in het hogere
cultuurlandschap staan waarschijnlijk door de mens zijn aangeplant. Als wij een dwarsdoorsnede
bekijken van het beekdal zal de natuurlijke vegetatie steeds groter worden naarmate wij de beek
naderen. De overgang tussen natuurlijke vegetatie en aanplant is uiteraard niet scherp. In de hogere
delen waar aanplant van eik, berk en grove den staan hebben zich kruiden gevestigd die in dit milieu
thuishoren. In het natte beekdal is duidelijk de verticale structuur te zien (zie foto), waar zich een
fraaie flora van voorjaarsbloeiers heeft ontwikkeld. Zij maken loof en bloeien voordat de elzen en
wilgen in het blad komen. Wij vermelden hier
o.a. vingerhelmbloem, speenkruid,
bosanemonen, muskuskruid, bittere veldkers en
paarbladig goudveil.
Verder hebben wij in het adoptiegebied een
opname gemaakt van planten langs een
lijntransect (zie bijlage 1).
De inventarisatie bestaat uit de flora die langs
die lijn en op dat moment voorkomen.
Ook hebben wij regelmatig het adoptiegebied
verkend en op lijsten vermeld welke planten wij
op dat moment hebben waargenomen (zie
hiervoor bijlage 4).

6.2 Flora.
Een flora is de systematische inventarisatie van alle planten die in een bepaald gebied of in een
bepaald tijdperk voorkomen.
Traditioneel is een flora een opsomming van de in het gebied voorkomende planten.
Dit hebben wij in ons adoptiegebied zoveel mogelijk gedaan. De opsomming van kruidachtige
planten is weergegeven in bijlage 4. Wij hebben de inventarisaties op verschillende momenten en in
verschillende seizoenen gedaan om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen. Enkele eetbare planten
en bomen worden uitgebreid beschreven in 6.3.1 en 6.3.2.
In bijlage 6 staan de houtvormende planten zoals de struiken en bomen opesomd.
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6.3 Het plantenrijk.
De indeling van het plantenrijk
Bijna overal op de wereld zijn planten te vinden. Deze planten zijn onder te brengen in verschillende
groepen. Er zijn vijf hoofdgroepen van planten die in deze paragraaf worden beschreven.
De vijf hoofdgroepenzijn:






Wieren of algen
Mossen
Paardenstaarten
Varens
Zaadplanten

Wieren of algen.
De eerste groep binnen het plantenrijk is die van de wieren of algen. Dit zijn de eenvoudigste planten
in het plantenrijk. Ze leven vaak in het water, maar er zijn ook wieren op het land te vinden. Op het
land hebben ze echter wel een vochtige omgeving nodig om te kunnen leven. Wieren of algen komen
voor in zeeën, rivieren, meren, sloten en vijvers. Op het land zijn ze bijvoorbeeld te vinden op
vochtige boomstammen.
Wieren hebben geen echte wortels, stengels of bladeren die veel andere planten wel hebben. Wel
maken ze net als alle andere planten gebruik van zonlicht om te kunnen leven. Dit doen ze door
middel van fotosynthese. Hierbij vangen de bladeren zonlicht op. Wieren hebben geen echte
bladeren, maar de planten kunnen zelf het benodigde zonlicht opnemen. Dit wordt vervolgens door
allerlei chemische processen omgezet in energie, waardoor de plant kan leven, groeien en zich
voortplanten. De afvalstof die vrijkomt bij deze chemische processen is zuurstof, waar wij mensen
dankbaar gebruik van maken.
Kleine wieren of algen planten zich vaak voort door zich te splitsen. Grotere wieren maken meestal
sporen die door het water of door de lucht worden verspreid om op een andere plek nieuwe wieren
te vormen.
Mossen.
Mossen zijn ook vrij eenvoudige planten die net als wieren geen echte bladeren en wortels hebben.
Ook hebben ze geen stengel met vaatbundels om water door de plant te verspreiden. In plaats
daarvan nemen ze water op met hun op bladeren lijkende structuren. Verder zijn ze voorzien van een
soort haartjes waarmee ze in de bodem vastzitten. Mossen zijn over het algemeen landplanten maar
ze hebben wel een vochtige omgeving nodig om te kunnen leven. Ze groeien onder meer op
bosgrond, tegen boomstammen, op oevers van beken, op vochtige tegels maar ook op bijvoorbeeld
rotsen die soms veel minder vochtig zijn. In dat geval kunnen ze een hele tijd uitdrogen. Na een
regenbui komen ze dan weer tot leven, waarna ze gewoon verder groeien. Vaak leven mossen met
vele planten bij elkaar, waardoor ze beter watervast kunnen houden. De meeste soorten zijn vrij
klein, de hoogste worden zo’n 60 centimeter.
Mossen planten zich voort door middel van sporen. Deze worden gemaakt in sporenkapsels of
sporendragers, wat een soort doosje is. Er zit alleen erfelijk materiaal in de kleine sporen, die zich
verspreiden wanneer de sporenkapsels openspringen. Door de lucht komen ze op een andere plek
terecht waar een nieuwe mosplant kan ontstaan. Voorbeelden van mossen zijn parapluutjesmos,
klauwtjesmos, veenmos en fraai haarmos. Parapluutjesmos is vaak te vinden op oevers van beken
waar het in groepen laag boven de grond groeit. Fraai haarmos is hoger; het kan zo’n vijftien
centimeter hoog worden en is vaak op bosgrond te vinden. In ons adoptiegebied hebben we o.a.
puntmos, vedermos en als korstmossen dooiermos en een ledermos gezien. Er zijn nog meerdere
soorten die we nog niet op naam hebben gebracht.
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Paardenstaarten.
Paardenstaarten zijn planten die niet zo’n vochtige omgeving nodig hebben als mossen en wieren en
ze kunnen dus overal voorkomen. Het zijn iets complexere planten met echte bladeren, stengels en
wortels. Deze bladeren en stengels zijn voorzien van een wasachtige laag waardoor de plant niet zo
snel uitdroogt. Ook hebben paardenstaarten, in tegenstelling tot mossen, vaatbundels in hun
stengels en bladeren waardoor water en voedingsstoffen door de plant verspreid kunnen worden.
Verder geven de stengels stevigheid aan de plant, waardoor paardenstaarten beter de hoogte in
kunnen groeien. Als ze hoger groeien zijn ze weer in staat meer zonlicht op te vangen. Ze kunnen tot
ongeveer een meter hoog worden. Paardenstaarten planten zich net als mossen voort door middel
van sporen. Een soort die vaak te vinden is in bermen, tuinen en op graslanden is heermoes. Dit zijn
groene stengels met een soort kleine groene takjes rondom.
Varens.
De volgende groep planten in het plantenrijk is die van de varens. Varens zijn eveneens landplanten
die op vele plekken voorkomen, hoewel sommige soorten op vijvers drijven. Ze hebben ook wortels,
veernervige bladeren en stengels waardoor water en voedingsstoffen vervoerd kunnen worden.
Sommige soorten zijn maar een paar centimeter groot, de grootste kunnen wel 25 meter hoog
worden. Als varens uit de grond omhoogkomen, zijn de bladeren nog opgerold. Wanneer de plant
verder groeit, ontvouwen de bladeren zich. Ook varens produceren sporen om zich voort te planten.
De sporendragers zijn te vinden aan de onderkant van de bladeren, waar ze beschermd zijn tegen de
regen. De sporen maken vervolgens gametofyten, die weer mannelijke en vrouwelijke
geslachtscellen produceren. Deze komen weer samen om tot nieuwe varens uit te groeien. Tot de
vele soorten varens behoren onder meer de adelaarsvaren en de mannetjesvaren. De
mannetjesvaren wordt ruim een meter hoog, de adelaarsvaren wordt zo’n twee meter. Deze twee
soorten hebben wij ook aangetroffen in ons adoptiegebied. Verder is ook nog de eikvaren gezien.
Zaadplanten.
Zaadplanten hebben net als paardenstaarten en varens bladeren, stengels met een wasachtige laag
en wortels die soms zeer uitgebreid zijn. Deze planten kunnen het best tegen een droog leven op het
land. Er zijn vele soorten die bijna overal te vinden zijn. Sommige soorten zijn klein, andere kunnen
zeer groot worden. Bomen behoren namelijk ook tot de zaadplanten en deze zijn vaak zeer geschikt
om de hoogte in te groeien. Bomen hebben een extra stevige ‘stengel’: de boomstam.
Zaadplanten planten zich op een andere manier voort dan de andere groepen planten. Ze maken
namelijk zaden, die een stuk groter zijn dan sporen. Waar een spoor alleen erfelijk materiaal bevat,
zit er in een zaadje een embryonaal plantje. Hierin zit meestal ook voedsel dat ervoor zorgt dat de
kiem blijft leven tot deze daadwerkelijk kan ontkiemen en zich ontwikkelen tot een nieuwe plant.
Zaadplanten zijn weer in te delen in twee grote groepen planten, namelijk de coniferen die
naaktzadigen zijn en de bloemplanten die bedektzadigen zijn.
Coniferen.
Coniferen vormen zaden die zich ontwikkelen op de schubben van kegels. Dit gebeurt nadat de
kegels bestoven zijn. Bloemen en vruchten zijn bij deze planten niet te vinden, al lijken de kegels er
soms wel op. De zaden liggen onbeschermd op de schubben van de kegels en zitten niet verstopt in
een vrucht. Daarom worden coniferen naaktzadigen genoemd. Naaldbomen zoals dennen en lariksen
zijn bijvoorbeeld bekende coniferen. De dennenappels van een den zijn de geschubde kegels waarop
de zaden zich ontwikkelen. Andere coniferen zijn de jeneverbes, de taxus en de zilverspar. De
jeneverbes is een struik met scherpe naalden. Hij lijkt vruchten te hebben, maar de blauwe ‘bessen’
die eraan zitten zijn kegels. In ons adoptiegebied staan de zeeden, de grove den, de taxus en de
lariks.
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Bloemplanten.
Bloemplanten hebben geen kegels maar vruchten waarin de zaden zitten. Omdat deze ‘verstopt’
zitten worden dit bedektzadigen genoemd. Bij deze planten moeten de bloemen bestoven worden
voordat de zaden zich kunnen ontwikkelen en de vrucht kan groeien. Loofbomen, veel struiken en
kruidachtige planten zijn bloemplanten. Tot de loofbomen behoren onder meer tamme kastanjes,
eiken en populieren. Paardenkastanjes hebben harde vruchten (de kastanje), terwijl de vruchten van
andere planten zachter en sappiger zijn, bijvoorbeeld de vrucht van een pruimenboom (de pruim).
Bosanemonen, akkerviolen, klaprozen, straatgras en weideklokjes zijn enkele van de vele
kruidachtige bloemplanten. In ons adoptiegebied komen een aantal boomsoorten voor die tot de
bedektzadigen behoren. Wij hebben een lijst gemaakt van de houtige gewassen.

