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SJOC werkgroep te ‘sHertogenbosch.
Als donateur van de Sjoc kan je ook het Kruipnieuws ontvangen. Dit kan
door €6,80 over te maken op de hierboven vermelde girorekening.
Adreswijzigingen kan je doorgeven aan de penningmeester:
Maartje Neerhoff
maartje.neerhoff@gmail.com

www.sjoc.njn.nl,
Nu ook met foto’s!
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allo allemaal!

Voor je ligt het derde Kruipnieuws alweer! Wat is er beter dan op een
regenachtige herfstmiddag met dit blauwe periodiekje in een warme stoel te
kruipen en al het nieuws te lezen?
Je leest over de geheimen van de groene stranden, over de grassen die
hooikoortspatiënten nachtmerries bezorgen, live uit Zweden, over onzichtbare
dassen, over een prinsesje, over de alwetende Saskia Nieboer, over het daarkom-ik-mijn-bed-niet-voor-uit-plantje, over het vertrappen van zonnedauw,
over een warm scoutinggebouwtje en bovenal: DE PRIJSVRAAG en het
heldhaftige optreden van Tjerk!
Raak niet al te veel gedeprimeerd door alle uitgebloeide plantjes, maar lees
het Kruipnieuws lekker en weet waar je volgend jaar zeker heen moet. Oh ja
en ga paddenstoelen zoeken op excursie en kamp en win iets lekkers met de
PRIJSVRAAG.
Veel liefs,
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jullie trouwe redaccen Marinka en Ingeborg

De vegetatie van groene stranden
Marinka van Puijenbroek
Dit voorjaar ben ik met een
cursus van Biologie in Groningen
twee
weken
op
Schiermonnikoog geweest. Daar
hebben we vooral heel veel over
de kwelder daar geleerd, maar
ook hebben aandacht besteed
aan het groene strand (een
strook met vegetatie op het
strand). Aangezien het groene
strand een vrij jong verschijnsel is
in de Nederlandse natuur, wilde
Afb. 1 Het groene strand op Schiermonnikoog
ik er een stukje over schrijven.
Door speling van de wind kunnen er halverwege het strand embryoduintjes
ontstaan. Daarachter is een gebied dat minder vaak overstroom wordt en
wat dus ook minder zout is. Dat zijn de juiste leefomstandigheden voor microorganismen, vooral cyano-bacteriën kunnen
daar grote groene matten vormen. De microorganismen kunnen nitraat uit de lucht
opnemen, en dus ook beschikbaar maken
voor planten. Verscheidende planten kunnen
daardoor op dat strand groeien. Wat ook
belangrijk is voor de ontwikkeling van het
groene strand, is het feit dat er geen hevige
stormen zijn geweest de afgelopen decennia.
Zo werd de jonge vegetatie niet verwoest bij
een grote storm. Deze ontwikkeling heeft
plaats gevonden op Ameland, Goeree,
Schiermonnikoog, Terschelling.
Op het groene strand komen vrij veel soorten
voor. Zo hebben we in één vegetatieplot
(vierkant van 2-bij-2 meter) 27 soorten geteld.
4
Afb. 2 Melkkruid, Glaux maritima

Er komen ook vrij veel verschillende soorten voor.
Zo zagen we daar de typische zoutplanten zoals
zeekraal, schorrenzoutgras en melkkruid. Maar
ook planten van de duinvegetatie zoals
duindoorn, muurpeper en helm. Ook soorten die
in een brak milieu leven, kwamen er voor:
zeeraket, gewone rolklaver en rode ogentroost. Er
waren zelfs soorten van duinvalleien: parnassia,
moeraswespenorchis en armbloemige waterbies.
En
dat
zijn
best
zeldzame
soorten.
Het is bijzonder dat er soorten voorkomen die in
een zoet milieu leven, terwijl een strand natuurlijk
Afb. 3 Parnassia, Parnassia
nog wel gevoelig is voor overstromingen van
palustris
zeewater. Dat die soorten zich daar kunnen
vestigen, komt omdat er vanuit het duinencomplex kwelwater komt. De
duinen vangen regenwater op, dat gemakkelijk de grond in gaat. Maar in de
wat lagere gedeeltes komt het weer naar boven, en dat is dan kwelwater. Je
ziet dat ook vaak in duinvalleitjes. Dat kwelwater is natuurlijk zoet en daarom
kunnen parnassia en dergelijke op het strand voorkomen. Om voldoende
kwelwater te hebben moeten er wel een vrij groot duinencomplex er achter
liggen want anders komt er veel minder kwelwater boven. Daarom zijn er ook
veel verschillen tussen groene stranden. Waar welke soorten voorkomen op
het strand, hangt heel erg af van de hoogte. De zoute soorten komen het
meest voor op de lagere gelegen delen, terwijl de zoete soorten meer op de
hogere gedeeltes voorkomen. De hogere gedeeltes liggen het dichtst bij de
duinen waar het kwelwater omhoog komt.
Zoals jullie allemaal wel gemerkt
hebben, zijn er de afgelopen jaren
wel veel stormen geweest. En de
vraag is natuurlijk wat voor effect
dat heeft gehad. Daarom is er in
Schiermonnikoog in 2006 en 2007
onderzoek gedaan en zelf ben ik
er in 2008 geweest. Daar kon je
zien dat er veel gebeurd is tijdens
die twee jaren, onder andere de
hoogte van het strand. Er is op
een stuk van het strand tussen
2007
en
2008
een
grote
hoeveelheid zand neergelegd
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Afb. 4 In deze grafiek zie je dat in tussen 2007
en 2008 er veel zand is neergelegd en de
hoogte ook is gestegen. De y-as is de
gemiddelde vloed (in cm) en de x-as is de
afstand
tot de hoge duinen.
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door een storm, waardoor delen van het strand wel 40 cm zijn gestegen. Op
dat deel dat zo omhoog is gegaan was eerst nog gewoon vegetatie, maar
nu is dat helemaal verdwenen. Verder is het nog de vraag hoe het groene
strand zich verder zal ontwikkelen. Het kan zo zijn dat het strand voor een deel
wordt afgesloten met een duin waardoor het een duinvallei zal worden. Maar
het kan ook zo zijn dat het een hele andere kant op gaat. Maar dat zal de
toekomst moeten uitwijzen.

