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We zitten hier alweer aan ons laatste kruipnieuws te werken. Dat begon al om
9 uur ’s ochtends, zodat het op tijd klaar is voor de ALV. Op dit moment is het
bijna half 3 ’s middags. We hebben tegenwoordig ook een mascotte: voor
het raam van ons zolderkamertje, staat een sexy kerstman op een ladder. De
spellingchecker maakt van elk Kruipnieuws een druipneus, van elk
wortelstandig blaadje een wortelstadig blaadje en Marinka kent hij na 3
druipneuzen ook nog niet. Zoals altijd staat dit Kruipnieuws weer boordevol
vermakelijke en interessante artikelen. Twee mensen geven zichzelf bloot
door over hun favoriete plantje te vertellen. Rozemarijn is met de noorderzon
vertrokken (op reis, zoals elke mens een keer moet, om zichzelf te vinden). We
leren alles over de leefomgeving van de Flintstones en ondertussen blijft de
kerstman intimideren achter zijn raam. (De rode lampjes ontbreken alleen
nog.) In ieder geval genoeg leesvoer voor deze donkere dagen.
Tot op excursie of kamp (lekker cliché…)!
Liefs, jullie redaccen!
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Basofiele pioniervegetatie in duinvalleien
Froukje Postma
Over de Strijd tussen de Pioniertjes en de Grote Jongens in de duinen en de
partijdigheid van het Kwelwater
Je ziet het niet, je staat er misschien niet dagelijks bij stil, maar:
Op elk stukje begroeide grond is een constante en heftige strijd gaande
tussen planten. Een strijd om ruimte, zonlicht, water en voedingsstoffen. Een
strijd om leven en dood…
Zo ook in duinvalleien. In mooie duinvalleien, ontgonnen en bewoonbaar
gemaakt door pioniers proberen grote en snelgroeiende planten de ruimte in
te pikken. Een onbegonnen strijd, zou je zeggen, die Grote Jongens tegen die
kleine en trage Pioniers.
Maar toch blijken de Pioniers niet altijd gemakkelijk te verdrijven zijn. Zelfs niet
door de Grote Jongens. Hoe kan dat?
De pioniervegetatie
Pioniersoorten zijn de planten die als eerste een nieuw stuk land koloniseren.
Langs de kust kunnen dat duinen zijn die pas afgesloten zijn van de zee of die
door zandverstuivingen helemaal kaal zijn. Doordat de pioniers van
duinvalleien basische omstandigheden nodig hebben, worden ze ook wel de
basofiele
pioniervegetatie
genoemd.
Beroemdheden
uit
de
pioniergemeenschap van basische duinvalleien zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•

Moeraswespenorchis
Sierlijk vetmuur
Parnassia
Geelhartje
Oeverkruid
Vleeskleurige orchis
Strandduizendguldenkruid
Knopbies

Epipactis palustris
Sagina nodosa
Parnassia palustris
Linum catharticum
Littorella uniflora
Orchis incarnata
Centaurium littorale
Schoenus nigricans

Herkenbaar aan:
Taai & dapper: ze kunnen goed tegen voedselarme omstandigheden en
andere zware condities die op nieuw terrein heersen. Hierdoor blijven ze
echter wel óf heel klein óf ze groeien heel langzaam.
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De Pioniers voorgesteld

De basofiele pioniervegetatie heeft
nutriëntenarme omstandigheden nodig en
een pH hoger dan 6,0.

Sierlijk vetmuur – Sagina nodosa
Dit kleine plantje heeft grote witte bloemen
en smalle lijnvormige blaadjes. Behoort tot
de anjerfamilie.

Parnassia –
Parnassia palustris
Parnassia heeft
hartvormige
bladeren en
prachtige witte
bloemen met fijne
adertjes en
meeldraden met
gouden knopjes die
in een kransje staan.

Knopbies – Schoenus nigricans
Dit is een forse plant die in pollen groeit.
De bladeren zijn gootvorming, de ‘
bloemen’ bestaan uit hoofdjes van 5-15
zwarte aartjes.

Geelhartje – Linum cartharicum
Klein, slank plantje met witte bloemen die
5
een geel hartje hebben.Behoort tot de
vlasfamilie.

De Grote Jongens
De Grote Jongens zijn planten die liever anderen het vuile werk op laten
knappen en daar zelf van gaan profiteren. Zo laten ze de pioniers nieuw land
ontginnen, om deze te verjagen zodra de omstandigheden daar iets beter
zijn geworden, zoals meer voedsel in de bodem.
De Grote Jongens die een bedreiging vormen voor de Pioniers in de duinen
zijn onder andere:
•
•
•
•
•

Kruipwilg
Gestreepte witbol
Duinriet
Koninginnekruid
Dauwbraam

alias Salix repens
alias Holcus lanatus
alias Calamagrostis epigejos
alias Eupatorium cannabinum
alias Rubus caesius

Signalement
De Grote Jongens zijn te herkennen aan hun grote, forse uiterlijk en hoge
groeisnelheid.