6.3.1 Eetbare planten.
Onkruid bestaat niet! Vrijwel alle onkruiden zijn supervoedsel. Omdat ze met hun wortels diep de
grond ingaan, halen ze veel belangrijke mineralen uit de bodem in tegenstelling tot gekweekte
groentes die snel moeten groeien en dus minder voedingsstoffen bevatten. De oermens had een veel
gevarieerder menu dan wij tegenwoordig, omdat hij alles wat eetbaar is uit de natuur, gebruikte.
Gelukkig begint deze kennis weer terug te komen. Hierna volgen enkele zeer veel voorkomende
eetbare planten.

6.3.1.1 Paardenbloem (taraxacum officinale sectie ruderalia).
Blad.
Van maart tot juni en ook nog wel later, al wordt het dan wel steeds bitterder, in salades. Voor een
mildere smaak eerst een uur in zout of water leggen of de bladeren opbinden. Vroeger werd de plant
wel aangeaard om de bitterheid weg te halen en werd het molsla genoemd. Fijngehakt kan het over
soepen gestrooid worden, in eenpansgerechten, gekookt als spinazie, als broodbeleg, in gekruide
aardappelen, eiergerechten, kruidenkaas.
Bloemstengels.
Deze kunnen in salades of als groente worden gegeten na ze
eerst in zout of water geweekt te hebben.
Bloemblaadjes.
Kunnen als decoratie over de sla gestrooid of gewoon als lekker
snoepje opgepeuzeld worden. Wel alleen de gele kroonblaadjes
gebruiken. Ook geschikt voor gelei, siroop, wijn en toegevoegd
aan groentes of thee.
Bloemknoppen.
Zijn geschikt als chutney en in te maken als kappertjes. Ook als
groente te bakken.
Wortel.
Van september tot maart rauw in de salade of als groente. Hij kan
ook gedroogd en daarna geroosterd als koffiesurrogaat dienen.
Gezondheid.
Zeer bekend als urinedrijvend, vandaar de Franse naam pis-en-lit. Verder voor bevordering van de
galsecretie, bij leverklachten, jicht en reuma, voor bloedreiniging, spijsvertering en mild afvoerend.
Uitwendig wordt hij wel gebruikt bij eczeem en andere huidziekten en het sap voor wratten (pas op
voor de ogen!).
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6.3.1.2 Grote brandnetel (urtica dioica).
Blad.
Kan als spinazie gebruikt worden, in eier- en korstdeeggerechten, in groentegerechten, als soep, als
smaakmaker en pesto. Als basis voor groentesappen en sauzen, in bier en thee. De scheuttoppen
kunnen voorzichtig fijngewreven worden, bijv. met een deegroller of gewoon tussen duim en
wijsvinger of met heet water overgoten om de prik ervan af te krijgen. Dan kunnen ze ook rauw in
salades. Gedroogd leveren ze in de winter een mineralenrijke toevoeging.
Zaden.
Geroosterd of gedroogd als notige bijlage. Vers kunnen
zowel de groene als rijpe bijv. in kruidenkaas.
Bloemknoppen.
Deze kunnen ook in salades.
Gezondheid.
De brandnetel geldt als het beste antibioticum uit onze
streken. Vaak worden er in het voorjaar kuren mee
gedaan voor bloedreiniging en ontgifting. Hij werkt
preventief tegen kanker, zorgt voor daling van de
bloedsuikerspiegel, vermindert prostaatklachten, wordt
ingezet bij reuma, spijsverteringsstoornissen, galklachten, nierproblemen. Is ook goed voor de
bloedopbouw en de enzymproductie in de alvleesklier. Uitwendig wordt hij gebruikt bij roos en vet
haar. Het geplette zaad wordt uitwendig toegepast bij reuma en huidklachten en inwendig als
versterkend tonicum.

6.3.1.3 Vlier (bedoeld wordt de sambuccus nigra).
Bloemen.
Van ongeveer half mei tot half juni kunnen ze vers door pannenkoekenbeslag gehaald en gebakken
worden. Ook wordt er siroop, wijn en azijn van gemaakt. Ze zijn te drogen voor de thee. Van de
stelen geknipt, kunnen ze over de sla.
Bloemknoppen.
Ze kunnen geblancheerd zuur en zoutig als pickles ingelegd
worden. Dit kan ook met de onrijpe bessen gedaan
worden.
Vruchten.
Zijn zeer geschikt als jam of gelei of sap. Ook wijn en azijn
worden ervan gemaakt. Rauw zijn ze beperkt eetbaar.
Gedroogde bessen zijn geschikt als knabbel of zure
smaakmaker.
Gezondheid.
Moedertje Vlier zorgt goed voor ons in barre tijden als griep en verkoudheid toeslaan. Bloesemthee
en vruchtensap zijn dan zeer welkom.
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6.3.1.4 Look zonder look (alliaria petiolate).
Deze naam dankt hij aan de smaak van look.
Blad en scheuten.
Van april tot juni te gebruiken als basis voor salades,
groentegerechten, vullingen, soepen, ovenschotels en in
kruidenkwark of –boter en in pesto.
Bloemen.
Van mei tot juni als decoratie van allerlei gerechten en
salades.
Zaad.
De jonge groene hauwen van eind mei tot juni als verse
smaakmaker. Van juli tot augustus kunnen de rijpe zaden
met azijn en zout tot mosterd vermalen worden.
Gezondheid.
Gebruikt bij slijmvliesontsteking van de luchtwegen, astma, als gorgelmiddel, bij worminfecties, als
antibacterieel en kiemdodend middel. Ondersteunt de spijsvertering, werkt urinedrijvend en
bloedreinigend. Uitwendig gebruikt als brijomslagen voor etterende wonden en insectensteken.

6.3.2 Bomen.
In ons adoptiegebied komen veel verschillende bomen voor. Drie van de meest voorkomende
worden hier uitgebreid beschreven te weten de eik, de ruwe berk en de zwarte els. In bijlage 8 is er
een opsomming van alle bomen en houtvormende planten die in ons gebied voorkomen.

