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et Kruipnieuws is het tijdschrift van de planten sociologische werkgroep (Sjoc) van de Nederlandse
Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN). Hierin verschijnen onder
andere verslagen van activiteiten en onderzoeken.
De Sjoc is een van de zeven 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 omgev ing.
Tijdens de schoolvakanties of lange weekeinden kan je op
kamp. In de zomer zijn er zomerkampen in Nederland en in
het buitenland.
Kijk voor meer informatie over de NJN 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
lidmaatschap €3,50. Maak dit bedrag over op giro 476009
t.n.v. NJN SJOC werkgroep te Amsterdam.
Als donateur van de Sjoc kan je ook het Kruipnieuws
ontvangen. Dit kan door €10,00 over te maken op de
hierboven vermelde girorekening.
Adreswijzigingen kan je doorgeven aan de
penningmeester:
Tessel Grijp
De voorkant is gemaakt door Tessel Grijp.
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WOORDJE VAN JULLIE REDACCEN

H

et is weer zo ver, voor jullie ligt het leukste (als zeg ik het zelf)
blaadje wat de NJN rijk is. Het KRUIPNIEUWS. In deze nieuwste
uitgaven kijken we terug op de beste tijd van het jaar, de zomer! Is
het niet heerlijk om terug te denken aan de zoka’s terwijl buiten de
dagen alweer korter worden.
Maar wordt niet te sentimenteel want ook de herfst heeft niets dan
goeds te bieden. De paddestoelen verschijnen overal en deze blijken
mysterieuzer dan we dachten. Kom dus allemaal naar Heka
paddestoelen en laat je kaderen in deze toffe soortgroep.
Zoals dat helaas hoort na de zomer moeten we ook weer verder aan
studie en school. Max is druk bezig geweest met zijn scriptie en
heeft daar een interessant verslag over geschreven. Ingeborg neemt
ons mee naar haar favoriete gebiedje, de Vilt. Linde scoort een
prachtige bloem waarmee ze ons toch weer een beetje mee terug
neemt naar zoka. En natuurlijk ontbreekt ook in deze editie niet de
puzzel.
Tot slot opnieuw heel veel complimenten naar Tessel die weer
eigenhandig een voorkant heeft gemaakt!
Geniet van dit Kruipnieuws en scoor ook deze herfst er weer flink op
los.
Groetjes Marinka en Nine
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Voorzitterswoordje

L

ieve SJOC’ers en donateurs,
Volgend jaar bestaat de SJOC 75 jaar. Ik ben met een aantal
oude sokken en de huidige bestuursleden aan het overleggen hoe
we dat gaan vieren. Iedereen die daar ideeën over heeft kan contact
met mij opnemen. Hulp is welkom!
Momenteel gaan de plannen richting een kamp in juni of mei,
waarbij op de zaterdag oude sokken welkom zijn. We zouden dan
een plantensociologische excursie kunnen doen in een interessant
gebied, mogelijk in samenwerking met de Plantensociologische Kring
Nederland (PKN). Na afloop zijn oude sokken welkom op het
kampterrein en kunnen ze mee avondeten. Eventueel kunnen er
vervolgens praatjes (of eventueel zelfs dia / PowerPoint
presentaties) worden gehouden over de SJOC in verschillende
tijdsperioden. Daarnaast zouden we muzikanten kunnen uitnodigen,
zodat er gehupst kan worden. Afhankelijk van het kampterrein
kunnen oude sokken dan nog in een eigen tent overnachten, of
moeten ze al ’s avonds naar huis. Ook bestaat het plan om een
speciale jubileumeditie van het Kruipnieuws te maken en uit te
delen, waarin verhalen van oude sokken over vroeger opgenomen
kunnen worden.
Maar ook als mensen andere goede ideeën hebben zijn die zeer
welkom. Voorlopig ligt nog niets vast.
Deze zomer was voor de SJOC enerzijds succesvol en anderzijds
niet. Op het zoka in de Viroinvallei waren maar 12 mensen, het
kleinste zoka ooit? Veel SJOC’ers konden helaas niet, en nietSJOC’ers kozen massaal voor het IWG kamp in de Viroinvallei, waar
ruim 40 mensen heen zijn geweest. Het kamp was toch een succes.
We hebben veel bijzondere plantensoorten gezien, en voor het eerst
sinds jaren (9 jaar?) weer een vegetatiekundig onderzoek gedaan.
We hebben in het kader van
het profielwerkstuk van één
van
de
deelnemers
randeffecten in kalkgraslanden
onderzocht door het maken
van
vegetatieopnamen.
Daardoor hebben we goed
geleerd de kalksoorten ook
vegetatief te herkennen. De
resultaten van het onderzoek
zullen in één van de volgende
Kruipnieuwzen
verschijnen.
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Hoewel het wel rustig en gezellig was, is het toch beter voor de
kampsfeer om met het dubbele aantal mensen te zijn.
Op het SJOC/IWG zoka bij de Nieuwkoopse plassen kwamen wel
veel mensen, maar liefst 40! Helaas kon niet iedereen die naar dit
kamp wilde mee, omdat het vol zat. Door het slechte weer hebben
we relatief veel naar planten gekeken en wat minder naar insecten.
Er waren veel jonge leden van 13-16 jaar die geïnteresseerd waren
en basiskennis over planten hebben opgedaan. Hoewel er een
rustige en gezellige sfeer heerste, misten enkelen SJOC’ers de
SJOC-sfeer.
Hoewel IWG en SJOC prima samen op kamp kunnen, hebben we
besloten volgend jaar slechts één SJOC zoka te organiseren, zonder
de IWG. We willen er een gezellig kamp van maken met de typische
SJOC-sfeer (misschien te omschrijven als enthousiast, gezellig,
lief/braaf). We hopen dat er 20-35 mensen heen gaan, en er veel
jonge leden komen. We gaan naar Zuid-Limburg, een gebied dat
bijna even mooi als de Viroinvallei is, maar veel beter bereikbaar en
laagdrempeliger voor jonge leden.

