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Colofon
Het Kruipnieuws is het tijdschrift van de plantensociologische werkgroep Sjoc) van de
Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN). Hierin verschijnen onder andere
verslagen van activiteiten en onderzoeken.
De Sjoc is een van de 7 werkgroepen van de NJN. De NJN is een vereniging voor en door
jongeren van 12 tot en met 25 jaar die geïnteresseerd zijn in de natuur. Er zijn 34
afdelingen verspreid over Nederland die in de weekeinden excursies organiseren naar
natuurgebieden in de omgeving. Tijdens schoolvakanties of lange weekeinden kan je op
kamp. In de zomer zijn er zomerkampen in Nederland en in het buitenland.
Kijk voor meer informatie op www.njn.nl!
Of voor meer informatie over de Sjoc op www.sjoc.njn.nl.
Lid worden van de Sjoc: voor NJN-leden bedraagt het lidmaatschapsgeld 3,50 euro, voor
anderen 5,00 euro. Maak dit bedrag over op giro 476009 t.n.v. SJOC werkgroep te 's
Hertogenbosch.
Als donateur van de Sjoc kan je ook het Kruipnieuws ontvangen. Dit kan door 6,80 euro
over te maken op de hierboven genoemde girorekening.
Adreswijzigingen kan je doorgeven aan de penningmeester, Maartje Neerhoff,
maartje.neerhoff@gmail.com.

De sjoc website is al heel
mooi, maar het kan altijd
op ge vrolijkt worden met
foto’s! Dus heb jij nog
foto’s van een sjocactiviteit stuur dat dan
duur naar
Hkfverweij@gmail.comH En
dan zullen ze op de
website worden gezet.
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Lieve mede-sjoccers,
Het nieuwe jaar is al meer dan twee maanden aan de gang en daarom dus de hoogste tijd
voor een nieuw Kruipnieuws. Bovendien een nieuw bestuur van de Sjoc en twee nieuwe
redaccen. Hierbij stellen we ons even voor. Marinka is 20 jaar en studeert biologie, verder
vindt ze plantjes ook wel leuk, maar paddestoelen net iets iets meer. Verder vindt ze
hupsen, fietsen en lezen ook nog erg leuk. Ingeborg is 19 en wil het niet over school
hebben, maar vooral over wat ze daarnaast doet: klarinet en banjo spelen, schrijven,
ligfietsen en lezen.
Neem een kopje kruidenthee, ga in een luie stoel zitten (of liever nog, als het weer het
toelaat, buiten in het gras) en verdiep je lekker in dit Kruipnieuws! Je leest onder andere
over De Bruuk en watermunt. Vergeet ook vooral niet om naar paka Zuid-Limburg te gaan
om daar alles te leren over de vroege voorjaarsflora en te genieten van de vroege
voorjaarszon!
Liefs van Ingeborg en Marinka

Rare dialogen
"Raap zaad, dove netel" beval de boer
"Loop naar de maan met je zaad,
boerenworm" replikeerde de boerin gekruid
waarop ze het ridderspoor volgde.
Loesje
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De favoriete plant van Leonie
Watermunt (Mentha aquatica)
Wat is je favoriete plant? Ik vind dat een moeilijke vraag, om het mezelf wat makkelijker te
maken heb ik de vraag veranderd in: van welke plant word je blij?
Watermunt,
Mentha aquatica,
ik herken mezelf
wel een beetje in
dit algemene en
bescheiden
plantje. Ze is altijd
te vinden op natte,
voedselrijke,
venige en/of
humeuze
gronden. Laat dit
nou net het type
terrein zijn waar ik
graag rondstruin!
Meestal hoef ik niet ver te zoeken naar
watermunt, ze verspreidt het hele jaar een
scherpe pepermuntlucht die haar
aanwezigheid verraad. Watermunt heeft
regelmatig gekartelde eironde bladeren. De bladeren en de stengel lopen vaak rood aan.
Naast de geur is ze het hele jaar te herkennen aan de bladeren. Van juli tot de herfst heeft
ze bolvormige lichtlila bloemen. Ze wordt zo’n 30 tot 90 cm hoog.
