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STUIFMEEL
Pollenkorrels
De katjes van de hazelaar bloeien en op de
pollenmonitor wordt alweer gewaarschuwd.
Voor mensen die allergisch zijn voor pollen
begint het seizoen steeds vroeger. Vroege bijen
en hommelkoninginnen kijken uit naar hun
eerste stuifmeelmaal. Het is me wat met die
pollen.
Pollenkorrels zijn plantenorgaantjes, hun
grootte, vorm en functie zijn uniek. Het
herkennen ervan heeft inzicht gegeven in flora
en fauna in het verleden. Tegenwoordig zijn ze
een prachtig onderzoeksobject.
We weten dat pollen voor de voortplanting
zorgen, geproduceerd worden door de

meeldraden van bloemen, katjes en de
mannelijke kegels van o.a. naaldbomen.

Hun oppervlak is glad of ruw, en kan bezet zijn met
stekels of voorzien van groeven gemaakt van een
materiaal dat bestand is tegen mechanische

Stuifmeel kan heel licht zijn, de grootte is
tussen 5 en 50 µm en enkele wel tot 100 µm;
het kan in wolken wegwaaien (den) maar ook
als een pakketje vastkleven aan een insect
zoals bij wilde orchideeën.

beschadiging, chemische afbraak, te snelle
uitdroging en het houdt het schadelijke
ultraviolet licht van de zon tegen. Die gele
kleuren van flavonoïden absorberen het
agressieve UV-licht beter dan andere
kleurstoffen, dus betere bescherming van
erfelijk materiaal. Flavonoïden reflecteren
warmte beter, waardoor stuifmeel niet
oververhit raakt.

Elke korreltje heeft een unieke buitenkant wat
kleur, vaak geel, en patroon betreft.
Stuifmeelkorrels kunnen bolvormig, eivormig,
draadvormig, langwerpig of veelvlakkig zijn.

Er wordt veel onderzoek gedaan naar en met
stuifmeel en op heel verschillende terreinen.
De belangrijkste zijn de imkerij, de
pollenallergie, de pollenanalyse en de
forensische wetenschap.

Bijen en pollen
Stuifmeel en nectar zijn de belangrijkste
voedingmiddelen voor bijen en veel andere
insecten. Nectar, meestal uit bloemen gehaald,
bevat de basis voor het aanmaken van honing,
de voorraad van een bij om de winter door te
komen. De samenstelling verschilt per
plantensoort waardoor ook de honing van de
verschillende plantensoorten verschilt. Nectar
bevat fructose, glucose en saccharose, wat
vitamines, eiwitten en smaakstoffen.

Stuifmeel bevat eiwitten, koolhydraten, vetten
en water. Verder zitten er allerlei mineralen in
zoals: veel kalium en verder magnesium,
calcium, natrium, fosfor en de
sporenelementen ijzer, zwavel, mangaan,
silicium en koper; van de vitamines vooral het
vitamine B complex en vitamine C. Daarnaast
nog een aantal andere stoffen zoals gifstoffen
en kleurstoffen. Een bijenvolk heeft stuifmeel
ook nodig voor de aanmaak koninginnenbrij en
voor wasvorming. Per jaar heeft een bijenvolk
zo’n 40 tot 50 kg stuifmeel nodig.
Bijenhouders weten van welke bloemen het
stuifmeel giftig is voor bijen , zoals van de
adderwortel , blauwe monnikskap, scherpe
boterbloem en witte paardenkastanje.

Wisselbloem. Al na één stuifmeelkorrel op
de stempel start productie van
anthocyaan. Hierdoor ontstaat de
kleurverandering van geel naar rood.

Alleen bij het soms eenzijdig bevliegen van de
scherpe boterbloem leidt dit tot opvallende
bijensterfte. Meestal komt het door een
bijenvolk verzamelde stuifmeel van zoveel
verschillende planten, dat het effect van het
stuifmeel met giftige stoffen zozeer wordt
'verdund' dat het geen nadelige effecten heeft.
Het blijkt dat er verschil in levensduur van bijen
is door het eten van stuifmeel. Van de
paardenbloem 30 dagen, van de appel 42-49
dagen, van wilgenkatjes 46 dagen.
Volwassen bijen kunnen voor hun eigen
levensonderhoud nagenoeg volstaan met de
koolhydraten die ze uit de nectar halen. De
bijen die van ei tot volwassenheid moeten
groeien hebben eiwitrijk voeding sap nodig.

Metselbij, een buikschuier, stuifmeel op de buik

De voedsterbijen onttrekken deze eiwitten aan
het verzamelde stuifmeel. Wanneer er geen
stuifmeel is dan onttrekken ze die aan hun
eigen lichaam. Stuifmeel is ook nodig als
voedsel voor de koningin en de darren.
Onderzoek naar de waarde van stuifmeel voor
een bijenvolk laat het volgende zien:
1. stuifmeel dat een dikkere wand heeft bv
paardenbloem, wordt minder goed verteerd
dan met een dunne wand bv klaver
2. Het eiwitgehalte van stuifmeel verschilt per
plantensoort maar bijen selecteren niet hierop,
maar op hoeveelheid beschikbaar stuifmeel.
3. Er wordt niet eenzijdig maar gevarieerd
gezocht naar stuifmeel.
4. In het voorjaar wordt veel verzameld: het
volk moet groeien, in de zomer minder, in het
najaar weer veel om sterke winterbijen te doen
groeien.

Stuifmeel is wezenlijk voor de
gezondheid, weerstand tegen
ziektes en levensduur van een
bij. Het wordt met name
gebruikt voor de aanmaak van
z.g. vetlichaampjes die alle
insecten bezitten. Deze
orgaantjes kan je vergelijken met
de lever van gewervelde dieren
en ze bevinden zich vooral in het
achterlijf en de kop. Ze zorgen
voor de aanmaak, verdeling en opslag van
koolhydraten, aminozuren en allerlei tussen- en
eindproducten van de stofwisseling. Ze
ontgiften afvalproducten, zorgen voor de
samenstelling van hormonen en maken de bij
minder gevoelig voor pesticiden, Daarnaast
zorgen ze voor sterkere nakomelingen.

buikschuivers, bijv. de metselbij. Bijen zijn
redelijk bloemvast, het stuifmeel komt zo bij
alle bloemen van één soort terecht en de
bestuiving is een feit. Belangrijkste bestuivers
onder de insecten zijn vooral solitaire bijen en
sociale bijen, hommels, dag- en nachtvlinders,
zweefvliegen en zweefbijen. Verder kunnen
ook kevers, wespen, mannetjesmuggen, mieren
en paardenvliegen voor bestuiving zorgen.