VERSLAG HEMKA DRENTSE AA
Door: Tim Brouwer

D

aar gingen we dan, op weg naar Drenthe. Langs de grote platte
graslanden van Overijssel en Gelderland reed onze trein
uiteindelijk naar Station Assen. Maar onze reis was nog niet ten
einde. Eenmaal in Assen aangekomen mochten we zelf gaan fietsen
langs dorpjes die naar mijn gevoel recht uit een fantasie verhaal
konden komen. Na het passeren van de dorpjes Peest en Norg
kwamen we uiteindelijk aan op onze eind bestemming waar we
zouden overnachten. De kampplaats was een gecentreerd rondom
een idyllisch tuinhuisje met daaromheen een moeras, wat bosjes en
genoeg eikvarens om een varengek als mij helemaal happy te
maken. ‘s Avonds toen iedereen was aangekomen, deden we nog
even een voorstelrondje voordat iedereen een voor een het
kampvuur verliet om in het donker naar zijn tent te struikelen.
Afijn, de volgende dag. Omdat we met zoveel mensen waren
konden we makkelijk 2 excursies doen. Tussen de twee groepen
barsten al snel een daverende strijd los wie de meeste soorten zou
kunnen verzamelen. Vol goede moed gingen we op weg. Maar het
lot was onze groep niet goed gezind en na 10 minuten hadden al
een botbreuk op ons geweten. Eenmaal aangekomen, met twee man
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minder, op de plek van ons eerste excursiepunt konden we beginnen
met determineren.
Tussen de mooie heide gebieden werden afgewisseld met stromende
beekjes, keken we naar alle plantjes, libellen en vogels die we
konden vinden. Met onze neus in de flora konden we uiteindelijk het
verschil herkennen tussen de verschillende heide soorten en een
tevergeefse poging doen om een vergeet-mij-nietje uit te sleutelen.
De dagen daarop zwierven we verder over de Drentse Aa. We zagen
onder andere een onderwater staande pingo ruïne, liepen over een
voormalige houtwal en zochten tevergeefs naar een Wolfsklauw
(Lycopodium spp.) tussen de Zonnedauwen (Drosera spp.). Na een
lange omweg belanden we tijdens een van onze excursies
uiteindelijk bij fochteloërveen met in de omringende bossen, het
varen paradijs voor de echte varen liefhebber. Niet alleen waren hier
de
magnieuze
smalle
beukvaren,
dubbelloof,
eikvaren,
mannetjesvaren, stippelvaren en gebogen driehoekvaren. Zelfs de
koningsvarens waren present langs het varenpad. In de nabijheid
van al deze varensoorten aten we onze lunch om vervolgens onze
weg te vervolgen naar de veengebieden van het fochteloërveen.
Hoewel het een zeer hete dag was, leek het nog steeds of je op een
waterbed liep.
Nadat we het fochteloërveen waren overgestoken belanden we
bij het bezoekers centrum van natuurmonumenten. Hier konden we
(na een tweede lunch) een mooi stukje natuur bekijken waar een
rietorchis stond.
Uiteindelijk strompelde we moe en voldaan van alle plantjes en
beestjes die we konden determineren, terug naar het kampterrein.
Tijdens de laatste nacht konden we dromen over al onze beleefde
avonturen om vervolgens de volgende dag huiswaarts te keren. Via
het wereldse station Assen belande ik weer in mijn thuisplaats:
Wageningen. Ik vond het een erg leuk kamp en wil graag nog eens
terug naar dit noordelijk varen paradijs
Foto door Rens de Boer
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FAVO GEBIEDJE VAN INGEBORG
De Vilt