Signalement van enkele Grote Jongens

Kruipwilg alias Salix repens
*Een beruchte struik*
Lengte: 0,15 – 1,00 m.
Bladeren: vlak of met iets omgerolde rand
Bloeiwijze: met katjes in april/mei

Duinriet - Calamagrostis epigelos
*Een gevreesd gras*
Lengte: 0,60 – 2,00 m.
Bladeren: lijken op die van Riet
Bloeiwijze: tot 30 cm lange pluimen
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Je zit na deze introductie van de hoofdpersonen van deze spannende thriller
vast al met tranen in je ogen en samengeknepen vuisten weggedoken op de
bank, want je voelt het al aankomen: die lieve, deugdzame Pioniertjes
maken nooit een schijn van kans tegen de gemene Grote Jongens. Toch?
Nee, er is nog hoop. De Pioniers hebben namelijk een geheim wapen: Het
Kwelwater.
Het Kwelwater
Kwelwater is een geheime kracht aan de kant van de Pioniers. Het grootste
deel van het jaar houdt hij zich verborgen in de bodem, maar in de winter en
het voorjaar komt hij naar boven en zet te duinvallei onder water.
Het Kwelwater is slechts in twee typen duinvalleien aanwezig, omdat hij enkel
onder speciale omstandigheden de grond uit kan komen.
•

Type 1. De duinvallei is het laagste punt in de omgeving.
Als de grondwaterstand hoog genoeg is, zal het Kwelwater uit grond
omhoog kunnen komen (figuur 1).

Figuur 1. Kwelwater kan ook komen als de duinvallei het laagste punt in
zijn omgeving is.
•