Bronnen:
-

Bakker, J.P., Veenklaas, R.M., Jansen, A. & Samwel, A. (2005). Een nieuw groen
strand op Schiermonnikoog. De Levende Natuur 106: 151-155

-

Koppenaal, E.C., & Bakker, J.P. (2008).
Green beaches include species of
dunes, dune slacks and salt marshes
(in prep)
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e favoriete plant van Jasper Schilling

Gewoon Reukgras Anthoxanthum odoratum

Mijn favoriete plant is een gras? Jazeker!
Grassen zijn niet alleen fijn om op te
liggen, aan je paard te voeren of jaloers
naar te kijken als het aan de andere kant
van de heuvel groeit, grassen zijn ook
nuttig en mooi. Grassen zorgen voor alle
granen, en zijn een prima uitdaging om
te
determineren
op
een
mooie
zomerdag. Als je een beetje doorzet zijn
ze echt niet zo ingewikkeld!
Van al deze grassen is gewoon reukgras
veruit mijn favoriet. Deze vroegbloeier (hij
bloeit al in april) is zeer algemeen, hij
houdt van vrij voedselarme, zonnige
plaatsen en is tijdens zijn bloei goed te
herkennen
aan
zijn
roodgroenige,
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puntige aren.
Het leuke van reukgras is dat hij lekker ruikt, en smaakt! Als je op de stengel
kauwt dan ontstaat na verloop van tijd de smaak van toffee/vanille. Dit komt
omdat reukgras coumarine bevat. Coumarine geeft ook de typische

hooigeur die gedroogd gras heeft.
Hierdoor werd reukgras vroeger veel gebruikt bij het maken van hooi, in
strovulling voor kussens, in pot-pourri en als smaakmakertje in bijvoorbeeld
wodka.
Het gebruik van reukgras in consumptieproducten is tegenwoordig niet meer
toegestaan omdat coumarine een anti-bloedstollende werking heeft.
Coumarine zelf wordt nog wel gebruik als geneesmiddel vanwege ditzelfde
effect. Vroeger werd reukgras wel gebruikt als stimulant en als middel tegen
reuma. Aangezien het een van de eerste grassen is die bloeit en hij veel
pollen verspreid wordt reukgras verfoeid door mensen die hooikoorts hebben,
maar aangezien ik dat niet heb ben ik erg blij met het bestaan van dit lekkere
grasje!
Dus: de volgende keer als je in het voorjaar in de zon gaat liggen in het gras:
determineer eerst reukgras, stop het in je mond, kauw, en geniet verder van
de smaak en het lekkere weer! Maar nu eerst de winter doorkomen.
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Ik geef de pen door aan Ingeborg Klarenberg
Bronnen:
Wikipedia: http://nl.wikipedia.org/wiki/Gewoon_reukgras Plants for a future:
http://www.pfaf.org/database/plants.php?Anthoxanthum+odoratum

Nazoka Lindevallei
Leonie Tijsma
In het weekend van 12, 13 en 14 september was het nazomerkamp
Lindevallei bij Wolvega. Die vrijdag was ik vrij, dus na een bezoek aan opa en
oma in Friesland werd ik door hen naar het kampje gebracht. Zij waren ook
wel benieuwd naar de NJN en mijn vrienden. Toen we aankwamen waren er
een stuk of 5 anderen, dit waren geen jongelui met de karakteristieke lange
haren en de kisten, dus de NJN (en mijn vrienden) is/zijn bij deze
goedgekeurd door mijn opa en oma.