Bijen en bestuiving
Honingbijen en hommels behoren tot de
pollenkorfdragende bijen (Corbiculata). Het
pollenkorfje dat op de achterpoten zit, vult de
bij met stuifmeel dat hij van de haren op zijn lijf
kamt, gemengd met wat nectar vormt hij dan
een klompje stuifmeel dat zo wordt
meegenomen naar de raat. Er zijn ook bijen die
stuifmeel op hun buik verzamelen, de zgn.

De Duitse bioloog Christian Konrad Sprengel
(1750-1816) beschreef in zijn boek “Das
entdeckte Geheimniss der Natur im Bau und in
der Befruchtung der Blumen” uit 1793,
uitgebreid de bloembiologie. Hij gebruikte als
één van de eersten de termen mannelijk
(meeldraden) en vrouwelijk (stempel) en dat in

een tijd waarin geslachtelijkheid en
bevruchting in het plantenrijk taboe waren.
Hij beschreef in het bijzonder de rol van
insecten bij de bestuiving. Voor hem was het
bestuiven door bijen belangrijker dan het
winnen van honing door imkers.
Bestuivende insecten spelen vooral een rol
bij de kruisbestuiving, waarbij het stuifmeel
op een andere bloem van de zelfde soort
terecht komt. Soms zien we ”aanpassingen”
aan een bloem waardoor het stuifmeel kan
worden meegenomen: kleverig stuifmeel of
stuifmeelpakketjes (Orchideeën), stuifmeel
dat vrijkomt bij aanraking (korenbloem,
brem) of lekker geurende bloemen
(kamperfoelie) die bestuivers aanlokken.
Nog een ander mechanisme helpt: bijen
worden positief geladen doordat de wind door
hun haren strijkt. Hun vacht wordt daardoor
één grote stuifmeelmagneet, sterk genoeg om
losse pollen (meestal negatief geladen) uit de
helmhokjes aan te trekken en te laten
“overspringen“ naar de bijenvacht. Het
principe van elektrostatische inductie is als
volgt: een positief geladen object induceert bij
nadering op korte afstand tijdelijk een
tegengestelde lading in een geaard object. Een
elektrostatisch geladen bij / hommel benadert
een geaarde plant en induceert hier een
tegengestelde lading, in het bijzonder aan de
uiteinden van de bloem. De nu negatief
geladen stuifmeelkorrels worden aangetrokken

daarvan ondergaat een
reductiedeling of
meiose: het aantal
chromosomen per kern
wordt zo gehalveerd,
gevolgd door een
gewone deling zodat er
vier haploïde cellen zijn
(haploïd =enkele set
chromosomen, diploïd=
dubbele set). Elke cel
krijgt een dikke wand die
exine heet. Bij de rijping
van het stuifmeel deelt
de kern nog eens
waarbij de ene een
grote cel vormt: de
generatieve cel en de andere de kleine
door de positief geladen vacht van het insect en vegetatieve cel. Na de bestuiving groeit er een
“springen over”.
pollenbuis uit de stuifmeelkorrel waarbij de
vegetatieve cel voorop gaat op zoek naar een
Voor de liefhebber nog een stukje biologie.
onbevruchte eicel.
De processen van de bloemetjes en de bijtjes
De kern van de generatieve cel deelt nog een
zijn uitgebreid bestudeerd door biologen,
keer in de pollenbuis. Eén kern zal met de eicel
vooral toen de vergroting met microscopen en versmelten en uitgroeien tot de kiem van het
het proces van de kerndeling de wetenschap
zaad, de andere versmelt met een gewone cel
een handje hielp.
naast de eicel en dit zal uitgroeien tot het
kiemwit in het zaad; een dubbele bevruchting
Even nog een inkijkje. Stuifmeel korrels
dus. De chemie van dit fenomeen blijft boeiend
ontstaan in de twee helmhokjes van een
zoals bijvoorbeeld dat er geen pollenbuis wil
meeldraad; in elk van de twee helmhokjes
groeien als de eicel in de bloem al bevrucht is,
worden twee gebiedjes gevuld met
zo niet dat er dan een heerlijk lokstofje wordt
pollenmoederzakken, hierin groeien vele
afgegeven waardoor die pollenbuis juist wel wil
diploïde stuifmeelpollenmoedercellen. Elk
groeien.

Bron : Radboud Universiteit Nijmegen
A Smalle Weegbree (Plantago lanceolata)
B Paardebloem (Taraxacum sp.)
C Zandraket (Arabidopsis thaliana): Scanning elektronen microscopie
(ingekleurd)
D Gemengde pollenkorrels: Confocal Laser Scanning Microscopie
(schaduwprojectie van z-series)
E Zandraket (Arabidopsis thaliana): Transmissie elektronenmicroscopie
F Pijnboom (Pinus sylvestris): Lichtmicroscopie
G Gemengde pollenkorrels (helderveld licht microscopy, gekleurd)
H Gemengde pollenkorrels (autofluorescentie in confocale laser scanning
microscopie: diepte kleur-code projectie)

D Madeliefje
E Lelie

In het volgend Plúske deel twee, pollenanalyse
en forensische onderzoek.
Mirjam Frieswijk
Bronnen
Tijdschrift BIJEN/Houden , Leerboek de plantenfysiologie dl 2,
Bruinsma et .al.
Niet zonder elkaar, bloemen en insecten,
Louis Schoonhoven e.a.2019
Internet

Voorjaar!
Waarneming 22 februari 2021
De vorst en de sneeuw waren amper
verdwenen of het voorjaar liet zich zien. Deze
aardhommel koningin werd op
22 februari gespot.
De Aardhommel (Bombus terrestris) behoort
samen met drie andere nauw verwante en
sterk op elkaar lijkende soorten tot de
aardhommel-groep.
Op de foto is haar lange tong mooi
waarneembaar.
Opvallend zijn de drie kleine (gele) ‘bolletjes’
achter de kop op het borststuk. Het zijn mijten,
kleine geleedpotigen, die meeliften of

parasiteren op de hommel. Er zijn veel soorten
mijten, waarvan sommige alleen meeliften met
de gastvrouw, bijvoorbeeld van bloem tot
bloem of naar het nest. Andere mijten
parasiteren op het insect. Deze op de foto
hebben we niet op naam kunnen brengen, dus
onduidelijk of de hommel er last van heeft.

de hommel veel actiever wordt, kracht opdoet
en weer helemaal fit haar weg kan vervolgen!