Watermunt leeft in de gematigde streken van Europa en sommige delen van West- en
Midden-Azië, Noord- en Oost-Afrika en in Zuid-Afrika. Ze is ingeburgerd in Australië en
Noord-Amerika. Voor de reislustigen onder ons, ook in verre uithoeken van de aarde hoef
je niet om watermunt gelegen te zitten.
Zoals vele NJN’ers kunnen beamen, is van watermunt overheerlijke thee te trekken. Laat
een aantal plantjes meekoken in gammel met water en je bent gezegend met een
welverdiende mok thee. Proost! Op een jaar vol leuke en spannende planten!
Ik geef de pen door aan Lauren
Lauren, veel plezier!
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De Bruuk
Ingeborg Klarenberg
De Bruuk is een zeer bijzonder
natuurgebiedje ten zuiden van Groesbeek,
met een bijzonder hoge biodiversiteit. Er
groeien allerlei zeldzame orchideeën en
andere planten. Je vindt er
blauwgraslanden, eikenbossen en
wilgenstruwelen.
Geschiedenis
Het ontstaan van dit gebied is terug te
voeren op de ijstijden waarin een ijstong hier
tot stilstand kwam. Ruwweg 150.000 jaar
geleden bedekte landijs uit Scandinavië een
groot deel van Nederland. Het ijs duwde
aardlagen op tot stuwwallen (rondom de
Bruuk: de Duivelsberg, het Reichswald en de
St. Jansberg). Daar waar het ijs wegsmolt,
bleven laagtes, zoals het bekken van
Groesbeek. Hier stroomde water naartoe.
Vanuit het Reichswald komt ook nog eens
kwelwater naar boven. Onder de Bruuk bevindt zich een leemlaag die ervoor zorgt dat het
water niet gemakkelijk wegloopt.
Zeldzame soorten!
Het water dat door allerlei bodemlagen heen moet, is nogal voedselarm en dus uitstekend
geschikt voor planten die zich daaraan aangepast hebben! Zo vind je er allerlei
cypergrassen, zoals geelgroene zegge, bleke zegge, blonde zegge, dwergzegge,
veelstengelige waterbies en armbloemige
waterbies. Maar ook: spaanse ruiter, heide- en
moeraskartelblad, kleine zonnedauw en
welriekende nachtorchis. Mede door de bijzondere
flora, komen er veel vlindersoorten voor: kleine
vuurvlinder, boomblauwtje, icarusblauwtje etc.
Verdroging en verzuring
Het gebied heeft - hoe kan het ook anders in
Nederland - veel te leiden van verdroging en
verzuring. Grondwater uit de omgeving stroomde
naar de Bruuk en zorgde voor stabiele hoge
waterstanden en een goede waterkwaliteit. In de
jaren 70 echter werd het riviertje de Leigraaf
verplaatst.
De oude loop van de Leigraaf werd verlengd, zodat
het (landbouw)water niet meer door het
natuurgebied stroomde. Nu stroomt water via nieuw
gegraven watergangen om de Bruuk heen. Deze
watergangen zijn vrij
Doordat er minder kalkrijk water uit de omgeving naar de Bruuk kan stromen, wordt het
gebied steeds zuurder. Maar dat is vooral een heel ingewikkeld
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chemisch proces, waar ik niet graag diep op in ga. Er wordt in ieder geval hard gewerkt
om dit unieke gebiedje te laten bestaan.
Binnenkort gaan we op excursie in de Bruuk, dus als je benieuwd bent, ga zeker mee!
Bronnen:
www.smaniotto.net/nijmegen_natuur_bruuk.htm
www.waterschaprivierenland.nl/

Uitslag Prijsvraag Kruipnieuws 4 2007
Hoera, hoera! We hebben een winnaar: Fred Bos. Gefeliciteerd! Hij schreef dat kropaar,
Dactylis glomerata L. het allereerste gras is, dat hij in zijn NJN-tijd zelfstandig
gedetermineerd heeft. Om even een stukje uit zijn mail te citeren:
"Als ik nu Kruipnieuws lees merk ik wel dat de natuur is veranderd in de afgelopen jaren.
Wij hadden meer natuur in de eigen omgeving. Mogelijk hebben jullie dezelfde nostalgie
naar onze tijd, als wij hadden naar de tijd van de Verkadealbums. Stel je eens voor om
over een natte hei te lopen met duizenden vetbladen!! Niet meer voor te stellen. Daarvoor
ga je nu naar het buitenland."