Type 2. Een duinvallei dat als een doorstroomsysteem functioneert.
Dit treedt op wanneer een duinvallei tussen het hoogste en laagste
punt inzit. Aan de ene kant van de duinvallei zakt grondwater weg,
terwijl aan de andere kant het grondwater, wat ons Kwelwater is,
omhoog komt (zie figuur 2). Het doorstroomsysteem werkt alleen als de
grondwaterstand in de omgeving hoog is en de duinvallei onder water
staat.
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Figuur 2. Kwelwater kan omhoog komen als de duinvallei functioneert
als een doorstroomsysteem.
Kwelwater is bijzonder, want het heeft een andere samenstelling dan
gewoon regenwater. Doordat Kwelwater diep uit de bodem komt, heeft hij
op zijn weg naar boven stoffen meegenomen uit diepere bodemlagen.
Hierdoor bevat Kwelwater in de duinen over het algemeen veel bicarbonaat
(HCO3-), calcium (Ca2+) en ijzer (Fe2+). Regenwater is altijd wat zuur, maar
door deze opgeloste stoffen is het Kwelwater het tegenovergestelde: basisch.
De hulp van het kwelwater
Hoe kan dit Kwelwater de pioniers nu helpen? Wat kan het nou aanrichten
tegen de Grote Jongens?
Nou, vrees en huivert allen, want het Kwelwater heeft een aantal kwellingen
in petto….
Kwelling 1: Geen zuurstof in de bodem
Kwelwater zet duinvalleien in de winter en het voorjaar onder water en
gedurende deze periode kan er geen zuurstof in de grond komen. Door het
gebrek aan zuurstof ontstaan er giftige stoffen in de bodem: gereduceerde
mineralen zoals sulfide en ijzerionen.
De pioniersoorten hebben daar een trucje op bedacht. Via speciale cellen in
de wortels (aerenchyma) brengen ze zelf zuurstof in de bodem, zodat de
grond rondom hun wortels ontgiftigd raakt. Zo blijven zij toch gezond. De
Grote Jongens kunnen dit niet, en zullen dus een langzame, pijnlijke dood
sterven als er lange tijd geen zuurstof in de bodem komt.
Kwelling 2: Weinig voedingsstoffen in de bodem
Fosfor (P) is een heel belangrijke voedingsstof voor planten. Kwelwater is zo
gemeen om dit fosfor in de bodem onbruikbaar te maken.
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Fosfor kan onder andere in de vormen H2PO4- of HPO42- voorkomen,
waartussen zich een evenwicht instelt:
H2PO4- + H2O ↔ HPO42- + H3O+
Beneden een pH van 7,2 is H2PO4- meest voorkomend. Als de pH daarboven
komt door het kalk in het Kwelwater, verschuift het evenwicht door de
afname in H3O+ in de richting van HPO42-. En planten hebben met de
opname van deze vorm van fosfor veel meer moeite.
Behalve dat wordt fosfor ook nog eens gevangen genomen door het
kwelwater! Calcium en ijzer binden het fosfor waarbij calium- en ijzerfosfaat
gevormd wordt, en planten kunnen het fosfor zo niet opnemen.
Pionierplanten zijn aangepast aan weinig fosfor. Ze blijven gewoon wat
kleiner of groeien langzamer, en gaan efficiënter met fosfor om. De Grote
Jongens hebben juist veel fosfor nodig om groot en sterk te worden en het
van de pioniers te kunnen winnen. Als dat er niet is, zullen de pioniers de baas
blijven!
Kwelling 3: Weinig organisch materiaal in de bodem
Bij de afbraak van organisch materiaal, zoals dode plantenresten, komen
allerlei voedingsstoffen vrij. Om de bodem voedselarm te houden, moeten
het Kwelwater en de Pioniers dus voor zo min mogelijk organisch materiaal
zorgen.
De Pioniertjes doen dat door zelf zo min mogelijk afval te produceren: ze
groeien niet zo hard of ze worden niet zo groot, dus leveren zij weinig
organisch materiaal.
Het Kwelwater zorgt ervoor dat het organische materiaal zich niet opstapelt.
Doordat het de zuren die vrijkomen bij de afbraak neutraliseert, gaat het de
accumulatie tegen.
Hoe het afloopt…
Door de hulp van het Kwelwater kunnen de Pioniers de duinvalleien wel tot 60
jaar verdedigen tegen de Grote Jongens. Toch is de basofiele
pioniervegetatie in de duinvalleien geen blijvende vegetatie. Op termijn
zullen ze het altijd van de sneller groeiende en grotere soorten als Duinriet,
Kruipwilg en Dauwbraam verliezen omdat er ondanks alle inspanningen van
het Kwelwater altijd langzaam maar zeker meer voedingsstoffen in de bodem
komen te zitten.
Op zich is het niet zo heel erg dat de Pioniers op den duur verdreven worden,
zolang er maar een nieuw stuk land beschikbaar is waar ze zich kunnen
vestigen om het hele verhaal opnieuw te laten beginnen.
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Maar dat is nu net het probleem. Vroeger ontstonden er spontaan nieuwe
duinvalleien, maar doordat we in Nederland de kustduinen allemaal hebben
gestabiliseerd met o.a. helm is dat nu niet meer het geval. Daarbij komt dat
onder meer de winning van drinkwater uit de duinen voor een verlaging van
de grondwaterstand heeft gezorgd, waardoor het kwelwater niet overal
meer omhoog kan komen!
Kortom, je kunt je afvragen of de Grote Jongens wel de daadwerkelijke
vijanden van de basofiele Pioniers zijn…
Gelukkig zijn er nog zeker plaatsen in Nederland waar je deze mooie
duinvalleien met hun prachtige pioniervegetatie kunt vinden, bijvoorbeeld op
de Waddeneilanden.
Literatuur
•
•
•
•
•
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Strandduizendguldenkruid, Centaurium
littorale
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De favoriete plant van Linde Hoekstra
Daar zat ik dan, met de van Marleen doorgekregen pen in mijn hand, klaar
om een stukje te schrijven voor het Kruipnieuws. Ik had helaas als zeer slechte
sjoccer geen idee over welk plantje ik wat moest schrijven. Ik zit dan ook
voornamelijk bij de sjoc, omdat ik het altijd erg leuk vind om Kruipnieuws te
lezen en het een hele gezellige groep mensen is.
Toch ging ik vanaf toen op zoek naar
een plantje wat mij wel enigszins kon
interesseren. Op HB-weekend, toen wij
even tussen het vergaderen door een
wandeling gingen maken geraakten wij
met alle 6 de HB'ers middels een pontje
wat je zelf naar de overkant moest
trekken op een eilandje. Terwijl Tessel en
ik een rondje liepen, gingen de
anderen echter alweer terug met het
pontje waardoor Tessel en ik niet zo
makkelijk meer terug konden. Toen
kwamen
we
de
blaartrekkende
boterbloem tegen en daar besloot ik,
zittend op het muurtje om dit tot mijn
tijdelijk favoriete plant te benoemen.
Tessel vertelde me van alles over dit
plantje en samen bedachten we er een
leuk verhaaltje bij over Ridders die
vastzaten op een eilandje.
Dat even terzijde zal ik iets meer ingaan
op de bloem zelf. De blaartrekkende
boterbloem is stiekem een heel mooi
plantje. Het bloemhart heeft een hele mooie heldere kleur groen. De
wetenschappelijke naam van dit plantje is Ranunculus sceleratus waaruit net
als de Nederlandse naam zelf trouwens, wel blijkt dat het een echt
boterbloemig plantje is.
Vroeger schijnt dit plantje door bedelaars enzo gebruikt te zijn om blaren op
te wekken zodat omstanders meelijden kregen en de bedelaars geld gaven!
Mocht je nog eens blut zijn...
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Het plantje is te herkennen doordat de vruchthoofdjes hoger zijn dan breed.
Verder bevat de plant 60 of meer vruchtjes van ongeveer 1 mm lang. De
plant verder is vrijwel kaal en de bladen zijn glanzend van boven en diep
ingesneden. Het bloemetjes is klein, van ongeveer een halve tot een
centimeter. Met daarin bleekgele kroonblaadjes en zoals ik al zei een erg
mooi heldergroen hartje.
Het plantje groeit op natte, open,
stikstofrijke
grond
aan
sloten,
drooggevallen plaatsen en soms zelfs
ook in het water. Het is een heel
algemeen plantje dus je kunt hem op
veel plekken vinden. Ik zou zeggen,
verlies je als ware sjoccer eens in de
schoonheid
van
het
groene
bloemenhartje en hou de blaartrekkende
boterbloem in je achterhoofd.

