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verspreiding
In Zuid-Limburg is de Wilde mispel op dit moment zeker niet algemeen en gaat ze verder achteruit. Volgens de Atlas van de Nederlandse Flora (MenneMa et al., 1985) kwam de soort vóór 1950 in
Nederland in 101 uurhokken voor, in de periode 1950-1985 was het
aantal uurhokken gedaald tot 77. In Zuid-Limburg kwam de Wilde
mispel vóór 1950 in 21 uurhokken voor (in heel Limburg in 28), in de
periode 1950-1985 in 15 uurhokken (in heel Limburg in 16) en in de
periode 1980-1996 in 15 uurhokken (in heel Limburg in 18 uurhokken) (bLink, 1997). Ten opzichte van 1950 is de soort uit zes Zuid-Limburgse uurhokken niet meer gemeld.

Figuur 1

Bloeiwijze van de Wilde mispel (Mespilus germanica) (foto: O. Op den Kamp).
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Figuur 2

De vrucht van Wilde mispel (Mespilus germanica) heeft karakteristieke
opstaande kelkbladen (foto. B. Maes).

De Wever (1935) schrijft dat de Wilde mispel “opvallend veel voorkomt in ’t Krijtdistrict”. In de rest van Limburg was de soort volgens de Wever zeldzaam. Op een wandeling door het Savelsbos,
Wagelerbos, Schweibergerbos, het Vijlenerbos of in het Geuldal,
bestaat er nog steeds een goede kans op het aantreffen van een
mispelstruik of boompje. In de aangrenzende krijt- en leemgebieden van Noordrijn-Westfalen en in Belgisch-Limburg, zeker in Voeren, komt de Wilde mispel verspreid, maar niet zeer algemeen voor
(Maes & rÖvekaMP, 2001; van LanDuyT et al. 2006; ZWaenePoeL & cosyns, 2007). Buiten Zuid-Limburg komt Wilde mispel minder algemeen voor, met name in Oost-Twente, in de Achterhoek rond Winterswijk en in het Rijk van Nijmegen. In 2006 werd bij een intensieve kartering onverwacht in het Nationaal Landschap ‘Het Groene
Woud’ een populatie Wilde mispels aangetroffen verspreid in oude boerenbosjes (Maes, 2008). Het betreft een kleinschalig beekdallandschap bestaande uit bos, heide, zandverstuivingen, graslanden, populierenbossen en beken gelegen tussen Tilburg, Eindhoven en Den Bosch in Midden-Brabant.

kenmerken
Je moet de soort wel een beetje kennen, want zeker buiten het
bloeiseizoen valt deze niet erg op. De witte, vijfbladige bloem [figuur 1] lijkt op een grote meidoornbloem en ook de vrucht, of beter gezegd de schijnvrucht, is een soort vergrote uitvoering van de
meidoornvrucht. De geelbruine bottel is ongeveer drie centimeter groot; erbinnen bevinden zich de eigenlijke vruchten [figuur
2]. De kelk met lange kelkslippen is blijvend en opgericht. De dicht
behaarde bladeren zijn langwerpig met gezaagde top. Ook de jonge twijgen zijn zacht behaard. Oudere takken kunnen flinke takdoorns ontwikkelen.
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Figuur 3

De lichtminnende Wilde mispel (Mespilus germanica) groeit graag in bosranden, zoals hier in het Vijlenerbos (foto: B. Maes).