Door: Ingeborg Klarenberg

E

én favoriet natuurgebied heb
ik niet. Er zijn zoveel
gebieden die allemaal hun eigen
charmes
hebben.
Daarom
maakte mijn keuze voor mezelf
in ieder geval weinig uit.
Uiteindelijk besloot ik een stukje
te schrijven over De Vilt. Dit
natuurgebiedje ligt net ten
noorden van het dorpje Beugen
in Noord Brabant.
Toen ik in 1998 in Boxmeer
kwam wonen, fietste ik wel eens
Figuur 1, De Vilt (foto: Ingeborg Klarenberg)
naar dit gebiedje, om er, tja,
wat futen te zien, of wilde eenden. In de winter kon je er soms
schaatsen, maar voor meer ging je er niet naartoe, behalve dat ene
plekje waar altijd de brede wespenorchis staat. Tegenwoordig is het
een totaal ander gebied. Vaak vertelt mijn vader enthousiast over de
soorten die hij er gezien heeft. Het wordt tijd dit gebied dat de
laatste drie jaar een metamorfose doorgemaakt heeft weer eens te
bezoeken.
Ontstaan
Aan het einde van het Laat-Weichselien (12.450-10.150 14C jaren
geleden) wisselden koude en warme perioden zich snel af. In een
van die warme tijden meanderde de Maas er vrolijk op los. De Maas
sneed zich in eerder afgezet zand en grind in en vormde de meander
die nu De Vilt genoemd wordt. Later verlegde de Maas haar loop
naar het oosten en liet de meander met rust. Zo kregen riet,
zeggensoorten en andere planten de kans om zich te vestigen en
over de loop der jaren (duizenden jaren) vormde zich een dikke laag
veen.
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Tijdens de middeleeuwen begon
men het veen af te graven om het
als brandstof te gebruiken. In het
begin van de 20e eeuw was bijna
al het veen afgegraven en bleef er
een plas achter in de vorm van de
meander die de Maas 15.000 jaar
eerder vormde. Tegenwoordig zijn
er in de binnenbocht (hoog en
droog) veel kleine akkertjes te
vinden. In de vroegere geul ligt
de plas, maar ook broekbossen en
natte graslanden.
Een ander deel van De Vilt (de
Kleine Vilt)is in de 20e eeuw Figuur 2, Kaart van De Vilt bron: http://www.ivngeysterenafgegraven ten behoeve van venray.nl/images/kaart%20vilt%20groot.gif
kleiwinning
voor
een
steenfabriek. Ook hier ligt nu een plas.
Tegenwoordig stroomt er ook nog een kleine beek door het gebied,
de Oeffeltse Raam.
Verdroging en eutrofiëring
Halverwege de 20e eeuw was De Vilt nog een mooi gebied, met
roerdompen en zwarte sterns, en als je geluk had kon je zelfs
boomkikkers vinden. Daarna raakte het gebied in verval. Toevoer
van voedselrijk landbouwwater zorgde ervoor dat de plassen
dichtgroeiden met wilgen en zich op de bodem meters slib
ophoopten. Daarnaast werd de grondwaterstand verlaagd en zorgde
verdroging van de oeverwallen ervoor dat er bos ontstond. In de
jaren dat ik er woonde was het iedere zomer weer raak: blauwalg.
Opknapbeurt
In drie jaar (2007-2010) is De Vilt veranderd van een lelijk eentje in
een mooie zwaan. Om dit cliché mogelijk te maken, moesten er tal
van maatregelen genomen worden. Er is vooral aan de
waterkwaliteit en -kwantiteit gewerkt. Zo werden de plassen
uitgebaggerd (ruim 75.000 kubieke meter slib is afgevoerd!) om de
waterkwaliteit te verbeteren en onder andere de groei van algen te
voorkomen, maar ook om te zorgen dat ijzerrijk kwelwater
gemakkelijker de weg naar boven vindt. Er werden stuwen geplaatst
om het waterpeil te beheren en er werd zelfs een kleine windmolen
geplaatst om de afwatering van enkele graslanden te verbeteren.
Andere maatregelen waren het afgraven van de voedselrijke toplaag
(zo’n 40 cm) van enkele graslanden, zodat zich hier vochtig schraal
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grasland en zelfs blauwgrasland kan ontwikkelen (zaadbank is dan
niet meer aanwezig, dus wordt maaisel van goed ontwikkelde
percelen op de afgeplagde delen uitgestrooid); het verwijderen van
het wilgenstruweel rond de plassen om riet en oeverplanten de
ruimte te geven; en tenslotte het kappen van populieren rondom de
plassen en in plaats daarvan planten van essen, want populierenblad
vergaat snel en vergroot op die manier de voedselrijkdom van het
water.
Het beheer van het gebied is ook veranderd. De graslanden waar
ruimte is voor schraal- of blauwgrasland worden niet meer bemest,
alleen gemaaid.
De zwaan
Inmiddels is de zomer van 2011 afgelopen. Vier jaar is geen lange
tijd, maar lang genoeg voor de eerste tekenen die erop wijzen dat
De Vilt met recht een natuurgebied genoemd mag worden.
Op de afgeplagde weilanden is tussen het fioringras, ruw beemdgras
en geknikte vossenstaart ook de ratelaar te vinden; een halfparasiet
die net als moeraskartelblad op grassen parasiteert en ervoor zorgt
dat andere planten meer ruimte krijgen. Het plekje met de brede
wespenorchissen bestaat gelukkig nog steeds. Pilvaren groeit in de
zogenaamde plasdrasgebiedjes.
Laten we hopen dat in de toekomst de grondwaterstromen
daadwerkelijk hersteld worden en dat de voedselrijkdom wat
afneemt. Dan kunnen we – ook al is het gebied lastig te bereiken –
eens op excursie in De Vilt.
Bronnen:
http://www.geosites.nl/publicaties/262
http://nl.wikipedia.org/wiki/De_Vilt
http://www.aaenmaas.nl/over_ons/bij_u_in_de_buurt/projectenmap/vilt
http://www.knnv.nl/nijmegen/Archief2011/2011-20%20juniDeVilt.pdf
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Foto door Ingeborg