Graag geef ik de pen door aan Jos
Abma.
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Pollen. Onzichtbare plantjes voorspellen verleden en
toekomst
Tessel Grijp en Marinka van Puijenbroek
Bij klimaatreconstructies wordt er gekeken
naar hoe de aarde zich in de afgelopen
miljoen jaar ontwikkeld heeft, in de hoop dat
we
er
achter
komen
hoe
onze
klimatologische toekomst er uit ziet. Maar hoe
weten we nu welke plantjes de Flintstones
tegenkwamen als ze Dino moesten uitlaten?
Alle antwoorden op deze eeuwenoude
plantenkwesties vinden we in pollen. Marinka
heeft twee maanden lang aandachtig door
de microscoop het gedrag van de pollen
bestudeerd en Tessel heeft de archeologische impact op de pollen
persoonlijk beleefd. Daarom zullen we in dit stukje alle geheimen wat pollen
betreft aan jullie openbaren.
Pollen?!
Een normaal woord voor pollen is stuifmeelkorrels. Het gaat dus eigenlijk om
de
mannelijke voortplantingsorganen van een plant. In het voorjaar
produceren planten deze en laten die door de wind of door insecten naar
een andere soortgenoot overbrengen. Soms gaat dat niet goed en komen er
stuifmeelkorrels op de grond terecht of in het water. Dat gebeurt vaker bij
pollen die door de wind worden verspreid dan bij pollen die door insecten
worden verspreid. Maar dat is niet erg, want pollen die aan windverspreiding
doen maken ook méér pollen. Uiteindelijk komen deze vroegtijdig gecrashte
pollen voor ons heel goed van pas, want we vinden ze terug in de grond! Als
je monsters neemt uit de verschillende aardlagen kun je een mooi verloop
van de vegetatie over de tijd maken. Je vindt dan wel meer korrels van
windverspreidende planten terug dan van insectverspreidende planten.
Hoe herken ik een pol?
Hoe zien pollen er dan uit? En waarom zie je ze nooit op excursie? Dat laatste
is niet zo vreemd, want ze zijn zo klein dat je ze met de microscoop moet
bekijken. Pollen hebben een harde buitenkant en een zachte binnenkant.
Binnenin zit de zaadcel van de plant, te wachten tot hij naar buiten mag.
Daarvoor hebben de meeste pollen poriën of scheuren (en soms beide).
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Daarnaast hebben pollen allerlei structuren op de harde buitenkant, zoals
stekels, putjes, karteltjes enzovoort. Aan de hand van de combinatie van
gaten en structuur kun je van een pol zeggen tot welke familie hij behoort of
soms zelfs welke soort het is. Helaas voor het mogelijke nageslacht van de pol
vergaat de zaadcel als hij in de grond terecht komt, maar de harde schil kan
nog miljoenen jaren intact blijven. Het is dan ook de schil die uiteindelijk
onder de microscoop belandt. In figuur 3 zie je een aantal pollen onder de
microscoop vergroot.