Deze hommelkoningin kwam net uit haar
winterslaap en dan moet ze op zoek naar
nectar om weer reserves op te bouwen die ze
in de winter is verloren. Omdat krokussen,
sneeuwklokjes en blauw druifjes vroeg bloeien
zijn dat belangrijke voedselplanten. Extra reden
om deze voorjaarsbodes in je tuin te planten!
Als er nog niet veel bloeit, kun je de hommel
wat suikerwater laten drinken. Je zult zien dat

Alle reden om een beetje te helpen toch? Kijk
voor meer info op de site van de bijenstichting.
https://bijenstichting.nl/

Wist u dat
van de 29 hommelsoorten er
21 soorten sterk achteruit gaan en
6 soorten verdwenen zijn!

Anny van der Velde
Tekst en foto’s
Bron : wikipedia

MAAR HET KAN ANDERS !

Vrijwilligers
Natuurtuin De Naturij

Het lukt de Naturij niet om de natuurtuin op
hun terrein goed te onderhouden. Lang
geleden was het een mooie Heemtuin, er zijn
nog wat stinzenplanten over. Daarna is de tuin
verwilderd en tot vlindertuin omgedoopt. Maar
het blijft een zorgenkindje op de Naturij. De
mensen die het onderhoud nu doen weten er
te weinig van óf hebben er te weinig tijd voor.
Dat is jammer, juist nu er steeds meer (ook
oudere) mensen graag een ommetje wandelen
op de Naturij en dan zo fijn van deze natuurtuin
zouden willen genieten.

De Naturij ziet het wel voor zich:
een paar vrijwilligers krijgen een gratis
abonnement bij de Naturij
en in ruil daarvoor onderhouden
zij de natuurtuin.
Het nodige materieel en zaai- en plantgoed wat
nodig is kan in overleg aangeschaft worden op
kosten van de Naturij, tot een maximum bedrag
per jaar. Het lijkt mij echt genieten om deze
natuurtuin weer tot leven te zien komen! En
middels excursies kunnen er dan nog meer
mensen van genieten. De senior
abonnementhouders staan al klaar (bij wijze
van spreken dan).
Dit seizoen zal opbouw betekenen, het is nu
heel rustig op de Naturij, dus dat kan. En in de
jaren daarna komen de bezoekers vanzelf. Klaas
Meester (voorheen werkzaam
Staatsbosbeheer, nu op de Naturij) is er voor
inhoudelijke afstemming. Organisatorische
zaken kun je t.z.t. bespreken met de
bedrijfsleider, Marco Soeverein.

Het eerste contact verloopt via NME de Naturij,
mail info@nmenaturij.nl of bel met
Elizabeth Binsbergen
Coördinator natuur- en duurzaamheidseducatie
www.nmenaturij.nl
Tel. 0512-541406 / 06-81961704
werkdagen dinsdag, woensdag en donderdag

Graag tot ziens in de tuin!

Nostalgie
Onlangs werd ik door de groeiende stapels
gedwongen mijn werkkamer op te ruimen.
Ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar ik krijg
dan last van het bekende fenomeen dat je
dingen ontdekt “van vroeger” en dat remt de
werkzaamheden behoorlijk.
Zo vond ik de eerste zes jaargangen van een
maandblaadje. Hoe dat zo kwam, weet ik niet
meer, maar ik werd als jochie van tien ineens
abonnee van de Jeugdnatuurwachter.
Ik woonde in een dorpje op Walcheren, met de
kleinste school van Nederland. Een stuk of
twaalf leerlingen in klas één tot en met acht.
Eén meester (mijn vader), één lokaal en een
halletje met de kapstok. Een rek voor de
klompen, het kolenhok en twee toiletten. Een
dorp met een kern van nog geen zeventig
inwoners

en een stuk of wat boerderijen er omheen.
Als je zo opgroeit, denk je al snel alles in de
gaten te hebben over het hoe, wat en waarom
van de natuur en de seizoenen. Als snotneusje
denk je wel te weten van wat er zo groeit en
bloeit en vliegt en hoe het zit met de “biesten”
(vee).
Wij deden vreselijke dingen die wij toen
normaal vonden. We haalden nesten uit,
bliezen de eieren uit en regen ze aan een
touwtje. We vingen stekelbaarsjes en
salamanders uit de sloot, en stopten die in
potten, zodat de arme dieren maar zelden de
volgende dag haalden.