ZOKA!!! VIROIN 1
Door: Kim Broekhuizen

I

k vond het kamp in de Viroinvallei erg leuk. We waren niet met
heel veel, maar het was wel heel gezellig. Ik heb veel soorten
gezien die ik nog niet eerder had gezien. Ook weet ik nu veel beter
hoe ik plantjes moet determineren.
Ik vond het leuk om elke dag naar een ander gebiedje te gaan om
steeds andere plantjes te vinden. De laatste dag zijn we ook naar
een paar gebieden geweest en hebben daar naar stenen en fossielen
gekeken.
Er was ook een eigen
onderzoek. Met deze
excursie ben ik een
paar
keer
mee
geweest. Er werd een
plot uitgezet. In het
plot ging je kijken wat
er
allemaal
voor
soorten stonden en
hoeveel van de grond
ze bedekten enzo.
Ik vond het een erg
leuk kamp. Ik heb veel
geleerd en het was erg
gezellig.
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AMERIKAANSE VOGELKERS
Bestrijden of accepteren?
Door: Max Simmelink

Dit artikel heb ik gemaakt naar aanleiding van mijn bachelorscriptie voor de opleiding
bos- en natuurbeheer aan Wageningen Universiteit. Bij de scriptie ben ik prima begeleid
door Jan den Ouden en heb ik hulp gekregen van Wim Ozinga en Stephan Hennekens,
waarvoor dank. De Titel van de scriptie luidt: “Het effect van struiklagen van Prunus
serotina op de ondergroei vergeleken met inheemse loofboomsoorten: dichtheids- of
soorteffect?”. Ik kan de scriptie mailen aan mensen met interesse.

D

e Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina) is een gewaardeerde
boomsoort in Noord-Amerika, het continent waar hij van nature
voorkomt. Hij levert waardevol hout en van de bessen maakt men
jam en sap. In Nederland is het de meest gehate boomsoort. Hij
heeft zelfs de bijnaam bospest. Vanwaar die verschillende kijk op
dezelfde soort? Is de angst die beheerders in Nederland voor de
bospest hebben wel gerechtvaardigd?
Exoten
Exoten worden gedefinieerd als uitheemse organismen die in een
gebied terecht zijn gekomen door menselijk handelen, en dit gebied
niet op eigen kracht hadden kunnen bereiken (Thuiller et al., 2006).
Exotische of uitheemse plantensoorten worden door veel
wetenschappers beschouwd als een bedreiging voor de biodiversiteit
(Thuiller et al., 2006; Eppstein & Molofsky, 2007). Ze kunnen de
groeiplaats van inheemse planten innemen. Omdat de soorten in
een ecosysteem niet zijn aangepast aan exoten, hebben vegetaties
die gedomineerd worden door exoten gemiddeld een lagere
biodiversiteit (Peterken, 2001).
De Amerikaanse vogelkers (voorts P. serotina genoemd) is de
uitheemse boomsoort die in Nederland en omringende landen de
grootste verspreiding en de grootste impact op de vegetatie heeft.
Daarom wordt de soort een invasieve exoot genoemd (Vanhellemont
et al., 2010). Er zijn overigens wel uitheemse boomsoorten die een
groter oppervlak bedekken, zoals Douglasspar en Japanse lariks,
maar deze soorten verspreiden zich minder snel buiten de gebieden
waar ze zijn aangeplant.