Wil jou nou ook zo'n mooie vermelding in het Kruipnieuws en iets lekkers, stuur dan een
mailtje met de Nederlandse en de wetenschappelijke naam van het onderstaand getekend
plantje (door Tessel Grijp) naar:
ingeborg.klarenberg@gmail.com.
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Favoriete plant van Marinka
Ik moest een favoriete plant bedenken, en dat is niet zo
makkelijk want ik had er helemaal geen. Ik had niet echt een
plant waar ik van dacht dat is het! Maar toen kwam Froukje
met Heermoes, en ja dacht ik dat is wel een goed idee. Ik
ging nog wat rond kijken en kwam tot de conclusie dat je er
zelfs nog wat over kwam vertellen.
Heermoes komt uit de paardenstaartenfamilie, dat is een
hele oude familie, want in de prehistorie waren er zelfs
bomen van deze familie. Het zijn dus echte overlever. Het is
een familie waarvan eerst de niet groene steel met daaraan
sporangia (waar de sporen aan zitten) bovenkomt en daarna
pas het groene deel van de plant naar boven komt. Ook is
het een hele leuke lego plant, je kan er heel leuk mee
knutselen want het kan in en uit elkaar worden gezet. En dat
is altijd leuk om te doen!
Heermoes is een vrij algemene plant, en er zijn maar twee die ook zo algemeen zijn. Dat
zijn namelijk lidrus en holpijp. Je kan ze vrij makkelijk van elkaar onderscheiden, bij lidrus
is de eerste lid van de zijtakken is korter dan de stengelschede, terwijl bij heermoes de
eerste lid van de zijtakken langer is. Holpijp heeft daarin tegen een vrij holle steel, die ook
erg breekbaar is.
Nou dacht ik zelf wat is er verder nog interessant aan Heermoes, nou wat blijkt heel veel!
Het heeft medicinale krachten, er kan thee van worden gemaakt, het kan worden gebruikt
tegen schimmelbestrijding, en je kan er potten en pannen mee uitschuren.
Het heeft vele medicinale krachten, zo werkt het tegen
bloedingen, verbeterd het de conditie van de nagels, huid,
haren en bindweefsel, werkt het urineafdrijvend (wel alleen
bij ziekenmensen), werkt het tegen reuma, tegen
bontontkalking en tegen nierinsufficiëntie. Meestal moet er
thee van de groene deel van de stengel worden gemaakt,
en dan opdrinken. In heermoes zit veel silicaat, wat
belangrijk is voor de stevigheid van de botten. Ook zitten er
sporen van alkaloïden en looistoffen die bloedingen tegen
gaan.
In heermoes zit veel kiezel en pectinezuur dat geeft een
stevige celwand zodat er dus minder snel schimmels
binnenkomen. Dus als je wil dat je planten niet door
schimmels worden geïnfecteerd moet je heermoes laten
trekken en het sopje over de planten sproeien. Dan kunnen
de planten zelf ook een sterkere celwand krijgen.
Wie had ooit gedacht dat zo’n op zicht saai plantje toch zoveel nuttige functie kan hebben.
Nou zijn er nog wel een paar puntjes die ik moet zeggen voordat je het ga gebruiken in
alle enthousiasme (om weer perfect mooie nagels en een fijn huidje te krijgen ;) ).
In Heermoes zit wel een enzym (=thiaminase) dat vitamine B afbreekt. Dus je moet niet zo
veel thee er van drinken, maar 2-3 koffielepels per dag. Óf je moet speciale Heermoes
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thee kopen waar ze met behulp van alcohol of een bepaalde temperatuur het enzym al
inactief gemaakt.
Ook moet je het niet aan huisdieren geven, ook al hebben ze zo’n zielige vacht. Want voor
hun is het wel giftig, ook niet in het hooi van paarden stoppen.
Je moet het zeker niet met lidrus verwarren, want dat is wel giftig, maar gelukkig zijn die
makkelijk uit elkaar te halen.
In ieder geval veel plezier met Heermoes thee drinken!!!