6.3.2.1 De eik.
Naam en etymologie.
Eiken (Quercus) zijn een geslacht van loofbomen. Tot dit geslacht behoren zowel bladverliezende- als
altijd groenblijvende bomen. Quercus is Latijn voor eik.
Eik is een oud-Germaans woord voor boom en verwant aan het oud-Indisch igja dat verering
betekent. Quercus is waarschijnlijk afgeleid van de Indogermaanse heilige naam perkus, wat
vuurbrand of eikenboom betekent. In Nederland en Vlaanderen komen de zomer- en wintereik voor,
respectievelijk Quercus robur en Quercus petraea.
Robur betekent hard(eiken)hout. In het Latijn wordt robur als term gebruikt voor zowel kracht als
voor de eik. Patraea heeft betrekking op de groeiplaats: op rotsen groeiend. Opmerkelijk is de
overeenkomst tussen het Griekse woord voor eik (drus) en het woord druïde voor de Keltische
priesters, die de naam eikmensen hadden. Het keltische woord voor eik is dervos of dervon en in het
Gallisch is het eik dervo. Deze woorden komt men nu nog tegen in persoons- en plaatsnamen. Het
Keltische duir staat voor solidariteit en bescherming en betekent
ook eik. Het woord deur is afgeleid van duir en verwijst naar de
doors of perception, een toegang naar de Andere Wereld, een
hoger bewustzijnstoestand.
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Quercus robur: zomereik
Beschrijving en groeiplaats.
De eik is een “grand seigneur” onder de bomen. Hij vormt een grote machtige en toch losse kroon
die genoeg licht doorlaat voor de groei van andere bomen. Eiken groeien overal behalve op de echt
natte gronden. Eikenbladeren zijn makkelijk te herkennen aan hun unieke onregelmatig gelobde
vorm. In het najaar groeien de vrouwelijke bloemen uit tot de bekende pijpekopjes die de eikels
omvatten.
Het verschil tussen zomer- en wintereik is vooral te zien aan de eikels. Bij de wintereik zijn de eikels
kortgesteeld en bij de zomereiken hebben ze lange stelen. Het omgekeerde is het geval bij de
bladeren. De stelen van het blad bij de wintereik zijn lang en bij de zomereik heel kort.
Verspreiding.
Sinds kort weten wij dat de eik hier na de laatste ijstijd (10.000 jaar geleden) arriveerde via twee
migratielijnen: een uit Italië en een uit Spanje. Het is niet uitgesloten dat er nog een derde lijn was,
uit de Balkan. Het natuurlijke areaal van de inheemse eiken omvat Midden- West- en Zuid-Europa.
Het verspreidingsgebied van de zomereik is het grootst: het gaat dieper Scandinavie in en loopt door
tot in de Oeral en West Azië.
Zesduizend jaar lang hadden de eiken een centrale plaats in de bossen van de Lage Landen. Pas met
de komst van de beuk moesten eiken opboksen tegen een geduchte concurrent.
Zomereiken komen overal in Nederland voor. De zeldzamere wintereik (Quercus petraea) komt voor
op de Veluwse stuwwallen,bij Nijmegen, op de Utrechtse heuvelrug en het Limburgse
Meinweggebied.
Relaties met dieren.
De eek(eik)hoorn is onlosmakelijk verbonden met de gastvrije eik, evenals de egel. Beiden zijn verzot
op de eikels. Gaaien leggen wintervoorraden eikels aan. Eikels worden ook gegeten door andere
kraaiachtigen en houtduiven. Het is bekend dat bij de zomereik als producent in het voedselweb wel
vierhonderd dieren voorkomen, waaronder tientallen vlindersoorten. Bekende vlinders zijn de
eikenpage, wapendrager en halvemaanvlinder.
Gebruik.
Voor de mens is de eik een van de waardevolste bomen. Het hout heeft een bijzonder goede
kwaliteit. Bijna alles van de eik – vruchten, hout, bast, schors, bladeren en zelfs bladgallen – is
bruikbaar voor de meest uiteenlopende doelen. Dat is de reden dat de mens door de tijd heen een
bondgenoot was van de eik en hem vaak bevoordeelde.
Het waarschijnlijk oudst bekende kunstvoorwerp stamt uit de periode 7000-3800 v. Cristus. Het
betreft een houten beeldje dat bij Willemstad in een veenlaag is aangetroffen: het mannetje van
Willemstad.
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De ouderdom is vastgesteld op 7300 jaar oud. De oudste wielen uit ons land en uit heel Europa
stammen uit het eind van de jonge steentijd. Ze zijn uit één stuk hout gemaakt en vrijwel allemaal
eiken. Eikenhout is al duizenden jaren in gebruik als timmerhout en in de middeleeuwen werd al
looizuur gebruikt bij het looien van huiden. De eikels worden van oudsher gebruikt als voer voor
varkens.
Symboliek.
De eik wordt wel beschouwd als “de koning van het bos”. Het krachtige en ruige uiterlijk wordt als
mannelijk aangemerkt. De eik komt die plaats toe, die de leeuw in het dierenrijk bekleedt.
Zeus heeft de eik aangenomen als zijn boom der voorzegging. De (vrijstaande) eik is het symbool van
kracht, macht, lange levensduur en hoogte. De eik is onlosmakelijk verbonden met vuur en de
daarmee samenhangende vruchtbaarheid. De eik is ook verheven tot zinnebeeld van gastvrijheid.
Mythologie.
De eik behoort tot de meest vereerde bomen bij de Indogermaanse volkeren. Voor de Grieken,
Keltenen en de Yakutsin in Siberië was de eik de wereldboom of wereldas, de axi mundi. De Esten en
de Finnen meenden bovendien dat de eik zon en maan verduistert en een magische kracht bezit.
Al in het verre verleden werd de eik door de oude Grieken, Noren en Kelten vereerd als een heilige
boom. Misschien gaat dit zelfs door tot in de bronstijd, want in grafheuvels vinden we bijlstelen van
eikenhout. Dat juist de eik in vele mythen en sagen figureert is natuurlijk niet verwonderlijk. Ook nu
nog maken oude en omvangrijke eiken veel indruk op voorbijgangers.
Bij veel volkeren was het gebruikelijk recht te spreken onder oude eiken.
Ook werden doden langs de oude eiken gedragen, zodat de hele gemeenschap afscheid kon nemen
van de overledene. De eik is de heilige boom van de Germaans god van de donder Donar.

6.3.2.2 De berk.
Naam en etymologie.
Berken zijn een geslacht van loofbomen. De Latijnse naam voor berk is Betula. Berk gaat terug op het
Oud Indische woord bharg, dat glanzend betekent en waarschijnlijk betrekking had op de witte bast.
Berk stamt van het Indo-Europese bhirg waarvan ook de naam Brigitte is afgeleid. Bhurja,
helderblinkende noemde men de berk in het Sanskriet. Betula stamt van het Keltische betu en is
afgeleid van slaan. Als topografische namen kennen wij de plaatsen Berkel-Rodenrijs, Berkel,
Berkenwoude en Berlicum. In Nederland kennen wij ook de rivier de Berkel.
Beschrijving en groeiplaats.
De berk stelt weinig eisen aan zijn omgeving en groeit op alle grondsoorten. In Nederland komen
twee soorten voor, de ruwe berk (Betula pendula of verrucosa) en de zachte berk (Betula
pubescens).
De zachte berk groeit bij voorkeur op natte gronden. De berk is een echte pionier en de zaden
worden door de wind verspreid. Berken worden twaalf tot twintig meter hoog en worden tussen de
vijftig en honderdvijftig jaar oud. Ze verdwijnen daarna en maken plaats voor andere boomsoorten
o.a. eik en beuk.
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Betula pendula: ruwe berk
Berken behoren met de haagbeuk, de hazelaar en de elzen tot de berkenfamilie.
Kenmerkend voor deze plantenfamilie is dat de bloemen in katjes zijn gerangschikt.
De mannelijke katjes van berken hangen en zijn aanzienlijk langer dan de rechtopstaande, geelgroen
tot roodbruine vrouwelijke katjes.
Verspreiding.
Berken behoren tot de eerste immigranten na de periode van de laatste ijstijd.
De ruwe berk komt vrijwel voor in heel Europa en in het oosten tot in Siberië.
De zachte berk heeft ongeveer hetzelfde verspreidingsgebied.
Gebruik.
Berkenbladeren worden gebruikt om thee te maken.
Met berkenblad wordt ook wol geel en groen geverfd.
Door een gaatje te boren in de stam wordt suikerrijk berkensap afgetapt. Van berkensap maakt men
wijn. Ook wordt ervan berkensap een zoetstof gemaakt.
Berkenwater is ook een haarmiddel en bestaat uit een aftreksel van berkenschors en alcohol.
Berkenhout wordt verwerkt in triplex en toegepast in meubels en parket.
Berkenhout brandt met een heldere vlam, met berkenteer smeert men de wielen, het sap wordt
gebruikt als geneesmiddel en berkentwijgen gebruikt men in de sauna om de bloedsomloop te
stimuleren. Van berkentwijgen maakt men de bezem. Bossen worden afgeplant met een strook
berken om verspreiding van vuur tegen te gaan.
Relaties met dieren en planten.
De zeldzame korhoen heeft een voorkeur voor berkenbossen en wordt ook wel berkhoen genoemd.
Berken leven in symbiose met vliegenzwammen.
De berk heeft aantrekkingskracht voor veel insecten en is als producent in het voedselweb belangrijk.
Bekende insecten zijn de berkenwants en de berkenpage.
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Symboliek.
De berk wordt wel “de vrouwe van het woud” genoemd, de vergoding van verfijndheid en
bekoorlijkheid. De berk wordt in het noorden vereerd als de boom van het licht, de nieuwe lente. In
het volksgeloof heeft de berk te maken met gezondheid en vruchtbaarheid.
De berk wordt vaak in verband gebracht met de maan en de zon en ook met de geesten van de
doden. Siberische volken zien de berk als de axis mundi, de wereldas.
Mythologie.
De berk is vooral bij de Siberische volken de heilige boom.
Bij riten rond de berk speelt de vliegenzwam een sleutelrol.
De Germanen noemden de berk de boom der wijsheid en kenden magische en geneeskundige
eigenschappen toe aan twijgen, sap en bladeren van de berk. De berk is de heilige boom van Frigg,
de moedergodin, vrouw van Odin/Wodan.
Bij de Kelten is de berk gewijd aan de godin Bergha of Brigit, godin van het onderricht, geneeskunst
en het smidswerk.