Het kampterrein was bij een boer wiens erf aan de Lindevallei grensde. Ik
besloot de eerste dag mijn honger naar NH elders te stillen, zondag zou ik
naar de Lindevallei gaan. De omgeving van de Lindevallei is rijk aan leuke en
diverse natuurgebieden zoals de Weerribben, de Rottige Meente, DrentsFriese Wold en het Kuinderbos. Marinka en ik gingen een excursie leiden die
ons bij de Rottige Meente en het Kuinderbos bracht. Tijdens de fietstocht
langs rivier de Linde werden we algauw verblijd met een ijsvogel! Verderop bij
de Rottige Meente werden de grote zilverreiger, lepelaars, kuifeenden,
slobeenden, grauwe ganzen en andere eenden gescoord.
We fietsten verder naar het Kuinderbos. Volgens Jelle is het daar een waar
varenparadijs. De meest opwindende varens moeten daar te vinden zijn.
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Maar of het lag aan de beperkte
varenkennis binnen de excursie, of we
bevonden ons in de verkeerde percelen…
al die beloofde varens werden niet
gevonden. Wel vonden we tongvarens. Het
Kuinderbos is het enige bos waar tongvaren
gewoon in de bodem groeien; elders in
Nederland groeit de tongvaren tussen
bakstenen, onder andere in de grachten
van Amsterdam en Amersfoort.
Na het bezoek aan het Kuinderbos fietsten
we weer terug naar de Rottige Meente. Er
was een beste oostenwind, en dat
verklaarde waarom de heenreis zo licht
fietste. Boven de weilanden vlogen en
baden vele torenvalken. Vroeger waren
torenvalken
de
meest
algemene
roofvogelsoort in Nederland. Op een
gegeven
moment
begonnen
de
Nederlandse agrariërs veel chemicaliën in
hun onkruid- en ongediertebestrijding te
stoppen en hier hadden de torenvalken
heel erg onder te lijden. Tegenwoordig
gaan agrariërs steeds meer over op
vriendelijkere bestrijding en gaat het beter
met de torenvalk, maar desondanks is
momenteel
de
buizerd
de
meest
voorkomende roofvogel.
Onderweg zagen we nog een ijsvogel en
plukte Marinka een 1,5 meter lange
oeverplant waarvan de roze bloemen een
schermvormige bloeiwijze hebben. Marinka,
Nicky en ik wisten alledrie wat het was,
maar we kwamen maar niet op de naam.
Na lang determineren, en uiteindelijk
wanhopig door de flora rondbladeren,
kwamen we uit op de zwanenbloem
Butomus umbellatus.
’s Avonds was een dassenexcursie. Met 9
man gingen we op pad en de opdracht
Afb. 8 Zwanenbloem, Butomus umbellatus
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was duidelijk: blijf stil zitten en maak geen geluid. Dassen zouden op een
gegeven moment wel langskomen wandelen/scharrelen. We zaten in de
buurt van een dassenburcht, maar ons geduld mocht niet baten; na ruim een
uur geluidloos wachten hebben we niks gezien of gehoord.
Enigszins koud kwamen we weer terug bij het kampterrein, waar de overige
kampdeelnemers een grootst kampvuur gebouwd hadden. Dat was erg
gezellig en ik kon me goed opwarmen.
De volgende dag leidden Sven, Lotte en ik een excursie in de Lindevallei. Al
gauw scoorden we leuke vogels zoals de visarend en ijsvogel. Verder waren
er vooral veel eenden en ganzen. We liepen verder en kwamen allerlei
soorten bomen tegen. Aan de hand van twijgen heb ik de zwarte els Alnus
Glutinosa, meidoorn Crataegus monogyna en zomereik Quercus robur laten
zien. Omdat de Lindevallei een vochtig gebied is met een hoge
grondwaterstand, stonden er verschillende wilgensoorten. Mijn kennis van
wilgen is beperkt, maar we kwamen een boswachter tegen en die vertelde
ons over de wilgensoorten in het gebied. Dit waren o.a. de grauwe wilg Salix
cinerea, geoorde wilg Salix aurita en katwilg Salix viminalis. Halverwege de
middag was de excursie en daarmee ook het kamp weer op zijn eind. Het
weekend was weer veel te kort, de Lindevallei en omgeving erg leuk, dus ik
ga hier zeker terugkomen!