12

Introductie in Noordwest-Europa
P. serotina komt van nature voor in Noord-Amerika. De soort werd
in Europa in de 17e eeuw geïntroduceerd als sierboom. Vanaf het
einde van de 18e eeuw begon men P. serotina te gebruiken voor
houtproductie op arme gronden. Daarmee begon aanplant op
grotere schaal. Aan het begin van de 20e eeuw bleek dat de soort
hier minder waardevol hout produceert dan in de VS, en vaak groeit
als struik of kleine boom (Starfinger et al., 2003). Toch bleef men P.
serotina aanplanten, omdat men dacht dat de soort verschillende
positieve effecten had op dennenproductiebossen op arme grond.
Struwelen van P. serotina onder een boomlaag van dennen zouden
een barrière voor bosbranden en een goede schuilplaats voor wild
vormen. De voornaamste reden voor aanplant was echter dat men
verwachtte dat de soort, vanwege de goede verteerbaarheid van het
blad, tot een snellere strooiselafbraak en een rijkere bodem zou
leiden. Men hoopte dat de dennen daardoor beter zouden groeien.
De afbraak van blad van P. serotina gaat inderdaad veel sneller dan
van de Grove den (Pinus sylvestris). In een experiment was na twee
jaar 94,6% versus 68,3% van het strooisel verteerd. Door de snelle
vertering komen voedingsstoffen uit het blad (zoals stikstof) snel
weer beschikbaar. Zo kan de soort tot een verhoogde
stikstofbeschikbaarheid en dus een betere groei leiden (Lorenz et
al., 2004). Tot nu toe is er echter geen duidelijk bewijs dat P.
serotina de bodem verrijkt of de groei van dennen bevordert. De
strooiselafbraak versnelt wel en de bovenste bodemlaag wordt rijker
(hogere C/N ratio), maar diepere bodemlagen kunnen verarmen
(Starfinger et al., 2003).
Invasie
Rond 1950 is men gestopt met de grootschalige aanplant in
Nederland en België (Godefroid et al., 2005). Aan het begin van de
jaren ’60 begon men de soort als problematisch te zien. De soort
vormt dichte struiklagen die de verjonging van andere boomsoorten
verhinderen en tot minder bodemvegetatie leiden. Dat is nadelig
voor zowel de houtproductie als de ecologie. Men ging de soort
bestrijden, maar desondanks breide hij zich steeds verder uit
(Starfinger et al., 2003).
De soort verspreidt zich vooral met behulp van vogels, maar ook via
zoogdieren, die de kersen eten en elders de zaden uitpoepen of
opbraken (Starfinger et al., 2003). Al vanaf een leeftijd van 5 jaar
kan de boom vruchten dragen. De zaden kunnen na 3 jaar op de
bosbodem te hebben gelegen nog ontkiemen. Wanneer men een
volwassen vogelkers kapt, ontkiemen er meestal tientallen jonge
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exemplaren uit het zaad dat rondom de boom ligt (Schütt et al.,
2010).
De soort heeft in Nederland nauwelijks natuurlijke vijanden. Er leven
erg weinig insecten op P. serotina in Nederland (Heijerman, 2006).
Voor zoogdieren is het blad relatief slecht verteerbaar door de
aanwezigheid van licht giftige cyanidehoudende verbindingen
(Schrader & Starfinger, 2009). Amandelen bevatten deze stof ook,
en daarom lijkt de strenge geur van P. serotina enigszins op de geur
van amandelen. In Noord-Amerika verhinderen bepaalde schimmels
van het geslacht Pythium het opgroeien van jonge exemplaren rond
volwassen bomen. De in Europa voorkomende soorten van dit
geslacht beperken de groei van P. serotina nauwelijks. Jonge
exemplaren groeien daardoor goed in de buurt van volwassen
bomen (Reinhart et al., 2003). Jonge Amerikaanse vogelkersen
hebben een plastische groei. In de schaduw groeien ze langzaam,
maar overleven wel. Als er genoeg licht beschikbaar is groeien ze
snel. Door al deze factoren kunnen zeer dichte struiklagen ontstaan
(Schrader & Starfinger, 2009).
P. serotina komt tegenwoordig voor in de helft van alle Nederlandse
bossen, en is in Vlaanderen zelfs de vaakst verjongende boomsoort.
P. serotina groeit vooral op zure, droge zandgrond in lichtrijke, vaak
soortenarme bossen. De soort profiteert van verstoringen die een
hogere lichtbeschikbaarheid en/of bodemverwondingen creëren,
zoals stormen, houtkap en zwijnengewroet (Vanhellemont et al.,
2010; Charebrie et al., 2008). Bodemverwondingen zijn voordelig,
omdat de zaden beter kunnen kiemen op open grond dan in een
dichte kruidlaag.
P. serotina breidt zich niet alleen uit in bossen, maar ook in droge
graslanden, heidevelden en duinen, waar de soort een bedreiging
vormt voor zeldzame
plantensoorten, die niet
in
struikgewas
overleven
(Vanhellemont et al.,
2010; Starfinger et al.,
2003).
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Onderzoek
voor
mijn
Bachelorscriptie
Voor mijn bachelorscriptie
heb
ik
onderzocht
of
struiklagen van P. serotina
ook in bossen een bedreiging
vormen voor plantensoorten
in de ondergroei, waarbij ik
onderscheid maak tussen de
kruidlaag (alle vaatplanten
tot 2m hoog) en de moslaag
(alle mossen op de bodem).
De struiklaag vormen alle
houtige planten van 2-6m
hoog.
Ik heb gebruik gemaakt van
vegetatieopnames uit het
Meetnet
Functievervulling
Bos (MFV Bos). Tussen 2001
en 2005 zijn in opdracht van
de
overheid
in
3000
proefvlakken
vegetatieopnames gemaakt,
gelijkmatig verspreid over de
Nederlandse bossen. Deze
vormen het MFV Bos. Het
doel was om de toestand van
het Nederlandse bos in kaart
te brengen, en zo te bepalen
hoe bepaalde functies van
het bos (zoals natuur en
houtproductie)
werden
vervuld.
Ik
heb
alleen
proefvlakken op kalkarme
zandgrond
met
als
hoofdboomsoort Grove den
(Pinus sylvestris), Zwarte
den (P. nigra) en inlandse eik
(Zomereik, Quercus robur en
Wintereik,
Q.
petraea)
gebruikt. P. serotina vormt namelijk vooral in zulke proefvlakken
dichte struiklagen.
Ik heb de diversiteit aan plantensoorten in de proefvlakken gemeten
met de Shannon index. Daarbij wordt zowel het aantal soorten, als