Amaranthaceae,
Amarantenfamilie

Fraxinus exelsior, Es

Alnus, Els

Cerealia, Granen

Poaceae, grassenfamilie

Aster tripolium, Zulte
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Figuur 3. Verschillende pollen
Plantago lanceolata, smalle
weegbree

Archeologie
Stuifmeelkorrels vertellen het verleden van de mens
In figuur 3 zie je een pollen diagram. Twee bladzijdes verder Hiernaast zie je
een pollendiagram. Je ziet de percentuele verdeling van bomen, kruiden en
heide door de jaren heen. Hoe hoger in het diagram, hoe minder lang
geleden. Je ziet dat er in het Boreaal en het Atlanticum heel veel bos was. De
toename van bos vanuit de periode daarvoor heeft te maken met
klimatologische factoren als een stijgende temperatuur. De afname van bos
daarentegen vanaf het Subboreaal, dus 5000 jaar geleden, heeft te maken
met de invloed van de mens. Mensen gingen zich dusdanig met de natuur
bemoeien dat het landschap veranderde: door de landbouw te bedrijven
verdween langzaamaan steeds meer bos, en kwamen er kruiden voor in de
plaats. Zo kunnen pollen dus belangrijke informatie over de mens vertellen in
de tijd waarin nog niets opgeschreven werd.
Klimatologie
De aarde is enkele miljarden jaren oud en heeft in die tijd veel verschillende
klimaatsystemen gekend. Het bepalen van de klimaten die we vroeger
hebben gehad kan alleen voor de laatste twee miljoenen jaren. Daarvoor zijn
er hele andere pollen, waarvan we niet weten bij welke plant die hoort en al
zeker niet bij welke omstandigheden de plant groeide. Dus met pollenanalyse
kan je alleen maar een klein stukje van de aarde bekijken. Maar dat is niet
erg want dat laatste stukje was ook een ontzettend interessante tijd! Het was
de tijd van de ijstijden! De tijd waar mammoeten nog rondliepen in
Nederland en waar zelfs ijs over Nederland lag. Dat is dus eigenlijk reuze
interessant!
Vanaf 2,5 miljoen jaar geleden begint het Pleistoceen, dat is de tijd waar er
ongeveer om de 100.000 jaar een ijstijd was. Tussen de ijstijden door was er
ook nog een kortere warmere periode, die werd ook wel interglaciaal
genoemd. Nu is het met de huidige klimaatdiscussie hartstikke nuttig om te
kijken hoe het klimaat zich vroeger veranderde, om te kunnen speculeren
hoe het nu zal veranderen. Er is vooral veel bekend over de laatste ijstijd (het
Weichselian: 118.000 BP tot 10.000 BP) en hoe de vegetatie daarna
veranderde.
Op de gematigde breedte kan je stellen dat als je in een bepaalde zone
vrijwel alleen maar pollen van kruiden heb gevonden dat er dan een ijstijd
gaande is. Kruiden geven meestal een koudere perioden aan, waar het te
koud is om te groeien voor bomen. Als je veel bomen tegen komt, dan zit je in
een veel warmere periode. Ook de bomen die je tegen komt in de
preparaten zeggen heel veel over welke omstandigheden er toen waren.
Bomen komen namelijk een voor een weer terug in Nederland, dus kun je
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Figuur 4 – Pollendiagram van het Hijkermeer laat de vegetatieverandering zien tijdens
het laat-glaciaal en het Holoceen (vanaf ±16
10.000 BP)

aan de hand van welke bomen er zijn, heel gemakkelijk zien (vooral voor de
laatste 10.000 jaar) in welke tijd je zit. Je ziet eerst de Berk terug als een echte
pionier, daarna de Pinus, de Hazelaar, de Eik en de Alnus (zie fig 3.). Ook zie je
dat de hoeveelheid bos toenemen en na een tijdje is ongeveer alles bedekt
met bos. Welke bomen er eerder terug komen hangt heel erg af van hun
migratiesnelheid en de omstandigheden die ze nodig hebben om te groeien.
Doormiddel van alleen de verhouding bomen / kruiden kan je al heel
gemakkelijk bepalen of de tijd waar in je kijkt een ijstijd of niet is. Dit hangt
natuurlijk wel heel erg af van het gebied waar je je monster vandaan hebt
gehaald, want in de tropen of het pool gebied zal dit natuurlijk heel anders
zijn, en daardoor blijft het weer spannend!
Op de volgende bladzijde geven wij met de hulp van pollen aan wat wij
denken dat zal gebeuren in de toekomst!
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Onze klimaatvisie!

Tessel’s Toekomstvisie

Marinka’s Toekomstvisie

Mensen in 2008 hielden van natuur. En
dus ging iedereen in appartementen
boven op elkaar wonen, zodat rond
3000 half Nederland bebost kon zijn.
Landbouw was overbodig, want er kon
toch niet genoeg voor iedereen
verbouwd worden: dat werd
geïmporteerd. Helaas brak rond 4000
The Inconvinient Truth door en werd
alles ijs. We zien een terugkeer van de
genetisch modificeerde wolharige
mammoet, maar helaas bracht dit niet
genoeg voedsel op en stierf de
mensheid uit. Rond 6000 steeg de
temperatuur weer en was het ijs op,
dus heel Nederland werd weer bos.
Eind goed, al goed.