We schoten met zelfgemaakte katapulten op
de spreeuwen, kraaien en eksters, maar
raakten nooit wat. We visten op paling in het
kanaal, met een bonenstaak als hengel, een
stuk vliegertouw en een kurk. We speelden
“vogeltje”, waarbij je ergens een nest bouwde
wat moest lijken op het echte nest van de vogel
die je speelde. We maakten er ook hetzelfde
geluid bij. We leerden er van, elke dag!
Als we in november de varkens hoorden gillen,
waren we er als de kippen bij om
een stuk zwoerd te bemachtigen. Als je er te
vroeg bij was en getuige was van het
doden van het dier en het schoon en kaal

branden van de huid, hoorde dat er gewoon bij.
Als een boer met een koe richting de boerderij
van Polderdijk liep, wist je dat hij met het dier
“naar de stier” ging. Indrukwekkend was het
ook om een opgewonden hengst een merrie te
zien bestijgen. Wat daar gebeurde had
natuurlijk te maken met de kalfjes en
veulentjes die daarna werden geboren en als
het even kon, was je daar ook bij. Als je maar
niet in de weg liep.
Oorzaak en gevolg leek allemaal zo klaar als een
klontje, dacht je. Alsof die kennis al in je genen
zat. Toen ik als achtjarige aan mijn moeder
vroeg, of dat eigenlijk bij mensen ook zo ging,
“met kinderen en zo”, werd ik met een stevige
kluit het riet ingestuurd door een wazig verhaal
waar ik weinig van begreep en waarbij haar
hoofd behoorlijk rood werd. Vonden die hengst
en die merrie elkaar dan zo lief? Daar had ik
toch een andere indruk van gekregen.
Toen ik, een jaar later, weer wat wijzer, een
neefje op de hoogte stelde van mijn
vermoedens, kreeg ik knallende ruzie. Wat ik
vertelde, associeerde hij met die vieze
moppen die op zijn “grote stadsschool”
(Middelburg) werden verteld. Dat zijn vader en
moeder dat soort dingen ook deden, was een
rechtstreekse belediging.
Ja hoor, wij jongetjes dachten alles wel te
weten van de natuur!

Die natuur was in de war. Het eerst was het te
merken aan de gewassen op het land. Tarwe
had plaats gemaakt voor gerst. Gerst was beter
bestand tegen het zout in de grond en nam dat
ook op. Het was twee jaar na de noodlottige 1e
Februari 1953, toen door de watersnoodramp
meer dan 1800 mensen het leven lieten. Bij ons
op het dorp was niemand omgekomen,
gelukkig, maar wij hadden wel in het water
gestaan. Een halve meter zout water in je huis
en over het land maakt een hoop stuk. Ook de
begroeiing van de bermen en slootkanten was
anders dan anders.

Toen was daar die Jeugdnatuurwachter. Ik had
aanvankelijk meer met het leuke speldje, dan
met het blaadje wat er bij hoorde. Maar dat
werd ras anders. Ik las van alles over de
diertjes en planten die in onze sloten zaten. Ik
bleef ze nog wel vangen, maar ze werden nu, in
beperkt aantal, in een aquarium gehouden en
uitgebreid bekeken en “bestudeerd”. Ik zag
stekelbaarzen een nestje bouwen. Ik
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leerde van alles over dieren en plantjes,
begreep waarom de bermen zo veranderd
waren en nog veel meer. En werd steeds
nieuwsgieriger.

Dat blaadje heeft daar erg aan meegeholpen en
is er waarschijnlijk mede de oorzaak van, dat ik
het nog steeds fijn vindt om anderen diezelfde
nieuwsgierigheid mee te geven

En toen ik, tussen al die stapels die moesten
worden opgeruimd, aan die tijd terugdacht,
voelde ik wat een ontzettend leuke tijd ik daar
heb gehad. En niet alleen vanwege de vrijheid
van het zwerven over de slikken en schorren
van het Veerse gat, het “bot prikken” en
krabben vangen en koken in een augurkenblik,
maar ook door de nieuwsgierigheid naar hoe
het allemaal “in elkaar zat” en het beleven
daarvan.

En die zes jaargangen? Ik zocht al op internet of
de Jeugdnatuurwacht nog bestaat en ja hoor:
Er zijn nog een paar afdelingen in het zuiden
van het land. Het leek me beter ze terug te
sturen dan bij het oud papier te gooien.
Maar ik heb me bedacht. Ze liggen al zo’n 65
jaar op de plank.
Bij elke opruimaanval twijfel ik. Dan sla ik een
aflevering open en weet ik het weer:
Ik hou ze nog even!
Frans W. Hammer

Puzzelvraag
Op het moment is de opleiding NGO van het
IVN in diepe rust. Corona. Om de cursisten toch
een beetje bij de les te houden hebben we
sinds dit jaar ‘De vraag van de week’. Daar
kwam weer een vraag op. Is dit ook leuk voor
het Plúske. We gaan het proberen. Hier komt
dus de eerste vraag.
Als ik dit schrijf hebben we net het weekend
achter de rug waarop we konden schaatsen. Ik
zag hoe langzaam de sprietjes van de
sneeuwklokjes onder een laag sneeuw
verdwenen. Al sinds december kijk ik
regelmatig het ‘gazon’ na op vreemde sprietjes.
En als ik dan de eerste sneeuwklokjes en
krokussen zie verschijnen breekt voor mij
eigenlijk het mooiste seizoen aan. Het seizoen
van bolletjes, knolletjes en wortelstokjes.
Kortom de tijd van de ‘Stinzeblomkes’ breekt
weer aan.

Waar komt de naam ‘Stinzeblomkes’
vandaan.
In het toenmalig Murmerwoude (nu
Damwoude) was Jacob Botke als ‘master’ aan
school verbonden. Hij was een groot liefhebber
van planten. Als het voorjaar aanbrak kwamen
de kinderen bij ‘master’ met de melding dat de
Stinzeblomkes weer bloeiden. In dit geval werd
het Haarlems klokkenspel bedoelt dat bloeide
bij de Schierstins in Feanwalden. Botke heeft
meerdere boeken uitgebracht en daarin werd
door hem de naam Stinzeblomkes gebruikt. Zo
is langzaam de nu algemene term Stinzenflora
ontstaan.
De tijd van de ‘Stinzeblomkes’ is van ongeveer
februari tot en met mei. Als de bladeren weer
aan de bomen zitten is het voor de bolletjes,
knolletjes en wortelstokjes weer tijd om te
verdwijnen en zich op te maken voor het
volgende seizoen. Het verhaal van de

‘Stinzeblomkes’, ik mag het zo graag vertellen.
Ik prijs mij dan ook erg gelukkig dat ik als
liefhebber wandelingen doe op Martena State.
Hot spot van 2019 op het gebied van de
Stinzenflora.
We gaan weer terug naar de vraag.
Zoals gezegd horen o.a tot de ‘Stinzeblomkes’
sneeuwklokjes, krokussen, holwortel, daslook,
narcissen, tulpen enz enz.
Vraag
Wat is de officiële Nederlandse naam van de
vier ‘ Stinzeblomkes ‘ die u hier op de foto ziet
staan.