6.3.2.3 De zwarte els.
Naam en etymologie.
Elzen behoren met de berk, de haagbeuk en de hazelaar tot de berkenfamilie.
Het is een geslacht van loofbomen. De Latijnse naam is Alnus. Dit is afgeleid van het woord alor
amme en betekent ik word door de stroom verzorgd. De naam duidt op het snel opgroeien in een
waterrijke bodem.
Er komen in Nederland twee inlandse soorten voor; de zwarte els Alnus glutinosa en de witte els,
Alnus incana. De zwarte els komt het meeste voor.
Glutinosa betekent plakkerig, hetgeen kenmerkend is voor het jonge blad.
De witte els is als autochtone boom in Nederland zeer zeldzaam. De els wordt ook elder, elst, en
gravenhout genoemd.
Beschrijving en groeiplaats.
De zwarte els is een ranke verschijning met korte licht takken die regelmatig zijn gerangschikt. Op
goede groeiplaatsen kan de boom wel 25 meter hoog worden. In de winter is de boom zeer
transparant en prachtig paarsbruin van kleur.
De schors is eerst glad en glanzend grijsbruin. Al snel vormt er zich een donkergrijze tot zwartbruine,
schubbige, gegroefde schors.
De knoppen zijn kaal en staan op een steeltje. De zwarte els is gemakkelijk te herkennen aan de grote
omgekeerde eironde bladeren. De top is stomp en ingekeept en de randen zijn grof dubbel gezaagd.
De bladeren worden 4-11 cm lang. De onderzijde is kaal met uitzondering van de nerfoksels (de
hoeken van de nerven). De stelen 2 tot 3,5 cm lang. De jonge delen zijn kleverig.
De zwarte els is eenhuizig. De houtige, mannelijke katjes vallen niet uiteen bij rijpheid zoals bij
berken. Ze zijn langwerpig, 6 tot 12 cm lang. Tijdens de bloei hangen ze slap. Het stuifmeel wordt via
de wind verspreid. De vrouwelijke vruchtkatjes zijn ovaal, roodbruin en zitten met drie tot vijf stuks
samen en zijn gesteeld. De elzenproppen worden gevormd door de vrouwelijke bloemen. Het zijn de
schutbladen van deze bloemen die houtig geworden zijn. In hun oksels zitten de vruchtjes.
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Verspreiding.
De els komt algemeen in Europa voor. Bijna overal waar het nat of vochtig is kan de zwarte els
groeien. Vanaf ongeveer 9000 jaar terug hebben uitgestrekte gebieden van Nederland en
Vlaanderen, vooral in het westen en in de rivier- en beekdalen bestaan uit zwarte elzen. Zwarte elzen
groeien op voedselarme en veenachtige bodems en gedijen omdat zij stikstof uit de lucht binden en
opslaan in wortelknolletjes. Zwarte elzen worden hier vaak begeleid door zachte berken en gagel.
Op leemachtige gronden groeit de zwarte els vaak samen met de es.
Relaties met dieren.
Elzen zijn zeer geliefd bij sijzen en mezen die in het najaar en winter de zaadjes uit de elzenproppen
halen. Bekend zijn de elzenhaantjes, kevers en hun larven die massaal kunnen voorkomen en de els
kaalvreten. De larven en kevers zijn weer voedsel voor andere dieren.
De inheemse elzen leven in symbiose met de bacterie Frankia alni die zorgt voor de binding van
stikstof uit de lucht. Deze levensgemeenschap bevindt zich in knolletjes aan de wortels.
Gebruik.
Het hout van de zwarte els is zeer bestand tegen verrotting, op voorwaarde dat het volledig
ondergedompeld blijft en word dan gebruikt als heipaal.
Uit vondsten is gebleken dat in de brons- en ijzertijd het hout is gebruikt voor belangrijke constructie
elementen van woonstalhuizen. Het hout is uitermate geschikt als hakhout voor rijshout en werd
tevens gebruikt voor het maken van gereedschap en stelen. De schors wordt gebruikt als looistof en
voor het verven van textiel. Elzenblad werd gebruikt bij brandwonden en ontstekingen en als
geneesmiddel.
Symboliek.
De els wordt gezien als een vrouwelijke boom.
Men was vooral bang voor elzen en dat had te maken met de standplaats.
De els wordt net als de wilg gerelateerd aan water en verbonden aan de maan, vruchtbaarheid en
vuur. Als de els gezaagd is wordt het hout bloedrood.
Door de moerassige groeiplaats beschouwde men de els als spookboom.
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Mythologie.
De Germanen vereerden de els als boom van de roodharige Thor vanwege de rode kleur. De Kelten
vanwege de dood en wedergeboorte. Elzen waren bij de Grieken gewijd aan Phoroneus, de uitvinder
van het vuur.
In sagen wordt verteld dat de duivel zijn grootmoeder tot bloedens toe afroste met een elzenstok.