Bronnen:
http://www.groenedag.org/R1/NL/Prod/AfGr/fmHeeMoe.html
http://www.starmanproductions.nl/kruiden/heermoes.html

Vraag het aan Rozemarijn
Lieve Sjoccers!
Ik geloof niet dat ik me nog moet voorstellen aan jullie, maar
toch zal ik dat even doen om misverstanden te voorkomen. Ik
heet Rozemarijn en ben een vrouw van middelbare leeftijd, die
in haar roerige leven veel heeft meegemaakt. Ik heb me door
diepe dalen gesleept om tussendoor de hoogste bergtoppen te
bereiken.
Op dit moment ben ik net uit mijn winterdip, fris en fruitig
genoeg om jullie bij te staan met al mijn wijsheid en
levenservaring. Bij mij kun je altijd met al je vragen en
problemen terecht!
Weledelzeergeleerde Rozemarijn,
Ik schrijf U, omdat ik me ernstig zorgen maak over mijn dochter. Ze
is net twaalf geworden en afgelopen zomer voor het eerst op
zomerkamp gegaan op Skylge (meegesleept door het (ietwat
aparte) buurmeisje). Ze vond het allemaal heel erg leuk, maar ze is
erg veranderd. Sinds afgelopen zomer praat ze zulke rare taal.
Afgezien van 'happie eten', 'blik frontaal' en 'pitheuvelen', heeft ze
het nu ook over dingen als slaapkamergeluk, zwaluwtong, hengel,
venushaar en muurleeuwenbekje.
Haar schoolboeken lijken haar niet meer te interesseren (en toch
haalt ze hoge cijfers). Die gebruikt ze nu om allerlei groene,
slijmerige groeisels plat te maken. Waar ze dat spul vandaag haalt,
geen idee; in ieder geval niet uit ons modern gestylde tuintje. Ik
vrees dat ze hierin doorslaat en dat ze straks slechter gaat
presteren op school. Ik ben ook bang dat ze met haar
hockeytraining wil gaan stoppen, omdat ze anders dat boekje met die groene groeisels
niet uit haar hoofd kan leren.
Nu dan mijn vraag, die eigenlijk uit meerdere vragen bestaat: Hoe moet ik het gedrag van
mijn dochter opvatten? Heeft het iets te maken met stofjes in haar lichaam? Moet ik me
echt zorgen maken of is dit van voorbijgaande aard? Zo niet, moet ik haar dan verbieden
met de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie in aanraking te komen?
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Met de meeste hoogachting,
de moeder van Marjolein
Beste moeder van Rozemarijn,
Uw dochter is natuurlijk in de puberteit, dan komen er
allerlei stofjes in haar lichaam. Een ervan is om tegen
haar ouders in verzet komen. Dat is een zeeeeer
gevaarlijk stofje, ze gaat dan dingen doen die ze
eigelijk niet wil doen. Daarom is het handigst om haar
te stoppen voordat ze er later heel veel spijt van
heeft. Strak wil ze niet meer op hocky terwijl ze daar
zo ver mee kan komen, en gaat ze ook geen hoge
cijfers meer halen voor belangrijke vakken. Ik zou
haar veel huisarrest geven dan vergeet ze vast al die
rare dingen zoals muurleeuwenbekje, hengel enz. Ze
zal het in het begin vast niet leuk vinden maar later
zal ze er wel heel erg dankbaar voor zijn. Dat je haar
hebt tegen gehouden in deze rare dingen.
Groetjes Rozemarijn
Beste Rozemarijn,
Ik ben nog niet zo lang lid van de Sjoc, maar ik ben wel heel erg enthousiast geraakt over
planten op mijn vorige zomerkamp. Wat me vooral opviel, waren sommige (Nederlandse)
plantennamen, zoals bijvoorbeeld straatliefdegras en krabbenscheer. Ik zou later ook wel
namen voor planten willen verzinnen. Nu probeer ik te achterhalen waar die namen
vandaan komen. Het probleem is: doordat ik geen plantenpers heb, moet ik mijn
schoolboeken daarvoor gebruiken. Nu zitten er allemaal lelijke vlekken in mijn boeken,
waardoor op sommige plaatsen de tekst niet meer goed te lezen is.
Is er een manier waarop ik de tekst weer zichtbaar kan maken? En kun je me helpen met
het achterhalen van de herkomst van bepaalde namen van planten, zoals ogentroost of
barbarakruid?