herkomst
De herkomst van de Wilde mispel is een onderwerp van discussie. Vast staat dat ze niet inheems is. In de 16e eeuw schijft DoDonaeus (1554) al over het verwilderd voorkomen ervan. Het natuurlijke verspreidingsgebied ligt in Klein-Azië (kuTZeLnigg, 1994). In
Zuidoost-Bulgarije op de grens met Turkije ligt ongeveer de noordwestgrens. Verondersteld wordt dat de Wilde mispel, vanwege de
eetbare vruchten, via Griekenland en Italië in Noordwest-Europa is
terechtgekomen (broWicZ, 1968; buTZke, 1986; bairD et al.,1989; kuTZeLnigg, 1994).
Archeobotanisch is de Mispel geen gemakkelijke soort omdat het
stuifmeel en het hout niet te onderscheiden zijn van vele andere
leden van de rozenfamilie. In Vlaanderen is mispelzaad gevonden
uit de Romeinse tijd (Maes, 2007). In Nederland dateert de oudste
vondst uit de achtste eeuw in Leiderdorp. Andere vondsten zijn uit
de 11e eeuw en later. Van het Zoniënwoud bij Brussel zijn vermeldingen uit het eind van de 15e eeuw. Een en ander wijst erop dat
de Wilde mispel vanuit tuinen, in eerste instantie waarschijnlijk
tuinen van ridderhofsteden en kloosters, in hagen en bossen verwilderde.
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gebruik, historie en mythologie
Zoals bekend zijn Wilde mispels eetbaar als ze goed rijp en bijna
rot zijn. Overigens zijn ze echt rot ook niet erg smakelijk. Ze smaken enigszins naar appelmoes. Voor consumptie is de gecultiveerde Grootvruchtige mispel (Mespilus germanica cv. ‘Macrocarpa’)
meer aan te raden. De vruchten daarvan zijn ruim dubbel zo groot
als die van de wilde vormen. In oude tuinen is de Grootvruchtige
mispel, sedert circa 1630 in cultuur, hier en daar aan te treffen. Er
zijn enkele geselecteerde rassen van bekend, waaronder de Bredase reuzenmispel (rijnaerT, 1877). Selecties worden steeds op meidoornonderstam gekweekt. In Belgisch-Limburg bij Lummen, nabij de zogenaamde duizendjarige eik, groeit een zeer zeldzame
roze bloeiende vorm van de Grootvruchtige mispel. Vanwege de
grote hoeveelheid pitten kan het zachte vruchtvlees van Wilde
mispel het beste uitgezogen worden, maar er kan ook jam, siroop,
brandy en cider van bereid worden. In de kruidkunde zijn allerlei
toepassingen bekend waaronder bestrijding van ontstekingen,
het voorkómen van miskramen en het versterken van het geheugen. Onrijpe vruchten werden vanwege de looistof benut in de
leerlooierij. Het hout heeft speciale kwaliteiten en werd toegepast
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De Wilde mispel is een echte bos- en bosrandsoort, maar wel een
lichtminner [figuur 3]. Ze komt voor in relatief arme bossen op lichte kalk- of leemhoudende bodems en is een karakteristieke, soms
kenmerkende, soort voor het Wintereiken-Beukenbos, GierstgrasBeukenbos, Veldbies-Beukenbos en Eiken-Haagbeukenbos. (van
Der WerF, 1991; sTorTeLDer, et al., 1999). In de rijkere bossen komt de
soort minder voor. Mooie populaties komen voor in delen van het
Vijlenerbos. De Wilde mispel is daar vrij algemeen en de standplaatsen maken een natuurlijke indruk. Hier en daar groeien ook
grote exemplaren tot circa zeven meter hoog. Het Vijlenerbos is
bijzonder vanwege zijn grote oppervlakte aaneengesloten oude
boskernen van bovengenoemde bosvegetatietypen. De bossen
zijn niet alleen kruidenrijk, maar ook rijk aan autochtone bomen
en struiken. Het is waarschijnlijk in oorsprong een soort van hakhout- en middenbos met heideachtige, open stukken ertussen
(ThoMas, 2007).
Waarschijnlijk heeft de Wilde mispel vanwege het algemeen voorkomen van de hakhout- en middenboscultuur in Limburg de eeuwen kunnen overleven. Eigenlijk groeit Wilde mispel alleen in oude boskernen en oude houtwallen en hagen. Het is de enige archeofyt die een status van ‘oud bosindicator’ heeft weten te bereiken.
Vooral in Belgisch-Limburg is de Wilde mispel een soort van oude
hagen. Vermoedelijk zijn ze daar ooit geplant als opgaand vruchtboompje en later meegeschoren. Ze zijn enigszins te vergelijken
met de cultuurgeschiedenis van de Gele kornoelje (Cornus mas)
(van Der burgh, et al.,1983; hiLLegers, 1983; Maes, 2007).
Het vaststellen van oude populaties van de Wilde mispel is lastig
geworden door aanplant van Wilde mispels van onbekende herkomst in de 20e eeuw. Door wie en wanneer de Wilde mispels zijn
aangeplant is tot nu toe onbekend. De geplante struiken zijn door
de kunstmatige groepering in rijen of cirkels soms wel te herkennen, zoals in het Kruisbos, Savelsbos en Schweibergerbos [figuur
4]. In het Kruisbos is de Wilde mispel als een soort boomgaard aangeplant.
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Figuur 4

Aangeplante groep van Wilde mispels (Mespilus germanica) in het
Wagelerbos (foto: B. Maes).

voor inlegwerk, wielspaken,
tanden en raderen van molens
en gereedschappen. De stammen waren vroeger gewild als
hout, liefst wat knobbelig, voor
wandelstok en pelgrimstaf.
Soms werd het hout kort in de
oven gebrand om te ontbasten
en nog eens in een kaarsvlam
gehouden om er een donkere kleur aan te geven (Lemmerling, 1978). De Wever (1935) vermeldt dat de stokken ook in de
kalk gelegd werden om de schil
eraf te krijgen en daarna in de
paardenmest om een mooie bruine kleur te verkrijgen. De stokken
werden wel met koper versierd en voorzien van een leren handvat. Zo werd het soms een waardevol erfstuk, waaraan magische
krachten werden ontleend, dat generaties meeging. Op de kermissen werd de mispelstok nog wel eens bij vechtpartijtjes benut. Er
is een Limburgs gezegde “hè geit mit de mispeltère oet” (hij gaat
er met de mispelstok op uit; ofwel hij is uit op een knokpartijtje).
Heksen nemen direct de benen bij de aanwezigheid van een mispelstok en daarom was mispelhout waardevol geriefhout voor bescherming van de baby in de wieg (Teirlinck, 1930).
De middeleeuwse bekendheid met de Wilde mispel blijkt ook uit
de heraldiek van de wapens met mispelbloemen van Sint Odiliënberg in Limburg en van Doetinchem en Lochem in de Graafschap.
Ook in aangrenzend Duitsland is vergelijkbare heraldiek bekend
(Pol,1977; Nabrings, 1993; Maes,1996b).
Vroeger werd de Wilde mispel ook wel tot het verwante geslacht
meidoorn, Crataegus, gerekend. Het enten van Wilde mispels op
meidoorns is minstens sinds
de 16e eeuw bekend. Overigens
werden Wilde mispels ook benut als onderstam voor vruchtbomen.