6.4 Schimmels en paddestoelen.
Schimmels of zwammen (wetenschappelijke naam: Fungi, ook wel Myceteae) zijn organismen die uit
cellen met een celkern, mitochondriën, celwand en een cytoskelet bestaan. Tot de schimmels
behoren zowel meercellige organismen zoals paddenstoelen maar ook eencellige organismen zoals
gisten. Net als dieren vormen schimmels in de taxonomie een eigen rijk. Het wetenschappelijk
onderzoek naar schimmels heet mycologie en de onderzoekers worden mycologen genoemd.
Schimmels planten zich zowel geslachtelijk als ongeslachtelijk voort. De geslachtelijke voortplanting
gaat door middel van sporen, de ongeslachtelijke voortplanting is op vegetatieve wijze door
schimmeldraden en zwamvlokken. Als saprofyten (afbrekers) spelen schimmels een belangrijke
ecologische rol bij de afbraak van plantaardig materiaal (bacteriën zijn vooral belangrijk bij de
afbraak van dierlijk materiaal). Veel schimmels leven in symbiose met planten in de vorm van een
mycorrhiza, door bijvoorbeeld voor bomen mineralen te absorberen en in ruil daarvoor suikers terug
te krijgen voor hun eigen voeding (zie heterotroof). Op deze wijze verhogen schimmels de
biodiversiteit, omdat de boom (of andere plant) kan overleven in moeilijkere omstandigheden.
Vorm en grootte.
Er zijn zowel eencellige schimmels, als meercellige schimmels.
Meercellige schimmels leven op een ondergrond, bijvoorbeeld op een bodem of op (al dan niet
levend) hout van bomen. Meercellige schimmels hebben een thallus (meercellig plantenlichaam,
zonder onderscheid van een bepaald weefsel, zoals blad, steel, wortel enz.), in tegenstelling tot
planten en dieren die een 'compact' lichaam bezitten. Dit thallus bestaat uit in de ondergrond
groeiende schimmeldraden, microscopisch dunne draden met een doorsnee van 2 tot 100
micrometer, die vaak tot netwerken verweven zijn. Het hele netwerk van draden wordt mycelium of
zwamvlok genoemd. De vorm van de schimmeldraden hangt sterk van de soort schimmel af. Bij op
planten parasiterende soorten zitten vaak aan het einde van de schimmeldraad haustoriën, zuigende
organen die in de cellen van de plant doordringen om daar voedingsstoffen te onttrekken. Sommige
schimmels zijn carnivoor, ze kunnen in hun netwerk van schimmeldraden kleine dieren als
rondwormen vangen. Bij sommige soorten liggen bundels schimmeldraden parallel naast elkaar, deze
bundels worden rizomorfen genoemd en kunnen wel op de wortels van planten lijken.
Het opvallendste deel van meercellige schimmels zijn echter niet de ondergrondse schimmeldraden,
maar bovengrondse vruchtlichamen. Deze organen worden paddenstoelen genoemd en dienen voor
de voortplanting. Ze kunnen behalve verschillende kleuren ook veel verschillende vormen hebben,
zoals hoedvormig, rond, kokervormig, knolvormig of in de vorm van korsten. Hoewel ze voor mensen
het opvallendste deel zijn, vormen ze maar een klein deel van het organisme. Bij sommige soorten,
zoals truffels, zit het vruchtlichaam overigens ondergronds. Het vruchtlichaam bestaat niet uit echt
weefsel, maar uit nauw vervlochten schimmeldraden. Men spreekt daarom wel van "schijnweefsel".
Paddenstoelen bestaan uit een hymenium (weefsellaag), een deel waarin zich sporen ontwikkelen,
en een deel dat hymenofoor (verzameling weefsels) genoemd wordt en het hymenium ondersteunt.
Niet alle schimmels vormen vruchtlichamen. Er zijn ook soorten die bovengronds te zien zijn als een
witte of grijze laag aanslag. Deze aanslag kan men onder andere aantreffen op bedorven voedsel,
maar kan ook ontstaan op bijvoorbeeld muren. Deze aanslag wordt ook wel beschimmeling
genoemd. De grootte van schimmels kan sterk verschillen: er bestaan microscopisch kleine soorten
maar ook soorten die gigantische afmetingen kunnen krijgen.
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Stofwisseling.
Schimmels zijn heterotroof, ze bevatten geen bladgroen en voeren dus ook geen fotosynthese uit.
Het voedsel wordt ter beschikking gesteld door andere organismen o.a. bomen die daarvoor in de
plaats weer voedingsstoffen ontvangen van de schimmels.
Schimmels zijn chylotroof: in tegenstelling tot dieren hebben ze een uitwendige voorvertering.
Levenscyclus.
Schimmels planten zich over het algemeen voort met sporen. Deze ontstaan in het vruchtlichaam of
aan het uiteinde van schimmeldraden. Een dergelijk vruchtlichaam kan ontstaan door bevruchting.
Schimmels kunnen vele levensvormen aannemen: van eenvoudige tot ingewikkelde levensvormen en
levenscycli. Sommige schimmels zijn eencellig, of kunnen zowel een meercellige als eencellige
levensvorm aannemen. De schimmels die in deze eencellige levensvorm voorkomen noemt men
gisten. De zwammen die vruchtlichamen vormen noemt men de hogere zwammen. De zwammen die
geen vruchtlichamen vormen noemt men lagere zwammen.
Hogere en lagere Schimmels.
Paddestoelen en zwammen zijn de vruchtlichamen van de in de bodem aanwezige mycelia of
zwamvlokken van hogere schimmels of macrofungi. Tot de hogere schimmels worden de met het
blote oog zichtbare soorten gerekend, waarvan de vruchtlichamen groter zijn dan ongeveer 1 mm.
Ze zijn allemaal ten minste tot geslachtelijke voortplanting in staat.
De meeste lagere schimmels zijn kleiner dan 1 mm. Ze planten zich meestal voort tijdens een
ongeslachtelijke fase van hun levenscyclus in een zogenaamde imperfecte vorm voort door
ongeslachtelijke sporen op de gespecialiseerde delen van het mycelium.
Levenswijze en ecologische rol.
De schimmels kunnen worden ingedeeld naar hun wijze van leven:
 saprofytisch: leven van dood materiaal
 parasitair: dringen een organisme binnen en leven ten koste van dat organisme
 symbiotisch (mutualistisch): leven samen met een ander organisme.
Schimmels spelen samen met bacteriën een belangrijke rol als reducenten in de meeste
ecosystemen. Alle schimmels zijn heterotroof, dat wil zeggen dat ze voor hun stofwisseling
afhankelijk zijn van door andere levensvormen aangemaakt organisch materiaal.
Saprofytische schimmels.
De meeste schimmels zijn saprofyten, ze gebruiken de resten van dode dieren en planten als voedsel.
Schimmels zorgen samen met bacteriën en kleine diersoorten als regenwormen dat resten van dode
planten tot humus worden omgezet. Schimmels zijn bijna de enige organismen die lignine, een
complexe stof waar de celwanden van planten uit zijn opgebouwd, kunnen afbreken en als
voedingsstof gebruiken. Ook spelen ze een belangrijke rol bij de afbraak van cellulose, hemicellulose
en keratine. De daarbij vrijkomende stoffen kunnen daarna weer door met name planten gebruikt
worden.
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Biologisch samenleven met saprofytische schimmels
Symbiose met planten.
Schimmels leven vaak in symbiose met planten. Aangenomen wordt dat 80 tot 90 % van alle planten
in symbiose met schimmels leven. De meest voorkomende manier is de mycorrhiza, een mantel van
schimmeldraden die de haarwortels van planten omhult. Mycorrhiza is een mutualistische relatie: de
relatie is zowel voor de plant als de schimmel voordelig. De plant kan meer voedingsstoffen
opnemen met de haarwortels, omdat de schimmeldraden de bodem veel kleinschaliger omwerken
dan de wortels van de plant dat kunnen. Hierdoor kunnen er makkelijker mineralen door de boom uit
de bodem opgenomen worden. Omdat het mycelium van de schimmel de haarwortels van de plant
omgeeft zijn deze ook beter beschermd tegen uitdroging en parasieten. De schimmel ontvangt
koolhydraten van de plant, die deze door fotosynthese in haar bladeren produceert en ook naar de
wortels aanvoert.
Vooral in voedingsstofarme bodems zijn de extra voedingsstoffen die de plant dankzij de micorrhiza
binnenkrijgt van vitaal belang. Dankzij mycorrhiza kunnen planten op plekken groeien waar ze anders
niet zouden overleven. De symbiose tussen plant en schimmel verrijkt op die manier ecosystemen.
Voorbeelden van deze vorm van mutualistische symbiose tussen schimmels en hogere planten zijn
vliegenzwammen onder berken, of eekhoorntjesbrood onder eiken.
Daarnaast zijn er de schimmels, die in mutualistische symbiose leven met groenwieren of met
blauwwieren of met beide. Deze symbioses worden korstmossen of lichenen genoemd. Korstmossen
kunnen een belangrijk deel vormen van een pioniervegetaties doordat ze betrekkelijk goed bestand
zijn tegen straling, hoge en lage temperaturen en uitdroging.
Symbiose met dieren.
Sommige kevers hebben een larvestadium dat uitsluitend hout eet maar het hout alleen kan verteren
als het is aangetast door bepaalde schimmels. Een voorbeeld zijn de larven van het vliegend hert
(Lucanus cervus), dit is een grote kever waarvan de larven vier tot acht jaar van vermolmd hout
leven. Het hout moet echter zijn aangetast door witrotschimmels, die de houtvezels afbreken maar
de koolhydraten ongemoeid laten en hiervan leeft de keverlarve. Hout dat is aangetast met
schimmels die naast de houtvezels ook de koolhydraten afbreken - de bruinrotschimmels - is
ongeschikt als voedsel.
Sommige lieveheersbeestjes (Coccinellidae) leven van schimmels, een voorbeeld is het
meeldauwlieveheersbeestje (Halyzia sedecimguttata), dat van de schimmel meeldauw leeft. Doordat
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de schimmelsporen aan de kever blijven plakken, is het niet alleen een vijand van de schimmel maar
ook een belangrijke verspreider.
Berkenweerschijnzwam (Inonotus obliquus), een medicinale
zwam die parasiteert op berken en voorkomt in koude
streken.
Verschillende groepen van mieren kweken schimmels uit de
orde Agaricales als hun belangrijkste bron van voedsel.

Parasitaire schimmels.
Veel schimmels leven van dood plantaardig materiaal, er zijn echter ook schimmels die levend
plantaardig materiaal als voedsel gebruiken: ze leven als parasieten op planten. Parasitaire
schimmels die vooral op zwakke of oude planten groeien worden zwakteparasieten genoemd. De
infectie van een schimmel, mycose genoemd, kan bij de gastheer ernstige ziekten veroorzaken en
zorgen dat hij gedeeltelijk of geheel afsterft. Bomen die gevoelig zijn voor schimmelinfecties zijn
bijvoorbeeld iepen of kastanjes.
In de land- en tuinbouw kunnen grootschalige schimmelinfecties voor mislukte oogsten zorgen.
Voorbeelden van economisch schadelijke parasitaire schimmels zijn builenbrand (Ustilago maydis) op
mais, steenbrand (Ustilago hordei) op tarwe en gerst, moederkoorn (Claviceps purpurea) op rogge en
tarwe, de verwelkingszwam (Verticillium) op loofbomen als laurierkers (veroorzaakt de
verwelkingsziekte), de schurftschimmel (Venturia inaequalis) op onder andere appelbomen
(veroorzaakt schurft), perenroest (Gymnosporangium fuscum) op met name jeneverbessen, het
meniezwammetje (Nectria cinnabarina), dat vormen van boomkanker bij diverse bomen veroorzaakt
of meeldauw (Erysiphaceae) op veel verschillende soorten planten.
Waarnemingen Schellekensbeek.
In ons adoptiegebied komen vele verschillende schimmels voor.
In bijlage 6 hebben wij paddenstoelen die wij in ons adoptiegebied hebben waargenomen vermeld.
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7. Cultuurhistorie en landschapselementen.
7.1 Naamgeving Ronkenstein.
De naam Ronkenstein is in de zestiende eeuw ontstaan. Het lijkt een samenstelling te zijn van het
klanknabootsende “ronken” en de “molensteen”. Dit is echter niet zeker.