Op audiëntie bij de prinses
Verslag Groensteeltje-Stadsexcursie Amsterdam 29 juni 2008
Door Marleen de Kool
Bij de fietsenflat bij het Station bleek om 10 uur dat het toch wel een erg grote
excursie was geworden, wel 13 personen spraken er tijdens het
voorstelrondje.
Maar deze drukte was ook niet verwonderlijk, want we hadden een missie!
Het Groensteeltje scoren en wel op een heel onconventionele manier,
namelijk met de opblaaskano’s van de ouders van Koen, een vaarkruising
van de Amstel op. Helaas was de pomp vergeten, dus die ging Marinka nog
even halen in Duivendrecht.
Ondertussen ging de rest van de excursie langs het water wandelen om nog
wat aan NH te doen. We liepen richting het Stenen Hoofd, omdat daar ook
de Schubvaren zou zitten. Het looptempo was typisch sjoc, om de 5 meter
werd er gestopt om te kijken naar bijvoorbeeld een moerasandoorn of er
werd teruggelopen om te controleren of het er nou een bleke of een grote
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klaproos stond. Maar er moest ook een beetje haast worden gemaakt,
aangezien we nog die schubvaren moesten bewonderen en er flink gezeuld
werd met de kano’s. Na het harig wilgenroosje, witte honingklaver,
canadeense fijnstraal, een grote sabelsprinkhaan, akkermelkdistel en een
kruising tussen de grote en de middelste teunisbloem en nog wat andere
groene dingetjes (onder andere Wicky pakjes) waren we dan toch eindelijk
bij het Stenenhoofd. Terwijl sommige hun vondsten van onderweg gingen
determineren, koekeloerden anderen weer naar de bloeiende muurpeper
aan de kade muur. Marinka had zich ook weer bij ons gevoegd, met pomp.
Op een gegeven moment
kwam Koen melden dat hij
de
schubvaren
had
gevonden. Helemaal aan
de andere kant van de
kade, dat is ver voor
sjoccers. Ongeveer de helft
van de groep ging op
weg, terwijl de anderen op
de tassen pasten want we
waren nog steeds in
Amsterdam. Terwijl er door
het
hoge
gras
werd
gebanjerd kwamen we wel
een heel apart zoogdier
tegen, de Homo Sapiens
Dilectussolus, oftewel de
zonaanbiddende mens. Het was een oud exemplaar, wat misschien verklaart
waarom we hem op zo’n rare plaats aantroffen aangezien we deze
ondersoort meestal op het strand en andere waterige plekken aantreffen.
Eenmaal erlangs geslopen, stoomden we door naar de plek van de
Schubvaren. Helaas zagen we wel dat het de laatste tijd erg droog was
geweest, sommige van die varens stonden er maar gelig bij. Tevens zagen
we vlakbij de schubvaren, de steenbreekvaren waarmee het groensteeltje zo
vaak wordt verward.
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Toen we allemaal een bammetje hadden
gegeten en nog een pakje Wicky soldaat
hadden gemaakt was het toch echt tijd om
ons naar de binnenstad te begeven om
onze toch ter water voort te zetten. Na een
poosje gewandeld te hebben, waarbij de
omgeving een steeds dichtere concentratie
Aziaten bevatte, waren dan toch eindelijk bij
de sluizen waaraan het Prinsesje zou moeten
groeien. We confisqueerden een mooie
aanleg- en afmeer plaats en kweten ons aan
de taak van het opblazen van de boten, dit
alles onder leiding van Koen die natuurlijk het
beste wist hoe de drie boten opgeblazen
moesten worden. Soms werden we bedreigd
door een of andere motorboot die
aanmeerde maar die bleken alleen mensen
op de halen en af te zetten. Onder andere werd een deel van de
concentratie Aziaten in de boot genomen.
Tenslotte was de eerste boot opgeblazen en Marinka en Tessel waagden zich
de Amstel op. Vanuit de verte zagen wij dat ze werden aangesproken door
de waterpolitie…
Het bleek dat ze even wilden
zeggen in welke vaarrichting we
door de sluizen moesten en dat het
wel een beetje gevaarlijk was
waar ze mee bezig waren. Na de
vraag “wat zijn jullie aan doen?”en
het antwoord “we zoeken een
plantje” werd de vraag gesteld
“Gaat het wel goed met jullie?” Na
een
kwartiertje
te
hebben
gewacht waarin de tweede boot
te water werd gelaten, kregen wij
op de kade een geschreeuwd
bericht;
“we
hebben
hem!”
Zodoende was het voor de andere
Afb. 11 Groensteeltje, Asplenium viride
boten een minder karwei om dat
ding te bekijken. Toen ik eenmaal met Tom in zo’n opblaaskano zat, voelde ik
me wel erg klein en kwetsbaar maar dat hield ons natuurlijk niet tegen. We
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roeiden naar de laatste sluis en
kwamen op audiëntie bij de
prinses, ze was erg klein maar
daarom
niet
minder
mooi,
alhoewel we wel zagen dat ze
erg eenzaam was. Haar steeltje is
inderdaad groen en daarom vele
malen
schoner
dan
de
steenbreekvaren.
Vol stil respect, roeiden we de
sluis weer uit, om weer aan te
meren bij de kade. Dit bleek nog
een hele klus omdat je bij het
uitstappen nogal makkelijk onder
de kade doorglijdt. Uiteindelijk
stond iedereen weer met droge
voeten op de kant. Maar
sommige wilden natuurlijk nog
een keer met diegenen die nog
niet geweest waren.
Toen Arjen het bootje in wilde
stappen, deed hij dat iets te lomp
en viel de Amstel in, waar hij nog een keer vrijwillig insprong nadat hij het
rondje had gemaakt. Zouden zijn hersens zijn aangetast door het
grachtwater? Helaas hadden we nog een ongeluk te betreuren want toen
Koen in wilde stappen om nog een goede foto te maken van Hare Majesteit,
hing eerst zijn fototoestel in het water, die hebben we nog kunnen redden
zonder al te veel waterschade. Maar in die spastische reddingspoging werd
zijn bril van zijn neus afgeslagen en ligt nu voor altijd in de Amstel. “Zo kan het
water ook weer zien” zoals Arjen opmerkte.
Nadat iedereen bekomen was van de audiëntie en de schrik, gingen we
door naar een kade waar nog een speciale varen zou groeien, eenmaal
daar aangekomen was er eigenlijk niet zo veel puf meer en de meeste
discussie ging niet over of een plantje zus of zo heette maar of we wel of niet
een ijsje zouden gaan eten. Uiteindelijk zegen we neer op een terrasje waar
sjoc en tosti’s werden besteld en de propvolle blazen geleegd werden.
Hier gingen we ook uit elkaar en, mijmerend over de schoonheid van Prinses
Groensteel, liepen we de ondergaande zon tegemoet.
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Plantengeneeskunde in de Middeleeuwen
- een cholerische
ervaring?
Tessel Grijp
Op een zondag laat in september bezocht ik een
lezing van Saskia Nieboer over Hildegard von Bingen
en middeleeuwse kruidenleer, georganiseerd door
de studievereniging Firapeel van mediëvistiek aan
de UU. Hildegard von Bingen was een twaalfdeeeuwse geleerde abdis uit Duitsland, die onder
andere het boek Physica over de natuur schreef. Ik
was wel benieuwd wat zij over planten had
geschreven en hoe daar in de Middeleeuwen over
gedacht werd.
Het begon met een algemeen verhaal over de middeleeuwse gedachte
over geneeskunde. In de Middeleeuwen geloofde de wetenschap namelijk
in de sappenleer, waarbij mensen in vier kenmerkende gemoedstoestanden
in te delen waren. Lichaamssappen met een bepaalde waarde aan
warm/koud en droog/nat gaven hierin de doorslag. Men geloofde dat alles
met elkaar verbonden was: zelfs de stand van de planeten en de elementen
hadden een bepaalde invloed op de balans tussen lichaam en geest. Zwaar
versimpeld is dit idee samen te vatten in het volgende schema:

Warm

Droog

Nat

“Cholericus”

“Sanguinicus”

(Hyperactief, maar ook gestresst en
agressief)

(Veel initiatief en ideeën, maar komt er niet van)
Element: lucht

Element: vuur
Koud

“Melancholicus”

“Flegmaticus”

(Zwaarmoedig)

(Rustig of zelfs lui)

Element: aarde

Element: water

In de geneeskunst werkte dit een beetje als yin-yang. Als je je bijvoorbeeld
zwaarmoedig voelde, dan had je teveel koude en droge sappen in je
lichaam. Je moest wat meer sanguinicus worden, wat je dan kon bereiken
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door ingrediënten te nuttigen die als warm en nat bekend stonden. Het zal
niet verbazen dat met iedere gemoedstoestand planten geassocieerd
werden, die je kon gebruiken om bepaalde kwalen te genezen.
Het verhaal werd spannender. Het begon met Hildegard von Bingen en de
middeleeuwse (kruiden)geneeskunst, maar het verschil tussen vroeger en nu
werd steeds vager. Bij vragen over het voorkomen van plantensoorten in de
Middeleeuwen bleken de luisteraars hier meer over te weten dan de
spreekster zelf. Maar waar het volgens Saskia om ging, was dat
middeleeuwers met wat ze hadden voor zichzelf konden zorgen. Sterker nog,
die middeleeuwse geneeskundetheorie, daar zat nog best wel wat in. Niet
voor niets doceerde ze deze aan de natuurgeneeskundeacademie in
Meppel. De rest van het verhaal ging alleen nog maar over hoe plantjes
mensen meer cholericus/sanguinicus/melancholicus/flegmaticus kon maken.
Nadat het langzaam daagde dat deze lezing niet veel met planten in de
Middeleeuwen te doen zou hebben, er wetenschappelijk kritische vragen
werden gesteld en twee studentes probeerden onopvallend krom te liggen
van het lachen (kortom: een verlichtende bespreking), gingen we op
excursie. De gescoorde planten brachten ons de volgende verhelderende
informatie:
“Stinkende gouwe: Stip iedere dag gedurende drie weken wratten aan met
het gele sap van de plant. Dit werkt echt, behalve bij donkere wratten. Je ziet
aan de gele bloemen en het sap dat dit heel erg “cholericus” is, maar je
moet het toch niet eten als je meer cholericus wil worden, want het smaakt
heel vies en is vast giftig.
Hemelsleutel: Vouw het blaadje dubbel en breek de oppervlakte voorzichtig.
Het bovenste laagje is doorzichtig en kun je er af halen. Plak dit lapje op een
wond en deze geneest veel sneller. (Jammer dat hemelsleutel niet de meest
algemene plant is.)
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Afb. 14 Middeleeuwse hansaplast in de praktijk: het velletje van de
hemelsleutel wordt op de wond geplakt. Naderhand bleek het
opgezwollen gedeelte van de wond inderdaad te zijn verdwenen.