Liefs van een echt Origanum
Lieve Origanum
Dat de tekst niet te lezen is, is natuurlijk wel een groot probleem. Mijn oplossing zou
daar voor zowiezo zijn: een plantenpers maken, dat is namelijk niet zo moeilijk. Voor
de al gekomen schade zal ik het maar snel overschrijven van een goede vriendin,
dat zal wel kunnen helpen. Voor het achterhalen van de herkomst van namen weet ik
het niet echt goed, maar er moeten wel boeken zijn die daar misschien uitkomst op
bieden. Zelf weet ik niet goed welke je daarvoor moet gebruiken, maar bij de
bibliotheek weten ze daar wel meer over. Ook internet kan uitkomst bieden, want
daar kan je alles vinden als je goed zoekt.
Groetjes Rozemarijn
Zij jij ook in de put, heb je een groot probleem en weet je niet meer wat je moet doen, of
heb je gewoon wat steun en wijsheid nodig? Stel je vraag aan Rozemarijn! Je kunt je brief
sturen aan de Kruipnieuws-redactie. Wij zullen ervoor zorgen dat hij bij Rozemarijn terecht
komt. Uiteraard zal je vraag vetrouwelijk en anoniem behandeld worden.
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Wilde planten recept
Roerbaksoep
Ingrediënten:
- 1 eetlepel notenolie
- handje brandnetel
- handje zevenblad
- 1 paardebloem blad
- handje madeliefjes
- 1 worteltje
- 1 kleine ui of het blad van de daslook
- 1/2 dl room
Bereiding:
Snij alle groeten in dunne reepjes.
Doe wat notenolie in een pan en roerbak daar het
zevenblad in met brandnetel en een blaadje
paardebloem de madeliefblaadjes en een geraspt
worteltje en de ui of daslook. doe dit 5 minuten doorroeren.
Blus af met 1 liter groente bouillon en de room.
Serveer met stokbrood wat in de lengte is doorgesneden en met olijfolie is besprenkeld en
waar je met een teen knoflook overheen gegaan bent. Dit even onder de grill. Smakelijk
eten!

Activiteiten
Zaterdag 29 maart 2008: voorjaarsplanten rondom
Wageningen
Vandaag gaan we de voorjaarsplanten rondom
Wageningen eens bekijken. De witte wegbermen zijn heus
niet alleen fluitekruid, en mooie bloemen vind je juist in de
natuur, en niet in je tuin! Froukje en Tessel, een bekend
plantenduo bij de NJN, gaan ons rondleiden op zoek naar al
dit moois!
Verzamelen: om 10:00 onder de klok op busstation
Wageningen.
Meer info: Nanda, 0317-414972
Zondag 30 Maart 2008: stinsenplanten in Leeuwarden
en omstreken
Onder leiding van de alom gerespecteerde plantenkenner
Fons, gaan we de Friesche Landgoederen af om de
zogenoemde stinzenplantjes te bekijken. Stinzenplanten
zijn planten die voorkomen bij met stenen gebouwde
huizen, vandaar de naam stins, dat Fries is voor steenhuis.
De meest bekende stinzenplant is waarschijnlijk wel het
sneeuwklokje, dat rond deze tijd volop wordt waargenomen.
Dus kom mee, en ontdek de wereld van het
cultuurlandschap! Vergeet niet je lunch, flora, loepje en fiets
mee te nemen!
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Verzamelen: om 10:00 uur op station Leeuwarden, bij de hoofdingang.
Meer info: Lotte, 06-44651315
Zaterdag 12 april 2008: plantjes in de Bruuk bij Nijmegen met Paul Hoekstra
Niet ver van Nijmegen ligt een bijzonder gebiedje voor plantjes: de Bruuk nabij Groesbeek.
Doordat het gebiedje een beetje moerassig is, maar ook zeer afwisselend, zijn hier heel
veel bijzondere planten te vinden. Wil jij dus nog graag wat aan je plantenkennis doen,
dan is dit dé gelegenheid! Bovendien gaan we ook aan insecten doen! Vergeet dus je flora
en je netje niet.
Verzamelen: om 10.00 uur bij de drie vlaggenstokken op het Valkhofplein in Nijmegen.