Toekomst en beheer
Ofschoon de Wilde mispel met
name in Zuid-Limburg geregeld voorkomt, is de toekomst
van deze lichtbehoeftige soort
onzeker. Er treedt een gesta-

Figuur 5

Wilde mispel (Mespilus germanica)

op een krijtrots in het Savelsbos (foto:
B. Maes).

ge achteruitgang op (Maes, 2007). Wilde mispels blijken zich bovendien weinig spontaan te verjongen in de natuur. De redenen
daarvoor zijn niet duidelijk. Mogelijk zijn vooral de warmere perioden in de Middeleeuwen verantwoordelijk geweest voor verwildering van deze zuidelijke soort. Mogelijk is ook de verzuurde bodem in deze tijd ongeschikt voor ontkieming van het zaad. ‘Niets
doen’-beheer en begrazing zijn ongunstige beheerskeuzen. Door
aanleg van bosbufferstroken langs oude bosranden, zoals bijvoorbeeld recent bij het Savelsbos is uitgevoerd, komen lichtminners in
de knel. Dit geldt niet alleen voor de Wilde mispel, maar ook voor
meidoorns, Gele kornoelje, Zuurbes (Berberis vulgaris), wilde rozen
(Rosa spec.) en allerlei bramensoorten (Rubus spec.). Soorten als
Tweestijlige meidoorn (Crataegus laevigata), Grootvruchtige meidoorn (Crateagus x macrocarpa), Gele kornoelje, Viltroos (Rosa villosa) en Kraagroos (Rosa agrestis) behoren thans tot onze bedreigde flora (Maes, 1996a; 2007). Probleem is ook dat de inheemse houtige flora tot de minst bekende plantengroepen gerekend moet
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Figuur 6

Mispelstruik in het Vijlenerbos; meestal

met grillig gevormde takken en twijgen
(foto: B. Maes).

worden. Beheer gericht op behoud
van onze karakteristieke boom- en
struiksoorten en de biodiversiteit zou
daarom meer prioriteit moeten krijgen. Bij uitbreiding van kleine kwetsbare populaties zou nieuw plantmateriaal gebruikt moeten worden van
genetisch dezelfde herkomst. De Wilde mispel behoort inmiddels al vele
eeuwen tot het cultuurhistorisch en
natuurhistorisch erfgoed. Er zijn redenen genoeg voor hernieuwde aandacht [figuur 5 en 6].

Summary

grens van het soortareaal. Gorteria 11(12):282-290.
●

THE MEDLAR IN THE DUTCH PROVINCE OF
LIMBURG
The Medlar (Mespilus germanica) is an archeophytic shrub which established itself spontaneously in hedges and edges of ancient
woodlands since the early Middle Ages.
Although the Medlar is not indigenous to the
Low Countries, it can be regarded as an indicator species of ancient woodlands. The Medlar
also features in ancient local folklore and was
used by the farming community. Writing in
1935, de Wever reported that the species was
very common in chalk regions. Nowadays,
however, this light-loving species is declining
in numbers, particularly because spontaneous propagation is very rare. Management
measures are urgently required to rescue
older Medlar populations and other rare
light-loving shrub species.
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sok@nhgl.nl.
vissenwerkgroep
V. van Schaik, Sint-Luciaweg 20,
6075 EK Herkenbosch, vissen@nhgl.nl.
vlinderstudiegroep
J. Queis, Spaanse singel 2, 6191 GK Beek,
vlinders@nhgl.nl.
vogelstudiegroep
R. van der Laak, Bethlehemstraat 34,
6418 GK Heerlen, vogels@nhgl.nl.
werkgroep driestruik
W. Jansen, Wilhelminalaan 85,
6042 EM Roermond, driestruik@nhgl.nl.
zoogdierenwerkgroep
J. Regelink, Papenweg 5, 6261 NE Mheer,
zoogdieren@nhgl.nl.
KRINGEN
kring heerlen
J. Adams, Huyn van Rodenbroeckstraat 43,
6413 AN Heerlen, heerlen@nhgl.nl.
kring maastricht
B. Op den Camp, Ambiorixweg 85,
6225 CJ Maastricht, maastricht@nhgl.nl.
kring roermond
M. de Ponti, Parklaan 10,
6045 BT Roermond, roermond@nhgl.nl.
kring venlo
F. Coolen, La Fontainestraat 43
5924 AX Venlo, venlo@nhgl.nl.
kring venray
H. Alards, Dokter Kortmannweg 24,
5804 BA Venray, venray@nhgl.nl.