De oplossing kunt u, voor
1 april, sturen naar,
bettykooistra@hetnet.nl
Natuurlijk is hier een prijs aan verbonden.

BUITEN
gewoon getekend
tekst en tekeningen van Mirja Meyer
https://www.mirjanatureart.nl

Kale bomen
En de winter is de periode waarin de naakte
structuren van de aarde zichtbaar worden.
De kleuren zijn ingetogen maar de vormen
des te grilliger. De verstilling in kleur laat de
prachtige structuren zien die anders
onzichtbaar blijven.
En juist bij kale winterbomen kun je deze
prachtige grillige vormen goed zien. Heb jij
weleens goed naar winterbomen gekeken?
Het is heel erg leuk om er eens wat meer
aandacht aan te besteden en het leuke is,
bomen zijn altijd wel in de buurt. En voor
het observeren van bomen is het helemaal
niet nodig om een bomenkenner te zijn.
Tussen verschillende soorten bomen zitten
enorme verschillen in opbouw en structuur.
De takken van een eikenbomen groeien in
een soort kronkels en die van de els zijn juist
weer dun en recht. Ook kun je letten op de
hoek van de takken ten opzichte van de stam.
Hierin groeit ieder soort op zijn eigen
kenmerkende manier.

.
We hebben een oude perenboom in de
tuin met hele kromme takken. Het is een
prachtige boom in alle seizoenen. De
takken zijn langzaam krom gegroeid door
het gewicht van de peren die daar ieder
jaar in grote getale aan hangen.
En dode bomen? Die zijn natuurlijk ook
kaal, maar een kale winterboom is
meestal springlevend. Het is interessant
om eens te letten op de verschillen tussen
een dode boom en een kale
winterboom.
In de winter valt ook de bast een boom
veel meer op, denk maar eens aan de
witte bast van berkenbomen. Maar als je
naar boombast gaat kijken kom je vast
(korst)mossen tegen, ook die hebben
prachtige vormen en structuren en ze
vallen op door hun verrassende kleuren.
Voel eens aan een boombast, voel
jij verschillen? Sommige bomen zijn heel
glad (beuk) en andere heel ruw (eik).
Ook kan je letten op wat er nog aan
vruchten en zaden in de boom hangt of
rondom de boom op de grond ligt.

De wijsheid van grijs
"Het bos geeft bescherming tegen de regen en
de gure wind. Daniël en ik dwalen van het pad
af. Hij vind het veel spannender om op
avontuur te gaan dwars door het bos, via een
wild pad, over een omgevallen boom of een
sloot. En ik houd van struinen. Ik kom altijd wel
iets interessants tegen. Vandaag is dat de
bosgrond die helemaal vol staat met
vossenbessen. Samen met het okergele
pijpenstrootje en de groenblijvende kraaiheide,
geven ze kleur aan het verstilde bos. Dan wordt
ik opgeschrikt door een houtsnip die vlak voor
mijn voeten opvliegt!”

lekkere jam en compote maken, ik
heb daar nog geen ervaring mee,
maar ik ga het zeker uitproberen.
Het bewolkte weer van de afgelopen
weken inspireert mij enorm en dan
vooral het thema grijs: de grijze kleur,
het grijze weer, grijze landschappen
en een grijze gemoedstoestand.
En ook het korte moment op een
loodgrijze dag waarop toch heel even
de zon door komt. Dit inspireerde mij
tot het maken van het onderstaande
gedicht en een potloodtekening

Terwijl ik deze blog schrijf is het de eerste dag
Omdat er
van de winter en de kortste dag van het jaar.
Maar zoals ik in mijn vorige blog ook al schreef,
maar een enkele
zijn er ook op de meest regenachtige dagen nog
zonnestraal
genoeg natuurlijke verrassingen! Zoals de
nodig is voor
vossenbessen met hun groenblijvende bladeren
en felrode bessen. Ik had wat takjes
een gouden randje!
meegenomen om na te tekenen en de bessen
te proeven. Ik probeer de bessen samen met de januari 2021
kinderen, maar die spugen ze direct weer uit.
De bessen hebben een behoorlijk zure smaak,
best lekker vind ik, maar de nasmaak is nogal
wrang. Toch kun je van deze bessen

wie het kleine niet eert...
het molke-en grôtpykje
Een wandeling door de tuin kan soms wat
verrassends opleveren. Het zal wel een vreemde
gewoonte zijn, maar vaak kijk ik toch ook even
onder de bladeren van de bomen en struiken die in
de tuin staan.
De nieuwe pruimenboom zorgde voor wat
bezorgde blikken want ook na een paar jaren zitten
er nog steeds geen bloemen aan en dus ook geen
pruimen.
Onder een van de bladeren vond ik echter een
hoopje oranje gekleurde dingetjes.
De kenners zullen in foto 1 meteen de eitjes van
een lieveheersbeestje herkennen maar ik was nog
niet zover.

Zoals altijd gaat het gevondene mee ons huis in en
legde ik het blad dus in een petri-schaaltje (van de
studie overgehouden).
Meestal zet ik de schaaltjes in de kleine doka die we
hebben. Na een paar dagen waren de eitjes
uitgekomen en zag ik een redelijk aantal kleine
larfjes kruipen. Pikzwart van kleur.
Na wat speurwerk in de insectengids en op internet
kwam ik er achter dat ik, in dit geval, inderdaad te
maken had met de eitjes en de larven van een
lieveheersbeestje.
De bioloog in mij wil dan aan het determineren
slaan maar dat was even buiten de waard gerekend.

Op de site “stippen” www.stippen.nl
staat een enorme hoeveelheid informatie over de
lieveheersbeestjes, samen met een handige
determinatietabel. Alleen moet je wel de volwassen
kevertjes hebben en die had ik dus nog niet!
Toch was mijn belangstelling gewekt want elke
zomer kom ik overal in de tuin wel één van die
prachtige kleine bolronde kevertjes tegen. Meestal
bezaaid met stippen en vaak rood met zwart.
Er blijken in ons land een zestigtal soorten voor te
komen. Verdeeld over vijf onderfamilies. Het zijn
carnivoren met vooral bladluizen op het menu.