Door de klimaatverandering werd het
veel natter in Nederland, dat zie je
vooral omdat het veenmos begint toe
te nemen. Daarom kunnen er ook
minder mensen wonen in Nederland.
Rond 3000 wordt het opeens veel
kouder in Nederland: er breekt een
ijstijd aan!! Daardoor neemt het
aantal mensen af en worden het
steeds minder mensen, je ziet dat aan
de cerealia die afnemen. Rond 6000
komt er weer een iets warmere
periode er door heen, maar dat mag
niet baten de mensheid sterft kort
daarna uit, als er weer een koude
periode na komt.
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Literatuur:
•
•

http://www.botany.unibe.ch/paleo/pollen_e/brem1.htm - mooie pollenplaatjes
onder de microscoop en elektronenmicroscoop
Van Geel, B., Hooghiemstra, H. (2008). Overview of the Paleo-ecology course
lectures. Universiteit van Amsterdam.

De favoriete plant van Ingeborg
"Eet prei in maart en daslook in mei,
dan is men het hele jaar doktervrij."
Ik heb eigenlijk geen favoriete plant. Ik
word net zo gelukkig of ongelukkig
van een biesje als van een orchidee.
Soms doen planten me helemaal
niets, maar daslook (Allium ursinum) is
wel een aardig plantje. Het staat in de
tuin van mijn ouders en bloeit daar
vooral in de tweede helft van het
voorjaar. Daslook schijnt een penetrante uiengeur (daslook is een look) te
verspreiden, maar die ruik ik nooit. De katten die buiten onze tuin moeten
blijven, ruiken het misschien ook wel niet. Misschien moet ik komend voorjaar
toch maar eens beter de tuin rondsnuffelen.
In Nederland is daslook een vrij zeldzame plant, maar als je daslook eens
tegen het lijf loopt, hoef je vaak maar om je heen te kijken en er staat nog
veel meer. Daardoor kan het plantje funest zijn voor andere planten.
Oorspronkelijk komt daslook voor in Zuid-Limburg en in de duinstreek tussen
Bergen en Den Haag. In Friesland, Groningen, Noord Drenthe, Utrecht en het
Gelderse rivierengebied, op de Zuid-Hollandse eilanden en op Walcheren
komt daslook voor als stinzeplant.
Daslook herken je aan zijn driekantige stengel, 2 wortelstandige bladeren met
een 2 tot 5 cm brede, langwerpig-eironde schijf, een spitse top en een
afgeronde of zwak wigvormige voet (ovaalvormig). Ze hebben een
donkergroene kleur en parallelle nerven.
De bloemen zijn zuiver wit en hebben zes breed ovale bloemdekbladen en
zijn in losse bolvormige schermen gegroepeerd.
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Hieronder volgt nog een recept voor
daslookpesto. Er zijn nog veel meer recepten
te vinden met daslook als ingrediënt, maar
let wel: daslook is een beschermde plant!
Desalniettemin schijnt daslook op dit
moment
een
van
de
populairste
keukenkruiden te zijn in Duitsland (alwaar ik
al gehoord heb van onder andere
Bärlauchbrot en Bärlauchnudeln). Daar
schijnt daslook dan ook geen beschermde
status te dragen (hoewel het natuurlijk uit
den boze is om grofweg daslook uit een
natuurgebied (waar het dan weer wel
beschermd schijnt te zijn) mee te nemen).

Daslookpesto
•
•
•
•

2 grote handen daslook
1 ons extra belegen kaas
10 gram ontvliesde amandelen
2 tot 3 deciliter olijf olie

Maal de amandelen fijn. Doe er dan de daslook
bij. Maal weer fijn. Voeg nu de kaas en 2 deciliter
olijfolie toe. Is de massa te droog, voeg er dan
meer olie toe. Eventueel wat zout toevoegen.
Heerlijk met spaghetti of op een sneetje brood.