Bosandoorn: Deze kun je opeten en
dat helpt tegen maagklachten.
Helaas is de smaak zo vies dat zelfs
de natuuracademie in Meppel
hiervan over de nek gaat.
Guldenroedethee: Van de
bloemen van de guldenroede kun
je een thee zetten, die helpt tegen
de ziekte van Lyme. (Verplicht in de
EHBO-kist dan maar?) Nee, natuurlijk moet je daar óók reguliere middelen
voor gebruiken, maar het ondersteunt je lichaam en dat doen de normale
middelen niet.
Paardebloem: Als je veel achter de computer zit of veel denkt (gouden tip
voor denkende NJNers!) moet je iedere dag één bloem eten. Dit is
bloedzuiverend en goed voor de blaas en de nieren. Je kunt de blaadjes ook
eten, die zijn lekkerder als je ze wit laat opgroeien door er een bloempot
overheen te zetten, of te zorgen dat mollen hun molshopen er overheen
leggen. (Mij lijkt het vooral een sport de mol zó af te
richten dat hij net zijn zand over die paardebloem
heen gooit.) Het mooie van het plukken van de
blaadjes is dat je kunt kíezen welk blad je kunt
plukken. Van bredere paardebloemblaadjes word
je assertiever dan van de smallere.
Berkensap: In de Middeleeuwen trok men wel eens
’s nachts sap uit een berk. Je maakt dan een gaatje
in een stam en vangt het vocht op. De berk is de
boom van de verjonging en het leven, en het sap is
dan ook heel gezond. Ik heb zelf eens met een
groep mensen een kuur van berkensap gedaan.
Iedereen had er wel last van: de één had puisten,
de ander rode plekken over het hele lichaam. We
waren doodziek, maar toen de kuur voorbij was,
voelde iedereen zich zó lekker!”
Om eerlijk te zijn was ik na afloop van de excursie
een beetje cholericus geworden van het gezemel.
Iedereen die had gehoopt meer te leren over
planten in de Middeleeuwen moest worden
teleurgesteld, maar misschien moet ik het iets
16

Afb. 15 Wijnruit, Ruta
graveolens. Vroeger
werd dit gekweekt en
door de wijn gegooid,
waardoor deze goed
voor het hart werd.