7.2 Historie Ronkenstein.
Waarschijnlijk leefden er al vanaf het Paleolithicum jager-verzamelaars in het gebied vanwege het
Maasterras. In het Neolithicum werden dat landbouwers.
Het buurtschap Ronkenstein is ontstaan door het
bouwen van molens door het grote verval van de
Schelkensbeek ter plekke. De eerste in Ronkenstein zelf
dateert waarschijnlijk van 1472. (Al in 1396 wordt een
zekere Henneken Molener genoemd, die vermoedelijk
aan de rand van het huidige Foekesbroek lag).
In de huwelijksoorkonde van Engelbert von Holtmolen
en Bele van Mulraede genaamd Boekholt uit 1472 wordt
melding gemaakt van de “overste molen toe
Offenbeeck”, waarschijnlijk slechts enkele jaren eerder
gebouwd. Deze was eigendom van de heren van de Beeselse hof Tgen Raede, de juridische voorloper
van Nieuwenbroeck. Vóór die tijd maakten ze
waarschijnlijk gebruik van de “onderste
molen” bij het Foekebroek. In een schatlijst
van 1533 is sprake van “rogge op der hoegen
moelen”.
Al in 1534 wordt ook de Segershof genoemd
op de hoek van Ronkenstein en de Onderste
Hofweg. De eigenaar was Hendrick Segers als
opvolger van zijn schoonmoeder Catharina
Ronckensteins.
In de zestiende en zeventiende eeuw werd
de “Molen door Nieuwenbroeck” vaak
beleend. Door een huwelijk kwam hij in het bezit van de Beeselse familie Cruijsberg in het begin van
de zeventiende eeuw.
In 1730 besloten de gezamenlijke eigenaren om aan de overzijde van de sluis een tweede molen te
bouwen, die dienstdeed als oliemolen. Deze werd in de tweede helft van de negentiende eeuw
gesloopt.
Rond 1760 was de korenmolen al vaak verbouwd en dermate vervallen dat ze hem hebben gesloopt
en na verplaatsing herbouwd. Dit gebouw in vakwerkstijl staat er nu nog en is bewoond.
Een van de kunstenaars die op Ronkenstein woonde, Harr Scheffer, heeft een winterlandschap
geschilderd. Peter Winkels heeft hier een gedicht over gemaakt.
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Gedicht over Ronkenstein van Peter Winkels.
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De vijver is op een gegeven moment aangelegd om te zorgen dat er in droge periodes toch
voldoende water was voor het functioneren van de molen. De kolk of vijver was de watervoorraad
voor de oude
watermolen. De
stuwen die ooit de
watertoevoer naar
de
waterraderen
regelden zijn wel
nog aanwezig en zorgen er nu voor dat er water in de kolk
blijft staan.
In de 18de eeuw kwamen er enkele woningen aan de overkant van de weg bij, nl. 2 boerderijen met
jaarankers 1776 en 1777 (Zie foto’s van
muurankers op beide boerderijen).
In 1921 werden de schoepenraderen vervangen
door een turbine.
Na ongeveer vijf eeuwen kwam in 1956 een einde
aan het industriële tijdperk van de molen met Sef
Cremers als laatste molenaar.
De Onderste Hof (zie foto hiernaast) bestond al
vóór de molen, destijds Nederhoeven genoemd,
die in 1445 aan de Kruisheren van Roermond werd
overgedragen en toen Sint Cornelishof genoemd
werd.
In de 17de eeuw werd hij ook wel Ruttenhof genoemd
naar de toenmalige pachter Rutgens. In 1784 werd het
klooster van de Kruisheren opgeheven en kwam de
boerderij aan de staat. Toen brandden huis, koe- en
schaapstal tot op de grond af. Alleen de schuur bleef
gespaard.
Daarna zijn er verschillende eigenaren geweest.
Ook de Mariakapel van de fluitende engel (zie foto) is
door de Kruisheren
gebouwd. Een
eerste vermelding dateert van 1761.

Dan is er nog de spoorlijn met het tunneltje bij de Onderste Hof,
(zie foto) waar een bijzondere situatie is, nl. drie lagen, te weten
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de beek, de weg en de spoorlijn op één plek. Hij is gebouwd in 1864-1865 op de rand van het
midden- en laagterras.

7.3 Landschapselementen.
In het deel van de Schelkensbeek dat valt onder ons adoptiegebied komen we tal van kleine
landschapselementen tegen. Naast de beek zelf, treffen we ook holle wegen, houtwallen en
houtsingels, graslanden, een solitaire boom en kleine bosjes aan. Hieronder worden er enkele
besproken.

7.3.1 Holle wegen.
In ons adoptiegebied zijn de holle wegen opvallend aanwezig. Er
is zelfs een plek waar drie holle wegen samenkomen. Maar wat is
nu eigenlijk een holle weg?
Een holle weg is een weg of pad waarvan het wegdek lager ligt
dan het omliggende land. Eeuwenlang gebruik van zo’n pad of
weg door paard en wagen, of te voet, leidde tot een natuurlijk
erosieproces. Losgewoelde aarde spoelde af met regenwater en
op die manier diepte de weg steeds verder uit. Zoals je op de
foto kunt zien is de holle weg in ons gebied nog steeds
onverhard. Gedurende perioden van hevige regenval treedt dit
proces van erosie nog steeds op. In de maand juni van 2016
heeft het overmatig veel geregend en de modderstroompjes
hebben we duidelijk waar kunnen nemen.

Deze holle weg vormt de verbinding tussen Ronkenstein en het Foekesbroek.
Holle wegen hebben behalve een cultuurhistorische
waarde, ook een belangrijke natuurwaarde. Ze zijn van
groot belang voor plant en dier. Ze vormen vaak een
verbindingsweg of stapsteen tussen bosjes en andere
stukjes natuur, die versnipperd liggen in de omgeving.
Veel dieren vinden er hun voedsel, beschutting, bouwen
er hun nest, of gebruiken de weg om zich te verplaatsen
door het landschap. Door de verzonken ligging heerst er
in holle wegen een microklimaat. Het is er wind luw,
schaduwrijk, vochtig, koeler in de zomer en zachter in de
winter.
In de voet van de boom hebben we een holletje ontdekt.
Daarnaast zijn ook de bodemsamenstelling en de bodemvochtigheid van invloed op de begroeiing.
Dit alles kan leiden tot grote variatie in de aanwezige flora en fauna. Het is een ideale omgeving voor
paddenstoelen.
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Hier zien we een afbeelding van een duivelsei. Op de eerste foto is te zien hoe we deze hebben
aangetroffen in de grond van de holle weg. Op de andere foto is de binnenkant te zien, nadat we deze
met een mes hebben doorgesneden. Dit is de toekomstige stinkzwam.
Daarnaast hebben we in de holle weg een mooie vlinder gezien, die er een beetje gehavend uitzag.
De vlinder was verzwakt, wat het voordeel had dat wij deze aandachtig konden aanschouwen. Het
bleek te gaan om het vrouwtje van de eikenpage. Een prachtige verschijning. De paarsige gloed op de
vleugels vangt het zonlicht op en geeft een mooie schittering. Zoals bij de meeste pages, heeft ook
deze een kort staartje.

Eikepage (bovenzijde)

Eikepage (onderzijde)

Een holle weg is ook voor toeristen en recreanten interessant. Het is een element in het landschap
dat je niet meer vaak tegen komt. De meeste holle wegen zijn te vinden in Zuid-Limburg. Maar zoals
je ziet, komen ze dus ook voor nabij de Schelkensbeek. De “Drie bekenroute” is een beschreven
themawandelroute van 7 km lang, waarbij je behalve langs de drie beken Reuverbeek, Schelkensbeek
en Gaesbeek, ook door holle wegen wandelt.

7.3.2 Graslanden.
Aan de beek grenzen diverse kleine graslanden. Een grasland is een vlakte die begroeid is met gras.
Vaak worden de termen grasland en weiland verkeerd gebruikt. De betreffende vlakte is pas een
weiland als er vee in wordt geweid. We noemen het een hooiland als er gras wordt gemaaid. We
hebben het hier over graslanden die door de mens zijn gemaakt. Het betreft cultuurlandschappen.
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Hier zien we een voorbeeld van
een weitje dat gedurende een
deel van het jaar begraasd
wordt door een paar ezeltjes.
Dit weitje is eigendom van de
gemeente Beesel. De gemeente
heeft er voor gekozen om naast
de begrazing ook 3 maal per
jaar te maaien en het maaisel
af te voeren.

Weitje met ezels
Dit weitje wordt extensief begraasd, wat inhoudt dat het aantal grazers per hectare klein is. Dit
betekent dat er nauwelijks iets aan het landschap verandert. Er is sprake van een evenwichtige
levensgemeenschap, waarbij naast de plantenetende zoogdieren ook plaats is voor andere
organismen. Het weitje kent een gevarieerde begroeiing. Dat hebben we kunnen constateren tijdens
het uitzetten van het lijntransect op 2 september 2016. Deze loopt namelijk door een deel van deze
weide. In bijlage 1 is het overzicht met onze aanpak en waarnemingen opgenomen. Voor een
uitgebreid overzicht van namen van aanwezige planten, verwijzen wij u naar de bijlage. Daarnaast
hebben we hier veel vlinders (oranjetipje, diverse witjes), libellen en vogels waargenomen.