Het mij zo bekende elfstippelige lieveheersbeestje
hoort bij de onderfamilie van de Coccinellinae en
dat zijn de “echte lieveheersbeestjes”. Ook bij de
andere onderfamilies komen prachtige exemplaren
voor.
Enthousiast geworden wilde ik weten waar die
naam “lieveheersbeestje” eigenlijk oorspronkelijk
vandaan komt. Wikipedia gaf uitsluitsel. De naam, ik
citeer,
“lieveheersbeestje is een herinnering aan de tijd dat
de Germanen in Europa gekerstend werden. De
bestaande naam voor het kevertje,
Fryafugle, werd verchristelijkt tot
onzelievevrouwebeestje of
lieveheersbeestje”
Beide zijn niet genderneutraal maar ik ben wel blij
dat het lieveheersbeestje (er zijn tenminste 21
Fryske namen) het symbool is geworden van de
protesten tegen zinloos geweld.
Tekst en foto’s, Bart Dertien
Bron
internet: www.stippen.nl en wikipedia
Chinery,M.(1978) Nieuwe insectengids Tirion.
Imms,A.D. (1947) Insect Natural History
Lieveheersbeestjes in beeld (1999)+ zoekkaart KNNV uitgeverij

Wat zijn de uitdagingen
voor 2030?
In het vorige Plúske stonden de Leijen en de
Aalscholver centraal. Vooral de eetlust van de
Aalscholver en zijn belangstelling, ook voor
grote palingen. ‘Deksels, lit die iel toch
swimme’ dacht ik toen van de aalscholver, ‘it is
toch noch steeds ‘koade read’ foar de iel’?
In deel 2 hieronder staat de paling centraal.
In deel 3 staat de moderne beroepsvisser
centraal, die natuurlijk ook graag een paling
vangt.

Hoe leven
de aalscholver
de paling en
de beroepsvisser
op de Leijen samen?

De paling is voor mij op dezelfde manier de
‘kening fan it wetter’: gevoelig voor de
waterkwaliteit en voor bevissing, enorme
afstanden afleggend via onneembare
waterkeringen, prachtige viskwaliteiten (om
te vangen en om te eten).

Het perspectief van planten en dieren is
belangrijk om mee te nemen in onze menselijke
keuzes voor werken, wonen en recreatie. En
daar gebeurt gelukkig al heel veel, zo blijkt uit
Welke bril heb ik op als schrijver van dit de volgende twee delen van het ‘Leven van de
Leijen’.
drieluik ‘Leven van de Leijen’?
In het vorige nummer schreef ik ook al iets over De aalscholver heeft het op de Leijen naar de
zin, die we moeten beheren bij te veel predatie
mijn achtergrond. Dat vul ik graag wat verder
aan. Iedereen kent de grutto als ‘kening fan de (deel 1), de paling is na een dieptepunt gelukkig
greide’ en weet van de enorme inzet die op dit aan zijn opmars begonnen en krijgt verdere
steun (deel 2). De brede inzet van de
moment nodig is om deze vogels te behouden
beroepsvisser en zijn kritische omgeving is
in Nederland. Ook de boom als de ‘kening fan
daarbij indrukwekkend; met modern
de planten’ is aan een opmars bezig in onze
menselijke keuzes; de prachtige houtwallen van vakmanschap van beroepsvissers als Jappie
Spijkstra komt de palingstand weer op orde
Oostermeer rond de Leijen zijn daarvan een
(deel 3). En gloort er, breed inzichtelijk,
voorbeeld!
stapsgewijs steeds beter integraal
gebiedsbeheer.

De paling
De paling is voor mij een soort van ‘oervis’. Met
het door mijn vader gebouwde metalen
schouwtje gingen we vissen op de Leijen of op
speciale plekken in het Peinder kanaal. Ook om
er paling te vangen natuurlijk. Dat hield op toen
ik ging studeren in Groningen en werken bij het
ministerie van LNV in de jaren 1980-2000. In
korte tijd ging in die jaren de palingstand van
gigantisch veel drastisch terug. Mijn omke
Hindrik hield me over de waterstand goed op
de hoogte en wist wel waardoor het kwam:

‘Foppe jongen, dat is it smoarge wetter’!

Deze visjes van ongeveer 7 cm, en ongeveer 0,3
gram in gewicht, zijn volledig transparant als ze
aankomen bij de Europese kusten. Ze proberen
dan via de weinige openingen in de kust de
zoete opgroei gebieden te bereiken. De intrek
van glasaal verloopt van november in het
Zuidelijkste puntje van Frankrijk, tot
halverwege mei bij ons. Buiten die periode om
is er geen glasaal beschikbaar voor natuurlijke
herbevolking van binnenwateren. In Nederland
Wat zijn de levensfasen
is het seizoen eigenlijk nog korter, omdat
herbevolking niet mogelijk is bij
van de paling?
We kijken naar de Europese paling. In de eerste watertemperaturen lager dan 10 graden. Zodra
de glasaaltjes in zoet water zijn en zich gaan
levensfase drijven de larven vanuit de
voeden, pigmenteren ze; de aaltjes krijgen dan
Sargossazee en de Bermuda driehoek in één a
een donkergrijze kleur.
twee jaar met de stroom mee naar de
Noordzee. Onderweg ontstaat de Glasaal, de
jongste soort paling.
En hij zag ook de trekproblemen. De paling
bleef in mijn hoofd tijdens de dioxine-jaren: de
paling, in elk geval die in de grote wateren, was
niet geschikt voor consumptie. En toen dook de
paling in 2020 op in de keel van de ‘ielguos’ en
begrijp je dat er de laatste jaren met ‘man en
macht’ is gewerkt om de paling terug te laten
komen, ook in de Leijen.