positiever zien. Op een bepaalde manier had Saskia namelijk heel goed laten
zien wat middeleeuwse plantengeneeskunde was. Ze had haar informatie
over planten overal vandaan gehaald al wist ze niet meer waar. Hildegard
von Bingen, compleet uit het verband van de middeleeuwse
belevingswereld gerukt, was voor haar een manier om ‘eeuwenoude kennis’
aan haar verhaal te verbinden, om daarna door te gaan met haar eigen
stokpaardje. Net zoals Hildegard had ze een verzameling van kloppend (de
hemelsleutel)
en
wat
dubieuzer
(de
assertievere
bredere
paardebloembladeren) plantengebruik samengesteld. Door dit onkritisch
bijeengaren van informatie werkte, dacht en geloofde ze eigenlijk op een
totaal middeleeuwse manier. Door zelf een middeleeuws kruidenvrouwtje te
zijn, had ze ons op de beste manier laten ervaren wat middeleeuwse
plantenkunde was. Als ik daar wat cholericus van wordt, moet ik maar wat
smeerwortelzalf opsmeren: heel slijmerig en dus perfect flegmaticus.
Literatuur
- Stoffers, M. De middeleeuwse ideeënwereld, 1000 – 1300. Heerlen/Hilversum
1994.
Goede inleiding voor het begrijpen van het middeleeuwse beeld van o.a.
natuur. Aanrader voor Saskia Nieboer.
- www.degroenezon.com
Voor als je cursussen bij Saskia Nieboer wilt volgen of het recept voor
smeerwortelzalf in de praktijk wilt uitvoeren.
- Vraag bij mij voor een overzicht van alle andere toepassingen van planten
die we tijdens de excursie zijn tegengekomen.
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De favoriete plant van Marleen
De ‘pen’ inkruipen die aan mij doorgegeven is door Koen, blijkt nog een
karwei want eigenlijk is het als sjoccer natuurlijk zo dat je alle planten leuk
vindt! Hoe moet je dan een favoriet kiezen? Eigenlijk ga je dan een eigen
indeling van planten maken, als een soort moderne Linnaeus maar dan wat
persoonlijker. Die indeling kan op verschillende manieren: het sterven-vangeluk-plantje, het een-gat-in-de-lucht-springen-plantje, de leuke plant, de
plant die wel aardig is, de kan-mijn-aandacht-er-nog-net-bijhouden-plant,
het saaie plantje en het daar-kom-ik-mijn-bed-niet-voor-uit-plantje. Deze
indeling is erg aan subjectiviteit onderhevig en eigenlijk voor iedereen
toepasbaar, alleen zullen de desbetreffende planten van hot naar her in de
categorieën springen.
Mijn eigen indeling was anders, want bij mij zou de eerste categorie toch al te
klein zijn. Uit mijn indeling kwamen uiteindelijk een paar favorieten: de Vlier,
de Kamille en het Bitterzoet. Maar dat is nog steeds een meervoud en
daarom moest ik een hartverscheurende keuze maken. En voor de meesten
zal dit een daar-kom-ik-mijn-bed-niet-voor-uit-keuze zijn geweest. Het is
namelijk de Kamille geworden.
De kamille
De kamille is van de Asteraceae
familie, een composiet, waarbij de
bloemetjes gegroepeerd zijn in een
hoofdje. Er zijn twee soorten kamille;
de echte kamille en de schijfkamille.
Ik ben bij de Matricaria chamomilla
gebleven, oftewel de echte kamille.
Bij de echte kamille zijn de
lintbloemen wit en de buisbloemen
geel,
in
tegenstelling
tot
de
schijfkamille waarbij de lintbloemen
ontbreken. De bladen zijn in lange lijnvormige slippen gedeeld, waarbij de
middennerf bijna nooit breder is dan de grotere zijslippen (zo’n twee tot vier
millimeter in de breedte). De plant heeft een vrij sterke geur en kan zo’n 40
centimeter hoog worden. Hij is eenjarig en groeit op open, vochtige tot
droge voedselrijke grond, zoals bijvoorbeeld akkers en bermen. De plant
bloeit van het begin van de lente tot het begin/midden van de herfst. Hij is
overal zeer algemeen.
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Ik heb deze plant gekozen vanwege zijn geneeskrachtige reputatie. Als je de
(al dan niet geaccepteerde) literatuur erop na slaat, krijg je het idee dat het
een wonderplantje is, of in ieder geval de natuurlijke paracetamol. De plant
zou helpen tegen onrust, kramp, ontstekingen, allergieën, reuma en artritis. De
chemische componenten die de kamille bevat, zouden dit bewerkstelligen,
maar ik heb geen wetenschappelijke artikelen gevonden die de individuele

componenten testen op het ongemak waartegen het zou werken. Alleen
van salicylzuur (wat dus in kamille voorkomt) is bewezen dat het pijnstillend en
koortsverlagend werkt.
De kamille heeft ook een rijke geschiedenis. De naam kamille komt van het
Grieks, waarin het dan grondappel betekent, vanwege de appelgeur van de
bladeren. In Egypte droeg men het plantje op aan de zon en werd het het
meest van alle geneeskrachtige planten vereerd; in de maag van de
mummie van Ramses II is kamillestuifmeel gevonden.
In een oud Angelsaksisch geschrift (de Lacnunga) wordt kamille beschreven
als een van de negen heilige kruiden die Wodan aan de wereld schonk.
Shakespeare verwijst in deel I van Henry IV naar een kamillesoort die beter
zou groeien naarmate men er meer op liep. Men zat ook op bedden die
verhoogd waren met kamille, omdat het lekker rook maar ook omdat het
tegen de pijn van aambeien zou helpen! In Parkinson’s kruidenboek uit 1656
worden kamillebaden aanbevolen ter verstrekking van gezonde mensen en
als pijnbestrijder bij ziekten.
Het is natuurlijk ook een leuk plantje om te herkennen en het heeft een
lekkere geur, daarom is het een van mijn favoriete plantjes.
Ik geef de pen door aan Linde Hoekstra.
Bronnen:
-

Heukels’ Flora van Nederland, Wolters- Noordhoff, 23ste druk

-

Kruidengeneeskunde Een Geïllustreerde Gids, Köneman, Non Shaw

-

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez

-

http://plantaardigheden.nl/plant/beschr/gonnve/kamille.htm
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http://www.natuurlijkerwijs.com/kamille.htm#top