Bestrijding: Hoe raak je P. serotina
kwijt?Hoewel het niet realistisch lijkt
om P. serotina in heel Nederland
succesvol te bestrijden, blijkt het wel
mogelijk te zijn om de bedekking van
de soort lokaal te verminderen. Op
landgoed Scherpenzeel is men er zelfs
in geslaagd de bedekking plaatselijk
terug te brengen van 95% tot bijna 0%
(Bos, 2011). Het belangrijkste is het
ringen van alle exemplaren van meer
dan ongeveer twee meter hoog, de
bomen die zaad produceren. Bij het
ringen verwijdert men met een beugelof motorzaag een reep van de bast van
ongeveer 15cm breed rondom de
boom. Vervolgens moet men de ring
insmeren met het gif Roundup
(Glyfosfaat), zodat de ring niet
dichtgroeit. De boom sterft dan, en
blijft nog een tijd staan. Zo kan men
tegengaan dat er, zoals bij kap,
bodemverwonding en een hoge
lichtbeschikbaarheid ontstaan. De
kleine boompjes van minder dan 2
meter zaagt men bij de grond af en
smeert men in met Roundup. Ook
daarbij is het handig als de grote niet
op de grond liggen en de weg
versperren. Als men geen gif gebruikt,
blijven de bomen ieder keer opnieuw
uitlopen / groeien de ringen dicht. Dan
moet men dezelfde exemplaren erg
vaak opnieuw aanpakken totdat ze
uiteindelijk doodgaan. Wanneer men
bomen uit de grond trekt, moet men de
grond goed aantrappen, anders
ontstaan er ideale kiemomstandigheden
(Bos, 2011).
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de bedekking van de verschillende soorten meegewogen. Zo is de
diversiteit in een bos met elf soorten, waarbij één soort een
bedekking heeft van 90% en de andere tien soorten ieder 1%
bedekken, lager dan in een bos waarbij alle elf soorten een even
hoge bedekking hebben.
Resultaten: bedekking en diversiteit van de ondergroei
De bedekking van de moslaag neemt duidelijk af wanneer P.
serotina een struiklaag met meer dan 75% bedekking vormt. In
dennenbossen is het aantal mossoorten hoger bij lagere
bedekkingen van de moslaag. Mogelijk overleven bij hoge
mosbedekkingen alleen enkele concurrentiekrachtige mossen. Een
dichte struiklaag van P. serotina lijkt dus goed te zijn voor de
mossendiversiteit.
De bedekking van de kruidlaag en het aantal soorten in de kruidlaag
is minder sterk afhankelijk van de dichtheid van P. serotina. De
ondergroei in bossen wordt niet enkel door de struiklaag bepaald. De
bodemomstandigheden en de boomlaag hebben een groter effect op
de ondergroei. De diversiteit (gemeten met de Shannon index) blijkt
wel lager te zijn bij hoge bedekkingen van P. serotina. Dit komt door
de lagere bedekking van de moslaag en de toch relatief lage
bedekking en soortenrijkdom van de kruidlaag.
P. serotina heeft dus een negatief effect op de ondergroei wanneer
de soort dichte struiklagen vormt. Dat is echter niet direct een reden
om de soort te bestrijden, want dat geldt ook voor inheemse
boomsoorten. Lijsterbes (Sorbus aucuparia), Sporkehout (Rhamnus
frangula), en Berk (Betula spec.) zijn inheemse loofboomsoorten die
net als P. serotina dichte struiklagen kunnen vormen op kalkarme
zandgronden. Daarom heb ik deze soorten in mijn onderzoek
vergeleken met P. serotina.
P. serotina vormt in dennenbossen op arme zandgrond duidelijk
vaker dichte struiklagen dan de andere drie boomsoorten. De
inheemse soorten veroorzaken dus minder vaak lichtgebrek voor de
ondergroei.
Bij een bedekking van minder dan 75% lijken er slechts kleine
verschillen te bestaan in de ondergroei van de verschillende soorten.
Onder struiklagen van Berk is de lichtbeschikbaarheid gemiddeld
hoger dan onder P. serotina. Sporkehout lijkt de bodem niet te