Meer info: Janneke, 06-3241797
Zondag 13 april 2008: plantjes op het spoorwegemplacement in Amersfoort
Op spoorwegterreinen is vaak een karakteristieke flora aanwezig. Je vindt er planten die je
in de wijde omgeving verder weinig of helemaal niet ziet.
Vandaag gaan we, samen met stadsecoloog Renée van Assema, kijken naar de grote
diversitieit aan plantjes op het emplacement achter het station van Amersfoort.
Verzamelen: om 10:00 uur voor Amersfoort CS.
Meer info: Sven, 033-4808300
Zondag 27 april 2008: Stadsplanten in Groningen
Deze dag gaan we met Froukje en Tessel de stadsplanten bekijken die stad Groningen rijk
is. Behalve de gewone plantjes gaan we ook de iets zeldzamere proberen te vinden, zoals
de Tripmadam, Korenbloem en Gele Helmbloem. De Stadsplantengids zal ons hierbij
helpen en bezorgt ons een mooie wandelroute door de stad. Je hebt dus geen fiets nodig
voor deze excursie.
Verzamelen om 10.00 op station Groningen. Meenemen: lunch, flora.
Meer info: Koen Verweij, 06-19304463
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Convo paka Zuid-Limburg
21 t/m 24 maart
Pasen valt vroeg dit jaar, maar het voorjaar zet ook al
in, tijd dus om in een lekker zonnetje de unieke
voorjaarsflora van Limburg weer eens goed te
bekijken! Limburg is uniek in Nederland met zijn
kalkrijke bodems, waardoor er vele unieke
voorjaarsbloeiers voorkomen: mooie orchideeën, veel
dalkruid, geelster, daslook en anders moois. Verder
bloeien er in Zuid-Limburg ook zeldzame zinkplanten
zoals zinkviooltje en zinkboerenkers. Kom mee en
geniet samen met de Sjoc van het schitterende ZuidLimburg!!
Tijd: Het kamp begint op vrijdag 21 maart vanaf 18:00
en duurt tot en met 24 maart. Op deze dag is het nog
mogelijk om op excursie te gaan voor de mensen die
dat willen.
Prijs: Het kamp kost 8 euro per persoon per nacht en
24 euro voor het hele kamp.
Opgave: Jasper Schilling, 06-50682441 of
jasperschilling@gmail.com
KC:
Voorzitter: Jasper Schilling
Ping:
Froukje Postma
Nt'ers: Vacant en Vacant
Four:
Renske Hoekstra en Vacant
Adres:
Scouting Simpelveld
Sportlaan 1A
6369 VC Simpelveld.
Routebeschrijving:
Ga met de trein naar station Heerlen. Ga met je rug naar
station Heerlen staan. Volg de fietsbordjes Simpelveld. Indien er geen bordjes zijn, volg
dan:
Ga bij het station rechtsaf, en dan de eerste links (Geerstraat). Volg deze weg, Hij gaat
over in de Kruisstraat en daarna in de Bekkerweg. De Bekkerweg gaat in en bocht over op
de sint Annastraat. In deze bocht ga je linksaf-rechtdoor (dit is nog steeds de Bekkerweg).
Bij de rotonde ga je rechtdoor de Heesbergerweg op. Deze gaat over op de Heerlerbaan.
Deze weg blijf je een aantal kilometer volgen tot je bij een kruispunt komt met de
Drievogelstraat. Hier ga je rechtsaf. (Dit kruispunt is voor een spoorwegovergang, ga dus
niet het spoor over!) De weg waar je nu op rijdt, komt uit op een T-splitsing, ga hier
rechtsaf, blijf deze weg volgen, de snelweg over en verder, tot in Simpelveld.
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-> Bij de kerk van Simpelveld ga je rechtdoor op een weg genaamd Oranjeplein. Blijf deze
weg volgen en ga vlak voor de sportvelden naar rechts. Het is het witte scoutinggebouw
hier.
Meenemen
Bedenk natuurlijk zelf wat je meeneemt, maar denk toch vooral aan:
- Slaapzak
- Matje
- Plantengids (Flora)
- Loepje
- Kleding (warm én koud)
- Regenjas
- Goede schoenen
- Fiets
- Waterfles
- Mestin, mokje, lepel
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