Ik geef de pen door aan Elise Biersma.
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Bestuurverslagen:
Redac:
Wij hebben dit jaar vier Kruipnieuwzen gemaakt! Dit was in het begin van het
jaar wel wat lastiger, omdat we toen nog niet dicht bij elkaar woonden.
Daarom moesten we het steeds heen en weer sturen. Ook was het toen
lastiger om leuke NH-stukjes binnen te krijgen (in de winter heeft niemand zin
om over plantjes te schrijven?), maar bij de laatste twee Kruipnieuwzen ging
het veel gemakkelijker.
De Kruipnieuwzen waren meestal op tijd, alleen het laatste Kruipnieuws was
iets later (en op dit moment gaan we ervan uit dat het op congres zal
verschijnen, vóór de sjocALV). Wat wel jammer was, was dat er maar weinig
mensen reageerden op de prijsvraag, zelfs als we dreigden geen kruipnieuws
meer te maken, reageerden er maar twee mensen op. Dat moet beter
kunnen in de SJOC!
Ingeborg Klarenberg en Marinka van Puijenbroek
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Bieb:
De bibliotheek van de SJOC heeft dit
hele jaar in Driebergen gestaan. Er zijn
geen boeken uitgeleend, ik heb hem
alleen af en toe zelf gebruikt om iets
op te zoeken. Er zijn twee Flora
Helvetica’s nog van het Slovenië-zoka
uit NH-kisten gehaald, die ik in de
index heb opgenomen. Deze is ook
online op de website te raadplegen.
Verder was er dit jaar sprake van de
vorming van een algemene
werkgroepenbibliotheek in Naturalis
waar een deel van de SJOCbibliotheek ondergebracht zou
worden, maar dit is er tot nu toe nog niet van gekomen. Vooralsnog staan de
boeken prima in Driebergen.
Tessel Grijp
Websec:
Op het congres 2007 heb ik mij aangemeld als websec van de SJOC. Het
leek mij een functie die niet te veel werk kostte, maar toch erg nuttig was.
Margot had in 2007 al een een nieuwe website gemaakt voor de SJOC en ik
hoefte hem alleen bij te werken met nieuwe foto's en activiteiten.
Dat leek me een beetje weinig, dus mijn
idee was om een nieuwe site te maken
die nog mooier was dan die Margot
had gemaakt. Jammer genoeg is daar
tot nu toe niks van terecht gekomen.
Wel heb ik het hele jaar geregeld de
activiteiten pagina bijgehouden met
nieuwe planten, paddenstoelen en
(jawel) korstmos excursies/kampen. Ook
heb ik van Paka Zuid-Limburg en van
de Groensteeltjes excursie foto's
toegevoegd aan de site.
Mijn plan is nog steeds om een nieuwe site te maken die nog net wat mooier
is. Vooral meer mooie foto's van planten, paddenstoelen en korstmossen
moeten de site opvrolijken. Ook zal ik binnenkort artikelen van het Kruipnieuws
toevoegen aan de site, naar idee van Marinka en Tessel.
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Omdat ik ook websec ben van de NJN hoofdsite kan ik bij de statistieken van
de SJOC site (die op de server van de hoofdsite staat). Gemiddeld zijn er
tussen januari en oktober per maand 46 unieke bezoekers geweest per
maand met een piek van 61 in maart en een dal van 32 in april. Wat grappig
is is dat de SJOC website wordt vooral via (oa) Google gevonden doordat wij
een sleutel naaldbomen hebben staan bij Documenten, die moeten we er
zeker ophouden ;) De foto's op de site worden ook redelijk goed bekeken zo
te zien.
Ik zou graag weer websec worden van de SJOC website voor 2009. Dan zal ik
mijn plannen voor een nieuwe site ondertussen afhebben en staan er leuke
artikelen uit het Kruipnieuws op de site. Dat is het plan tenminste...;)
Koen Verweij
Voorzitter:
Dit jaar was ik voorzitter van de sjoc. Aan het begin van het jaar had ik een
jaarplanning voor mezelf gemaakt, waarop stond wanneer ik vergaderingen
en dergelijke moest plannen. We hadden een stabiel, zelfstandig werkend
bestuur, wat erg prettig was. Ik heb regelmatig contact onderhouden met de
bestuursleden, met name met de kampseccen en de redaccen.
In het begin van het jaar zijn er 2 vergaderingen geweest: begin maart en
half april. Een vergadering die in juni was gepland, is niet doorgegaan
wegens te veel afmeldingen. Voor de laatste vergadering in oktober waren
weinig puntjes te bespreken, dus deze heb ik uiteindelijk niet georganiseerd.
Om dit te compenseren heb ik nog een aantal keer extra contact gehad met
het bestuur.
Er zijn drie goede kampen georganiseerd dit jaar door de kampseccen,
waarvan twee succesvol zijn doorgegaan, er is een basisfloracursusdag
geweest, er waren 8 FlowerFestival-excursies, er was een gezellig
(regenachtig) sjoc-zoka, we hadden een kaderkamp paddenstoelen en er
zijn 4 (???) Kruipnieuwzen uitgebracht. Al met al een goed jaar voor de sjoc!
Renske Hoekstra
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Gedicht
Stadsplant
1) de wortel
het was zonnig die dag, ik liep zonder helm over de leien
ingeburgerd als altijd, vrij als een ijzeren vlinder, volmaakt
gelukkig en op deze dag stortte ik gillend omlaag langs de werken
waar een mammoetbot mijn val brak: welkom in antwerpen
ik houd van opgebroken straten en bouwkuilen, ik snuffel graag zacht
aan die grens tussen ijstijd en stad, op mijn handen loop ik er rond
splijt grond onder kasseien, als een kind bij een inkijkoperatie wens ik
dat er iets moois uitkomt, een stadswal, munt of een stuk van een mens
alleen ditmaal, nu ik afgleed en de leien zelf zich vooroverbogen
oprezen als een vloedende golf boven mij en mijn mammoetbotje
ditmaal dus, nu de volledige stad zich languit kreunend openbraakte
en sloot – dit was toch anders (iemand zoog me als pepermunt in slaap)
toen ik ontwaakte met de smaak van moeras in mijn mond
bevond ik mij in een donker, een onbekend ontwerp, iets van
antwerpen ja mar als stelsel van buizen, ruien en ingangen
ideale stad voor dichters en ratten, een deadline met zijtakken
wat was dit, wie had die schitterend zinloze kanalen gegraven
met leeg zwart water, wist men dat op het kabinet, wist men daar
dat ik hier ondergronds kon bootjevaren in een illegale stad
waar elke straat een dubbelganger met naambord had?
ook gloednieuwe tunnels liggen kant en klaar – maar voor wie?
zandvreters hebben een wegennet voor schimmen en doden aangelegd
voor onbestaande auto's, trams en schepen, terwijl vlak hierboven
het leven barst, lonkt en vastligt in een immer open graf
toegegeven, gezellig was het niet beneden, weinig ambiance
maar wat een rust, geen telefoon, geen achterklap of niks
en mogelijkheden voor het oprapen in deze spiegelstad
in deze kanalen zou ik met liefde willen verdwalen
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ik zou kriskras dagenlang rondgokken op de tast
tot ik pardon madam tegen de scheldewand zou botsen
en de schelde zei kom het is maar een deukje, hoe is je naam
zij nam mij vast in haar mooie rivierarm en liet me weer gaan
toen ik tot slot de zandeter zelf in de scherpe ogen had gekeken
klom ik terug, ik stak mijn kop weer op als een mol in de kathedraal
en keek rond – ik was mezelf nog, ik was ramsey, voor de verandering
niet stilaan in een hij veranderd, maar in een gedicht op vakantie
Uit onze-lieve-vrouwe-zeppelin, Antwerpse gedichten, Ramsey Nasr, De
bezige bij, 2008