-

V

erslag Twente 1
Rutmer Ebbes

Met z’n allen in tenten op een veldje bij een boer. Lachen om de blinde man
die zijn record ‘lopen vanaf de boerderij’ weer verbeterde en lekker met z’n
allen op excursie. Ploegen door natte veldjes en heiden om vervolgens door
een ree besprongen te worden. En de zonnedauw vertrappen,want tja,de
waterlobelia is toch net iets belangrijker. Weer terug op het kampterrein was
er iedere keer weer lekker eten. En er waren tafels*! Dit maakte dat we onder
het eten heerlijk zaten. Maar ondanks dat we toch heel duidelijk hadden
gemaakt dat we lekker weer wilden, ging het regenen. Zelfs zo erg dat een
hele excursie kopje onder ging. Nou was deze excursie dan ook naar het
zwembad, maar het gaat om het idee. Ondanks het slechte weer toch
ontzettend veel kampsfeer en iedereen vond het heel erg gezellig, en dan
ook nog een ontzettend leuke bonte avond, dat maakte de vreugde
compleet. Al met al een geweldig kamp met veel leuke herinneringen.
Groetjes, Rutmer
* voor de ras echte njn-er: dit zijn dingen met vier poten waar je je tin op zet en waar je aan eet op een
stoel**
** convozeil op poten maar dan van hout
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KADERHEKA
PADDENSTOELEN
17-19 oktober
Van 17 t/m 19 oktober kun je de herfst weer optimaal beleven: de SJOC en DCentraal organiseren in Oosterbeek het jaarlijkse paddenstoelenheka. In deze
plaats vlakbij Arnhem slapen we in een warm scoutinggebouwtje, vanwaar we
zo het bos in kunnen om heel veel paddenstoelen te zien en herkennen.
Bovendien is dit een kaderkamp (reiskostenvergoeding!). Ook kunnen we naar
Benodigdheden
- fiets (OV-fiets te huur op station Arnhem)
- slaapzak, matje
- tin, mok
- loepje, verrekijker

- warme kleding en
regenkleding
- toiletspullen
- stevige schoenen
- beerput, excursieboekje

Kosten (reiskostenvergoeding!)
Waarneer en hoelaat:
€7,50 per nacht, dus €15 voor het hele kamp Het kamp begint op vrijdag 17 oktober
om 18:00 en het eindigt op zondag 19

KC
Voorzitter: Nicky Lustenhouwer
Ping: Harmen van Oosten
NT: Marinka van Puijenbroek
Four: vacant & vacant

Meer informatie en opgeven
Nicky Lustenhouwer
010-2850404 / 06-48555925
Hnickylust@hotmail.com

Routebeschrijving vanaf station
Oosterbeek: (3 km)

Verlaat het station aan de zuidzijde
en ga (met je rug naar het station)
naar links en meteen 2 maal rechts
de Graaf van Rechterenweg in. Op
het eind van deze weg ga je naar
links, de Valkenburglaan in. Deze rijd
je helemaal uit, tot je bij een rotonde
komt, waar je “rechtdoor” gaat de
van Borsselenweg op. Op een
gegeven moment houden de huizen
op en krijg je een weiland aan de
rechterkant. Sla na de drempel aan
het einde van het weiland rechtsaf
het fietspad in. Volg het fietspad
langs de bosrand tot vlak voor de
boerderij, sla hier linksaf een
klinkerpad het bos in. Even verder ligt
het gebouw in het bos.
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Activiteiten
Zondag 26 Oktober - Paddenstoelen zoeken op Texel
Ze schieten weer uit de grond in deze tijd: de
paddenstoelen. We gaan in het bos (de Dennen) kijken
welke soorten paddenstoelen tussen de dorre bladeren
staan. Zoals de bekende vliegenzwam en inktzwam. Het
blijven schimmels, maar wel hele mooie.
Verzamelen: om 10:30 bij de Catharinehoeve
Informatie en opgave: Evelien Dekker, tel: 0222-310640
email: evelien_njn@hotmail.com
Zondag 26 Oktober - Korstmossen in Groningen
Op deze dag gaan we met Emile Apol, een echte
korstmossen onderzoeken en oude sok, kijken naar de
korstmossen in de stad. Ben je alle saaie organismen als
vogels, planten en zoogdieren zat en wil je wat anders?
Ga mee! De meeste mensen zien de korstmossen over het
hoofd, maar wij gaan kijken hoe intressant deze groep
van organisme is.
Verzamelen: om 10:00 bij de fietsenmaker op station
Groningen
Informatie en opgaven: Koenverweij, tel: 06-19304463
email: kfverweij@gmail.com

Prijsvraag:
En ook in dit Kruipnieuws hebben we weer onze beroemde prijsvraag. Vorig
keer waren de reacties eveneens heel bedroevend. Er heeft maar een
iemand gereageerd en dat was Tjerk Veenstra. Hij heeft het heel moedig
geprobeerd, maar helaas had hij het fout… het was namelijk bosbies. Toch
vinden wij Tjerk heel heldhaftig omdat hij het tenminste probeerde, terwijl de
meeste sjoccers het niet eens proberen. Deze keer verwachten we grote
hoeveelheden van mailtjes (anders komt het volgende Kruipnieuws gewoon
NIET!).
Ook deze keer is de tekening gemaakt door Tessel Grijp (onze persoonlijke
tekenares).
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marinka_puijenbroek@hotmail.com