In Nederland bestaan sinds een jaar of 10
herbevolkingsprojecten die voor 2/3 deel met
glasaal en voor 1/3 deel met pootaal worden
uitgevoerd.
Pootaal is een glasaal die enkele maanden in
een kwekerij heeft doorgebracht, groter en
weerbaarder. Het is dan een goede zwemmer
die gemakkelijker aan roofdieren zoals vissen
en vogels ontkomt. Bijkomend voordeel is dat
pootaal ook verder buiten het seizoen
beschikbaar is. De paling groeit door naar
volwassen paling, qua kleur eerst rode paling.
Die trekt niet, maar hangt rond in bijvoorbeeld
de Leijen of in de Âlde Feanen. De meeste
palingen bereiken tussen vijf en vijftien jaar
verblijf in het zoete water, bij voldoende
voedselaanbod, het schieraalstadium. Als de

Waar leeft de paling van en hoe is de
palingstand nu?

paling een bepaalde hoeveelheid vet in zijn
vlees heeft opgeslagen wordt hij schieraal
genoemd. De dieren zijn vet, de ogen groter en
ze hebben een lichtgrijze kleur met een witte
buik, de vinnen zijn groter en de huid is dikker.
De schieraal gaat op een gegeven moment
trekken, wil terug naar de paaigebieden. En
probeert dan via het Bergumer meer en het
Prinses Margrietkanaal in zout water te komen.
De maximale lengte van mannetjes is
ca. 60 cm. De wijfjes worden groter en
zwaarder, tot 135-150 cm lang en soms wel tot
7 kg.

Met een leeftijd die kan oplopen tot
ongeveer dertig jaar oud (Nederlands
record).

Qua leeftijd zitten de paling en de aalscholver
dus in ongeveer hetzelfde schuitje, 25 jaar. Als
de terugreis aanvangt naar het paaigebied,
door de bovenste waterlagen, zijn de palingen
nog niet volledig geslachtsrijp. Verdere
geslachtsontwikkeling vindt plaats tijdens de
reis, we krijgen onderweg de geslachtsrijpe
paling. Volwassen palingen
leggen hun eieren vermoedelijk in de
Sargassozee, waar de larven opgroeien. Dit is in
1923 door de Deense onderzoeker Johannes
Schmidt ontdekt. Het paaiproces zelf is echter
nog nooit door mensen waargenomen. Veel
schieraal redt die trektocht overigens niet en
strandt als ‘knakaal’ bij de waterkeringen.

De paling eet hoofdzakelijk muggenlarven, vlokreeften en andere ongewervelden, naast
afvalresten. Ze eten ook kuit en larven van
andere vissoorten als pos, baars en blankvoorn.
De groei van de paling is sterk afhankelijk van
de temperatuur van het water. In Nederland
stoppen ze in oktober met de opname van
voedsel, om pas in april weer actief te worden.
Ook de kwaliteit en de hoeveelheid
voedseldieren is medebepalend voor de groei.
In Nederland is het water door minder fosfaten
de laatste jaren schoner geworden. Maar
hierdoor is er weer minder voedsel voor vissen.
Ook is het water zo helder dat het voor
aalscholvers gemakkelijker is om voedsel te
zien zwemmen. Ook in de Leijen.
Sinds 2010 lijkt het bestand paling ietsje toe te
nemen. Dankzij actief visstand beheer, betere
waterkwaliteit, het aanpakken van illegale
export van glasaal naar Azië, het helpen bij de
migratie tussen binnen- en buitenwater, het
regelen van de bevissing en predatie. Voor de
paling en andere vis wordt nu bijvoorbeeld een
unieke visrivier aangelegd bij de Afsluitdijk.

Monitor en Wetterskip Fryslan
Het Wetterskip monitort elke drie jaar de
visstand in de Friese wateren.

De rapportage over 2018 zegt over het
Bergumermeer en de Grutte Krite (Alde
Feanen) dat de visstand ‘matig’
respectievelijk ‘ontoereikend’ is.
Er is nog steeds te veel brasem, te weinig
blankvoorn/baars en te weinig plant minnende
vissen. Een paar cijfers:

Er is steeds meer hulp om van zout naar zoet
te komen. De schieraal die ‘zwanger van 25 jaar
goed leven’ naar zout water wil, wordt hopelijk
straks minder vaak vermalen. Volgens het ICES
palingrapport van 2020 wordt ruim 1600 ton
paling in Europa vermalen tot ‘knakaal’.
Oftewel zo’n 500 000 palingen per jaar
sneuvelen als ‘knakaal’. Daarom worden er ook
op drie belangrijkste plekken in Fryslân
aanpassingen aangebracht: bij het
Lauwersmeer, de genoemde Afsluitdijk en het
Woudagemaal.

Visstanden twee Leijen ‘buurmeren’,
bron Wetterskip 2018
Bergumer
Grutte Krite
meer
Paling
22 per ha
36 per ha
Brasem
962 per ha
1357 per ha
Snoekbaars
64 per ha
165 per ha
De Leijen is in 2018 niet apart gemonitord op
visstand, maar mijn inschatting is dat er een
middenpositie zal zijn ten opzichte van
Bergumer meer en Grutte Krite. De laatste
evaluatie van Wageningen Universiteit voor
heel Nederland uit 2018 zegt: te weinig paling
per ha (biomassa) en te veel sterfte door
slechte vismigratie! Er is dus weer paling, de
stand neemt toe, maar het is nog te weinig. En
precieze cijfers voor de Friese boezem en Leijen
moeten, ‘nei myn miening’, nog komen.