7.3.3 Omzoomd hooilandje.
Midden in het adoptiegebied ligt nog een ander waardevol omzoomd hooilandje. Dit landje is in
handen van een particulier die het perceel heeft geërfd. Hij heeft geen landbouwbelangen en heeft
geen specifieke bedoelingen met dit perceeltje. Het voordeel hiervan is dat het zijn natuurlijke
karakter blijft behouden. De maaimachine komt maar af en toe langs, waardoor het gras gelegenheid
heeft tot groeien en bloeien en het gras groeit ook minder dicht. Tussen het gras kunnen veel meer
planten een bestaan vinden, zoals grote brandnetel, voederwikke en smalle weegbree, wat ook weer
tal van insecten aantrekt. Deze insecten zijn vooral in de lente en zomer goed waar te nemen. Als je
door het hooilandje struint – een echt wandelpad loopt er niet - worden de aanwezige insecten
gestoord en vliegen of springen ze alle kanten op. Dat is een mooie gewaarwording en geeft de
natuurliefhebber de gelegenheid om tal van beestjes van dichtbij te bewonderen. Zoals hieronder
afgebeeld, achtereenvolgens: het landkaartje en fraaie schijnboktor en rode mieren op voederwikke.
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Een omzoomd hooilandje in de winter.

Dit is hetzelfde hooilandje, maar dan in de zomer.
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Landkaartje

Fraaie schijnboktor

Rode mieren op voederwikke.
Even verderop komen we nog een weide tegen waarin een paar runderen zich te goed doen aan het
gras en alles wat er eetbaar is. Dit perceel is eigendom van de gemeente Beesel en wordt eigenlijk
meer uit hobby beweid dan uit landbouwbelang. Wat opvalt is dat het gras hier minder kans krijgt

om te groeien en te bloeien. Dat komt voor een deel door de intensieve begrazing door de runderen.
Weide met Schotse hooglanders. Deze weide is omgeven door houtsingels.
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7.3.4 Houtsingels en houtwallen.
Houtsingels lijken veel op houtwallen. Bij een houtwal is er sprake van een gegraven greppel en een
opgeworpen wal. Deze greppel is gegraven om met de vrijgekomen grond de wal aan te leggen. Bij
houtsingels is die wal niet aanwezig. De tekening hieronder illustreert de verschillen.

Houtwallen en houtsingels werden in het verre verleden door mensen aangelegd ter bescherming
van het gewas op de toenmalige akker. Door regelmatig onderhoud ontstond er een dichte, voor het
vee ondoordringbare haag. Ze deden dienst als veekering. Voorkomen moest worden dat het vee,
dat onder begeleiding van een herder dagelijks naar de gemeenschappelijke weidegronden ging, het
gewas op de akkers gingen vernielen. Houtwallen en houtsingels deden vaak ook dienst als
erfafscheiding en als leverancier van geriefhout en van brandhout. Door de komst van prikkeldraad,
ruilverkavelingen en schaalvergroting zijn vele kilometers van de deze elementen in het landschap
verdwenen. Gelukkig zijn de houtwallen op bepaalde plaatsen, zoals hier aan de Onderstehofweg,
nog bewaard gebleven.
De houtwallen en houtsingels vervullen nog steeds een belangrijke rol. Niet meer als veekering, maar
wel als landschapselement waar voor de natuurliefhebber het hele jaar door wat te ontdekken valt.
Naast de landschappelijke functie, zijn ze ook ecologisch van grote betekenis. Ze zijn van belang voor
vleermuizen om zich te oriënteren en als verbindingszone voor vlinders en allerlei zoogdieren.
Bovendien bieden ze vogels en kleine zoogdieren nest- en schuilgelegenheid en voedsel. Bijgaand
enkele voorbeelden.
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De rupsen van de stippelmotten hebben
gemeenschappelijk web gesponnen, waarin
de verpopping plaatsvindt.

De bosmuis heeft een holletje gegraven in een houtwal

De houtwallen vertonen vaak een grote overeenkomst met de randen van de bossen. Er is sprake van
een overgang van lichtverhouding, van wind, van luchtvochtigheid, van temperatuurverloop, en
daarmee van het hele microklimaat. Als gevolg van de windafneming dalen er vaak stofdeeltjes en
plantenresten neer en deze komen tot bezinking in de bodem. Als deze stroken lange tijd zo blijven,
kan er een vegetatie tot ontwikkeling komen, die afwijkt van die van het bos, maar ook anders is dan
die van het open veld. Deze houtwallen vormen derhalve een refugium voor bepaalde soort planten.
Er komen vaak klimplanten voor zoals klimop en kamperfoelie. Maar ook kruiden, zoals robertskruid,
dagkoekoeksbloem en grootbloemige muur.
Zoals eerder vermeld, is de andere kant van de houtwal
gelegen aan de Onderstehofweg. Dat is een onverharde
weg die loopt vanaf Hoeve Segershof in het buurtschap
Ronckenstein naar de hoeve Onderste Hof, die gelegen is
bij de spoorbrug. Hiermee is tevens de herkomst van de
straatnaam verklaard.
Ten noorden van de Schelkensbeek, daar waar deze de grens vormt tussen de gemeente Beesel en
de gemeente Belfeld, ligt ook nog tuinbouwgrond. Hier worden bomen gekweekt, wat overigens een
economische activiteit is die in de hele regio veel wordt uitgeoefend. De bomen zijn geplant op hoger
gelegen landbouwgronden. Vanaf deze plek kun je diep in het dal kijken, waar de Schelkensbeek zich
een weg baant richting Maas. Als gevolg van de vele begroeiing is de beek hier alleen in de
winterperiode goed waar te nemen.
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8. Bedreigingen en kansen.
8.1 Inleiding.
In dit hoofdstuk brengen we enkele ontwikkelingen in beeld die zich in of in de directe omgeving van
ons adoptiegebied afspelen. We schetsen een beperkt aantal ontwikkelingen die van invloed kunnen
zijn op de kwaliteit van de natuur- en/of cultuurwaarden in het gebied. We maken hierbij een
onderscheid tussen ontwikkelingen die een bedreiging kunnen vormen en ontwikkelingen die kansen
bieden.

8.2 Bedreigingen.
Hieronder noemen we een aantal bedreigingen.
-

Af- en inspoeling van de meststoffen vanuit de aanpalende akkers kunnen een bedreiging
vormen voor de lokaal aanwezige bronnen in het dal van de Schelkensbeek.

-

Doordat de bebouwing van de kern Offenbeek direct aan het gebied grenst, werkt ook het
storten van tuinafval en het gebruik als hondenuitlaatplaats, een verstoring in de hand.

-

In het adoptiegebiedje ligt een hooilandje van een particulier. Indien hier geen beheer en
onderhoud plaatsvindt, dan is de verwachting dat hier over 10 jaar een eiken- en/of
berkenbosje is ontstaan. We hebben hier al spontane vestiging van boompjes geconstateerd.
Dat zal een merkbare verandering in de soortensamenstelling tot gevolg hebben (successie).

-

In de gemeente Beesel liggen diverse natuurgebieden. De Schelkensbeek, met zijn vele
landschapselementen, maakt hier deel van uit. Als gevolg van de aanleg van de A-73 is de
ecologische samenhang tussen al deze gebieden en elementen sterk verstoord. De weg
vormt voor veel diersoorten een barrière, waarmee de samenhang tussen het
uiterwaardengebied van de Maas en het middenterras sterk is verstoord.

-

Zoals eerder is omschreven, kent het gebied veel landschapselementen. Deze elementen
hebben stuk voor stuk een belangrijke functie. Ze zorgen voor een zekere
basisnatuurkwaliteit in het gebied. Maar om goed te kunnen functioneren, is het belangrijk
dat het niet alleen om solitair gelegen elementen gaat, maar dat ze in onderlinge samenhang
kunnen functioneren. Steeds meer landschapselementen verdwijnen, omdat ze hun
oorspronkelijk functie hebben verloren. Het is belangrijk om daar aandacht aan te besteden.
Vakkundig beheer en onderhoud vergen kennis en kosten ook geld. Het is de vraag of alle
gebiedseigenaren hier voldoende waarde aan hechten en de vereiste maatregelen nemen.
Dit vraagt om regie in ruimtelijke ontwikkelingen (Structuurvisie Beesel, Bestemmingsplan
Buitengebied), maar ook om gerichte fysieke ingrepen. Een plan als het
Landschapsontwikkelingsplan Beesel kan daarbij helpen. Het nadeel van dit plan is dat het
geen juridische status heeft en de voorgenomen maatregelen daardoor ook niet afdwingbaar
zijn.
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-

Het buurtschap Ronkenstein met omliggend landschap is op basis van de Monumentenwet
aangewezen als beschermd dorpsgezicht. Dit is gedaan om de cultuurhistorische waarden
van het gebied te behouden. De bescherming heeft vooral betrekking op de situering van de
bebouwing en de historische structuur van de wegen, de molenvijver en waterlopen met de
hierbij behorende begroeiing zoals bomen, heggen en hagen. Om het karakteristieke beeld
van het gebied te behouden, is het van groot belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met de
inpassing van nieuwe elementen. In het buurtschap zijn diverse monumentale gebouwen
aanwezig en deze zijn allen bewoond. De meeste bewoners van Ronkenstein zijn echter op
gevorderde leeftijd. Het vergt de nodige inspanningen (tijd, kennis, energie, geld) om het
monument in stand te houden. Het overgrote deel van de monumenteneigenaren is actief
bezig met het onderhoud van zijn monument. Jammer genoeg is niet iedere bewoner van
Ronkenstein in staat hier de vereiste energie in te steken. Indien er sprake is van achterstallig
onderhoud, dan kan dat blijvende schade aanbrengen aan het monument en tast dat de
monumentale waarde van het monument aan.