verrijken, in tegenstelling tot P. serotin en Berk. P. serotina en
Lijsterbes hebben een enigszins vergelijkbaar effect. Lijsterbes lijkt
wel tot een iets hogere diversiteit te leiden dan P. serotina.
Onder P. serotina blijkt de bedekking van de moslaag lager te zijn
dan onder de inheemse soorten. Het aantal soorten mossen en
kruiden, en de bedekking van de kruidlaag verschillen echter niet
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sterk, ook niet bij hoge bedekkingen. Bij struiklagen met een
bedekking van meer dan 75% leidt P. serotina wel tot een lagere
diversiteit dan de inheemse soorten.
Resultaten: Soorten in de
ondergroei
Het valt op dat Taxus (Taxus
baccata)
en
Hulst
(Ilex
aquifolium), twee altijdgroene,
schaduwverdragende struiken,
vaak voorkomen samen met P.
serotina. Deze soorten kunnen
waarschijnlijk onder struiklagen
van
P.
serotina
groeien,
evenals
schaduwtolerante
mossoorten.
De
mossen
Gedrongen
kantmos
(Lophocolea
heterophylla),
Klein platmos (Plagiothecium
laetum),
Gewoon
pluisjesmos
(Dicranella
heteromalla)
en
Geelsteeltje (Orthodontium lineare) komen bovengemiddeld veel
voor in proefvlakken met struiklagen die door P. serotina worden
gedomineerd.
Sommige soorten die vaak op plaatsen met struiklagen van P.
serotina groeien, zijn soorten die meestal op plaatsen met een
relatief rijke, basische bodem voorkomen: Stinkende gouwe
(Chelidonium majus), Gewone
salomonszegel
(Polygonatum
multiflorum) en Dagkoekoeksbloem (Silene dioica). Dit komt
overeen met de bewering dat de soort een verrijkend effect op de
humuslaag heeft. Deze soorten kwamen echter maar in een klein
aantal proefvlakken voor. Volgens een Frans onderzoek (Charebrie
et al., 2010) groeien onder P. serotina veel voorjaarsbloeiers,
eveneens soorten die schaduwtolerant zijn en op de wat rijkere
bodems groeien. Deze zijn echter zo zeldzaam in het Nederlandse
bos op arme zandgronden, dat een snelle vestiging onder P. serotina
niet waargenomen en ook niet te verwachten is.
De goede strooiselafbraak van P. serotina lijkt dus in Nederland niet
tot duidelijk hogere ecologische waarden te leiden. Het rijke strooisel
kan men dus vooralsnog niet overtuigend als argument tegen
bestrijding gebruiken. Er zijn ook inheemse soorten, zoals Berk en
Lijsterbes, die hetzelfde licht positieve effect op de strooiselkwaliteit
lijken te hebben.
Enkele soorten die vaak op arme, zure bodems groeien, blijken
duidelijk minder vaak onder P. serotina voor te komen:
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dwergstruiken uit de heifamilie (Ericaceae), Schapenzuring (Rumex
acetosella) en Pijpenstrootje (Molinia caerulea). Dit zijn echter
soorten die ook veel licht nodig hebben. Zeer waarschijnlijk is
lichtgebrek voor deze soorten de beperkende factor, niet het
basische strooisel van P. serotina.
P. serotina blijkt ook weinig voor te komen samen met jonge berken
en naaldbomen. Hij belemmert dus inderdaad de verjonging van
deze soorten. Dat is nadelig voor de houtproductie, tenzij men toch
erin slaagt om hout met een goede kwaliteit van P. serotina te
produceren. Hoewel dit in Nederland vooralsnog niet succesvol is, is
er in het zuidwesten van Duitsland wel een bos waar het lukt
(Nyssen, 2009). In Nederland pleiten sommige bosbouwers nu
ervoor het toch nog eens te proberen.
Interactie met grote zoogdieren
P. serotina kan door zijn licht giftige blad voordeel hebben van de
aanwezigheid van herbivoren zoals reeën en herten, omdat ze liever
andere bomen eten en er zo meer ruimte overblijft voor P. serotina.