Verder ingrijpen is dus nodig,
maar door wie?
Toen de paling een bijna uitgestorven oervis
werd in Europa is er ingegrepen. Dankzij
signalen van kritische natuurmensen, de
wetenschap en de visserij zelf is er door
overheden ingegrepen. Er is nu internationale
samenwerking – de Internationale Unie voor
Natuurbeheer (IUCN) en de Internationale
Commissie voor Onderzoek van de Zee (ICES),
en sinds 2009 zijn er gelukkig Europese,
nationale en regionale aanpakken voor
duurzaam beheer. Het doel voor Nederland is
een aalbestand van 10.400 ton schieraal in zoet
water, waarvan er 40% als schieraal jaarlijks
terug zwemt naar zee.
De geschatte aal populatie in Nederland is bijna
7000 ton, waarvan 1400 ton uitrekkende
schieraal. In de regionale wateren als Frieze
boezem zit naar schatting in totaal ca 4000 ton,
in IJssel/Markermeer zit ca 500 ton en in
Rijkswateren ca 2500 ton. Balansberekeningen
gemaakt door IMARES te Wageningen
gebruiken Nederlandse visstand-gegevens, en
werken in principe met alle onttrekkingen door
beroepsvisserij, (predatie, ziektes) en trek. De
sterfte veroorzaakt door de mens

Volgende keer

lijkt af te nemen zegt de evaluatie 2018, vooral
door minder bevissing. Voor de Friese boezem,
inclusief de Leijen, kon ik nog geen overall
balansberekening vinden.
Er is al veel gedaan maar dus ook nog flink
‘werk aan de winkel’ om steeds beter inzicht te
krijgen ter versterking van de aalstand,
uiteindelijk inclusief gezonde consumptie.
Nederland heeft in Europa veel kennis en
kunde om voor dat integrale pakket,
gebiedsgericht, een trekkersrol te vervullen.
Ondertussen is het van belang dat alle partijen
gewoon flink doorgaan met wat, met eerste
hoopgevende resultaten, de laatste jaren al in
gang is gezet, ook voor de paling van de Leijen.

Laten we in deel 3 kijken hoe de beroepsvisser
in dit geheel zijn rol oppakt, en dat is niet mis!
We bekijken de moderne aanpak van de
beroepsvisser op de Leijen. En daarna kijken we
naar de vraag: wie stuurt op een gezamenlijke
agenda?
Het Wetterskip Fryslan voert het beleid voor
water en vis uit.
De Visstand Beheerscommissie Friese Boezem
is ingesteld om daarin de belangen van alle
betrokken partijen op elkaar af te stemmen.
Sportvisserij Fryslan en de Friese Bond van
Binnenvissers werken in de VBC al een aantal
jaren constructief samen met de Provincie
Fryslan, Wetterskip Fryslan, Staatsbosbeheer,
It Fryske Gea en Natuurmonumenten.

Kijkt deze commissie ook naar de vangst
door de aalscholver? En werkt deze
commissie ook aan de ‘dioxine-vrije Fryske
iel’, aan een goede visstand en duurzame
visserij?
Foppe de Haan, tekst
Foto’s, Foppe de Haan, pixabay

Van de bestuurstafel
voorjaar 2021
We hebben er als bestuur voor gekozen om
jullie kort geleden een extra Nieuwsbrief te
sturen met wat ontwikkelingen rond het
bestuur. Even ter herinnering. In de
voorjaarsleden-vergadering van 2018 vonden
we het als zittend bestuur nodig om ons te
verbinden aan deze bestuursfuncties tot de
ledenvergadering in 2021. Dit om de nodige
rust te bewerkstellingen en in de tussentijd te
kunnen kijken of andere leden bereid waren
zitting te nemen in het bestuur, terwijl we op
die manier ook tijd hadden om de landelijke
ontwikkelingen goed te volgen. Maar, 2020
werd natuurlijk een heel ander jaar doordat er
geen ledenbijeenkomsten konden worden
georganiseerd, geen excursies, geen
vrijwilligers dag, al die momenten waarop je
elkaar ziet en spreekt moesten worden
geschrapt.
Wat we intussen wel gedaan hebben is
verschillende één op één gesprekjes met leden
om de bestuur vacatures te bespreken, waar
dat toe heeft geleid hebben jullie kunnen lezen
in de Nieuwsbrief. We zijn hier uiteraard heel

blij mee! Fijn zou het zijn als dit misschien nog
oplevert dat ook anderen denken ach, laat ik
ook eens aanschuiven om te kijken of het wat
voor me is. Van harte welkom, benader een van
ons dan even!

Meedenken, misschien nieuwe plannen
bedenken voor als het allemaal weer kan,
daar gaat het om!

En na nog maar kort geleden een paar
prachtige winterse dagen lijkt het komende
week ineens vreemd warm voor de tijd van het
jaar te worden. Wat leven we toch in een gek
land qua seizoenen, of zijn de uitschieters toch
grotendeels aan de klimaatverandering te
wijten? Maar wat was dit weer inspirerend,
voor de (amateur) fotograaf, voor de wandelaar
en schaatser, voor de jeugd die misschien wel
voor het eerst op schaatsen stond, dit was echt
genieten! Een beetje lekkage door smeltende
sneeuw die door de harde oostenwind onder
onze dakpannen gewaaid was hoort er dan
kennelijk even bij!

Wat hopen we dat we in maart weer door
mogen met de NatuurGidsenOpleiding! Na een
jaar voorbereiding en een voortvarende start in
We zijn nog lang niet uit deze ons allemaal
september 2019 moesten we in maart 2020
zo beperkende periode, al gloort er misschien
helaas stoppen. Wel bleven Betty en Gosse
contact houden met de cursisten en gingen ook wat hoop door de vaccins.
persoonlijke opdrachten door.
In september 2020 werd er weer opgestart, in
een andere locatie waar het makkelijker was
om Coronaproof les te geven, de
bestuursverantwoordelijkheid werd geborgd,
andere docenten gevonden, een aangepast
rooster werd gemaakt. Wat een compliment
verdienen Betty en Gosse voor hun
voortdurende improvisatietalent!
Terugkijkend op de afgelopen herfst heb ik
weer genoten van de veelheid aan
paddenstoelen, altijd weer verrassend mooi! En
de rood met witte stippen blijft mijn favoriet.

Maar wat gaat dit voorjaar ons brengen? We
denken als bestuur natuurlijk al na over wat er
wel weer kan worden opgestart, als dat veilig
kan. We willen daartoe samen met de vier
nieuwe bestuur kandidaten binnenkort een
video-overleg hebben. Maar denk je nu zelf
ideeën hierover te hebben, laat het ons
alsjeblieft weten! Alle input is welkom!

Namens het bestuur voor iedereen een
mooi voorjaar gewenst met fijne
buitenervaringen in ons zo prachtige
Friesland!
Els Steinmann
Tekst en foto’s

Meer van Lenten