8.3 Kansen
Hieronder vermelden we een aantal kansen.
- In het kader van de Kaderrichtlijn Water wordt de Schelkensbeek regelmatig op vis bemonsterd.
Het aantal vissoorten dat in de Schelkensbeek voorkomt kan toenemen indien het aanwezige
migratieknelpunt bij de provinciale weg wordt opgeheven. Als gevolg van het flinke verval wordt
migratie aldaar belemmerd. Dit kan worden aangepakt door het ter plaatse realiseren van een
vistrap. Eind 2015 heeft Waterschap Peel en Maasvallei hiervoor de nodige maatregelen
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getroffen en is de vistrap gerealiseerd. Uit toekomstige bemonstering zal moeten blijken welke
gevolgen deze maatregelen hebben voor de visstand.

Foto van de gerealiseerde vistrap.
- Doordat de natuur dicht bij de bebouwing ligt en door de aanwezigheid van een beschermd
dorpsgezicht, zijn er mogelijkheden om dit gebied bij toeristen en recreanten meer onder de
aandacht te brengen. In het Landschapsontwikkelingsplan Beesel, worden hier ook suggesties
voor gedaan. Plannen van de gemeente Beesel om delen van het buitengebied voor toeristen en
recreanten toegankelijker te maken kan zowel als een kans als een bedreiging worden gezien. Dit
is o.a. afhankelijk van de mate waarin en de wijze waarop aan deze doelstelling invulling wordt
gegeven. De gemeente Beesel heeft hiervoor in het Landschapsontwikkelingsplan Beesel een 16tal projecten opgenomen. Eén daarvan is het “Recreatief Landschapspark Schelkensbeek”. Op dit
moment is het nog niet duidelijk of en wanneer hier uitvoering aan wordt gegeven. Het is wel
belangrijk om voldoende in de gaten te houden dat de bijzondere natuur- en cultuurwaarden van
het gebied rondom de Schelkensbeek en het beschermd dorpsgezicht Ronkenstein voldoende
bescherming genieten. Indien de maatregelen gecombineerd worden met voorlichting en
educatie, kan de kennis over en waardering voor dit waardevolle gebied toenemen. Meer
bekendheid kan ook zorgen voor extra aandacht voor bescherming van dit gebied. Een bedreiging
kan ook een kans zijn.
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Gemarkeerde wandelroutes (oude situatie).
Op dit moment lopen er al diverse gemarkeerde wandelroutes door het gebied. De routes die langs
de Schelkensbeek lopen, zijn o.a. de Schelkensbeek-Gaesbeekroute, de Driebekenroute, NSwandeling. De beschrijvingen van de routes zijn eenvoudig te downloaden via internet of verkrijgbaar
bij het VVV-kantoor te Reuver. Doordat er beschreven en goed aangeduide routes lopen, kan
daarmee voorkomen worden dat de wandelaars de aangeduide paden verlaten en maar wat rond
gaan struinen en daarmee voor verstoring zorgen. Voorts zorgen de gemarkeerde routes ervoor dat
er ook geld en aandacht besteed wordt aan onderhoud van paden en de omgeving.
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9. Slotwoord.
Met dit rapport hebben we geprobeerd om de natuur en cultuur van ons adoptiegebied in beeld te
brengen. Wij realiseren ons dat we niet volledig zijn. Maar dat is ook nooit onze intentie geweest. Wij
zijn ons er van bewust dat er zaken onderbelicht zijn gebleven. Maar dat is ook niet erg, want het
leven bestaat uit keuzes maken. En dat is wat we hebben gedaan, telkens weer.
Het begon al bij de afbakening van het gebied. We konden er natuurlijk voor kiezen om het hele
stroomgebied van de Schelkensbeek, van oorsprong tot monding, te onderzoeken en beschrijven.
Maar dat hebben we niet gedaan. Wel hebben we het hele gebied verkend. Zo hebben we ook het
natuurgebied Meerlebroek bezocht, alwaar de beek ontspringt. Ook zijn we bij de monding bij de
Maas geweest. Dit zijn allebei prachtige plekken, waar het heerlijk toeven is en ook veel te
ontdekken valt. Zo heeft de Schelkensbeek een heel bijzondere monding met de naam
zandwaaiermonding. En over het Meerlebroek, het verleden, heden en toekomst, kan ook een heel
boek geschreven worden. Wij hebben ervoor gekozen om het Meerlebroek wel te benoemen, maar
niet uitgebreid te onderzoeken. Om alles werkbaar te houden, hebben we ervoor gekozen om het
adoptiegebied in te perken tot de beek en directe omgeving dat is gelegen in de buurt van
Ronkenstein. Zoals jullie hebben kunnen lezen, is dat ook zeer mooi en valt er veel te zien.
Tijdens de cursus hebben we veel handvatten gekregen, die goed van pas kwamen bij de bestudering
van ons gebied. We hebben veel kennis vergaard, maar daarnaast ook geleerd op een andere manier
te kijken, luisteren, voelen en proeven. Kortom: het gebruik van de zintuigen. Dank hiervoor aan de
cursusleiding, de docenten, begeleiders en de mede-cursisten. En ook dank aan onze coach
Angelique Aelen, die ons van diverse praktische tips heeft voorzien. Daarvan hebben we dankbaar
gebruik gemaakt.
We hebben het geleerde op verschillende manieren in de praktijk kunnen brengen. Zo hebben we:


gevoeld aan bladeren, de bast van bomen en ezeltjes geaaid



geroken aan bloemen, bladeren, grassen, zaden en aarde



bladeren, takken, knoppen, bloemen en zaden bestudeerd



met de blote voeten door de beek gelopen



geluiden opgevangen en proberen thuis te brengen



insecten, slakken en amfibieën gevangen, bestudeerd en teruggezet



zaden, vruchten en paddenstoelen bekeken, bestudeerd en soms ook geproefd



water- en bodemmonsters genomen en de zuurgraad gemeten



vele middagen door het gebied gestruind



en daarbij helaas ook in hondenpoep getrapt



ons laten verwonderen, verrassen, verbazen, vermaken



het landschap bestudeerd en beleefd
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alle seizoenen mogen ervaren met de verschillen en o zo mooie prachtige kleuren



gesprekken gevoerd, ervaringen gedeeld, boeken en websites geraadpleegd



kaarten bestudeerd, routes uitgezet en gelopen en weer aangepast



afspraken gemaakt, taken verdeeld, inventarisaties gemaakt, stukken geschreven en



veel foto’s gemaakt

met als resultaat ……………………….
DIT RAPPORT.
En nu is het af. We zetten er een punt achter. Het is mooi geweest!!
We kijken terug op een heel leerzame en gezellige periode die ons veel heeft gebracht.
We hebben als groep genoten van het gebied en op een heel fijne manier samengewerkt. We
hebben ook veel van elkaar geleerd en elkaar gesteund als het eens wat tegen zat. De frequente
bezoekjes aan ons adoptiegebied zullen we zeker gaan missen. Uiteraard komen we hier regelmatig
terug, want we hebben de Schelkensbeek voor altijd in ons hart gesloten.

EINDE
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10. Bronvermelding.
Handboek: IVN natuurgidsencursus
https://www.geheugenvandrenthe.nl/kwel
http://www.ahn.nl/pagina/apps-en-tools/viewer.html
http://www.natuurparkenlimburg.nl/np/de-maasduinen/over-het-park
Rapport van studie uit maart 2007: “Streefbeelden en herstel van beekmondingen in het Maasdal”
Boek “Eetbare wilde planten” van Steffen Guido Fleischhauer
Diverse pagina’s van https://nl.wikipedia.org/ over verschillende onderwerpen
Inheemse bomen en struiken in Nederland en Vlaanderen van www.uitgeverijboom.nl onder redactie
van Bert Maes
Boek: “Bomen en mensen” van de bomenstichting
Handboek: Streefbeelden voor natuur en water in Limburg
Boek: “Bomen en struiken” van Oleg Polunin; uitgever Zomer en Keuning
Spectrum natuurencyclopedie
Rapport: KRW-Meetrapport Aalsbeek & Schelkensbeek 2012
Landschapsontwikkelingsplan: LOP Beesel;
Boek: “Natuur op z’n mooist” van Jan van de Kam
Tirion Nieuwe Plantengids
Landschapsontwikkelingsplan Beesel, vastgesteld door de gemeenteraad van Beesel op 19 maart
2012.
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Voor de bijlages zie deel 2
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