25

P

rijsvraag:

Na onze wanhopige oproep in het vorige
Kruipnieuws, hebben we toch twee reacties
gekregen. Froukje raadde het plantje goed:
zeeraket. Marleen deed ook een poging, maar
had het helaas fout. Maar het was toch een
moedige poging! Daarom dus een eervolle
vermelding! (Froukje heeft nog steeds een
appeltaart te goed.)
Wil jij ook een appeltaart?! Stuur dan een mailtje
met de naam van het door Tessel getekende
plantje naar ingeborg.klarenberg@gmail.com.

Activiteiten
Zondag 18 Januari: (Korst)mossen - Wageningen/Arnhem
We gaan onder leiding van Rutger Wilschut mossen en korstmossen kijken in
de bossen en heidevelden rondom Wolfheze. Omdat de lucht hier nog vrij
schoon is en er veel oude gemengde bossen met veel omgevallen bomen
zijn, kunnen we veel soorten aantreffen. Neem een fiets, eten, drinken,
regenkleding en eventueel een loepje mee.
Vertrekplaats: 10:00 uur bij Busstation Wageningen bij digitaal vertrekbord of
10:00 uur bij Arnhem CS, uitgang Sonsbeekzijde (dus niet de hoofduitgang).
Info + opgave: Max Simmelink, 0317-414905
Zondag 8 februari – Korstmossen – Utrecht/’t Gooi
Normaal loop je er misschien aan voorbij, maar als je goed oplet zie je ze
overal: korstmossen. Van dichtbij blijken het opeens mooie vormen en kleuren
te zijn. Bovendien zeggen korstmossen veel over het milieu waarin ze groeien.
Koen weet veel over korstmossen en zal ons vandaag hierover vertellen. Dit
wordt een combi-excursie met afdeling ’t Gooi. We verzamelen om 10:00 uur
bij de Berenkuil en daarna fietsen we naar het Noorden, waar we de Gooise
leden ontmoeten, die ons tegemoet fietsen.
Vertrekplaats: 10:00 bij de Berekuil in Utrecht
Info + opgave: Marinka van Puijenbroek, marinkapuijenbroek@gmail.com, 0623308538
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