Als er echter een hoge graasdruk is van edelherten, kan dit ook ten
koste gaan van P. serotina.
In proefvlakken waarin bramen (Rubus fruticosus) een bedekking
van meer dan 50% hebben, blijkt P. serotina zeer zelden de
struiklaag te domineren. Lijsterbes (Sorbus aucuparia) blijkt in die
proefvlakken juist bijzonder vaak de struiklaag te overheersen. Het
is mogelijk dat de bij grazers geliefde S. aucuparia voordeel heeft
van de bescherming door bramen tegen vraat, terwijl de minder
smakelijke P. serotina deze bescherming niet nodig heeft en enkel
hinder ondervindt van de bramen in de concurrentie om licht. Een
hoge bedekking van bramen belemmert de verjonging van P.
serotina ook volgens literatuur (Godefroid et al., 2005).
Volgens Charebrie et al. (2010) wroeten wilde zwijnen vaker op
plaatsen met P. serotina, omdat ze op de bodem naar kersen
zoeken. Door de open plekken die door het gewroet ontstaan,
zouden onder P. serotina meer kortlevende ruderale soorten groeien
dan elders. Voorbeelden zijn Look-zonder-look (Alliaria petiolata),
Drienerfmuur (Moehringia trinervia) en Kleine veldkers (Cardamine
hirsuta). Het gewroet zorgt ook voor ideale kiemomstandigheden
voor P. serotina.
Conclusie
Vooral wanneer P. serotina struiklagen met een bedekking van meer
dan 75% vormt lijkt de soort een negatief effect op de ondergroei te
hebben. Dit komt vooral voor in dennenbossen op arme
zandgronden. Bestrijding van P. serotina zou men op zulke plaatsen
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kunnen concentreren indien men deze bossen beschermingswaardig
acht. De dennenbossen op arme zandgrond zijn echter soortenarm,
ecologisch niet zeer waardevol, en ze bedekken grote oppervlaktes
in Noordwest-Europa. Het zijn grotendeels recent aangeplante
bossen op voormalige heidevelden en stuifzanden met een door de
mens verarmde bodem. Van nature zou dit bostype hier niet of
nauwelijks voorkomen. Mogelijkerwijs is een dichte struiklaag een
onvermijdelijke fase in de successie van deze lichte jonge bossen
(Verheyen et al., 2007). Lichtminnende soorten zouden dus ook
zonder P. serotina plaatselijk kunnen verdwijnen, wanneer inheemse
soorten een dichte struiklaag vormen. Het nadeel van P. serotina is
wel dat er een grotere kans op een zeer dichte struiklaag is.
Volgens Schrader & Starfinger (2009) zijn de problemen die P.
serotina in waardevolle open vegetaties zoals heidevelden en duinen
veroorzaakt veel ernstiger. Het bestrijden van P. serotina in die
gebieden en in de omringende bossen zou daarom prioriteit kunnen
krijgen.
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INSECTEN EN PLANTEN: TOFFE COMBI
Door: Marinka van Puijenbroek

Stuitergal (grijze fluweelgalwesp)

J

ullie denken allemaal “Wàt insecten, ik ben lid geworden van de
Sjoc om juist helemaal niks te maken hebben met die vieze
insecten”. Tja, maar toch moeten we bedenken dat veel planten wel
last ondervinden van die “vieze insecten”. Zoals bastkevers die hele
bossen kunnen vellen en sprinkhaanplaag die alle gewassen van een
gebied kunnen vellen. Maar insecten kunnen ook hele rare
structuren vormen in een plant. Dan heb ik het natuurlijk over
gallen. Iedereen kent wel de galappel op een eikenblad, maar er zijn
veel meer soorten en ook op veel meer soorten planten. In
Nederland alleen zijn er 900 soorten gallen, die door heleboel
verschillende insecten kan zijn veroorzaakt. Gallen zijn rare
vergroeiingen op een plant die zijn veroorzaakt door een ander
organisme. Een organisme gaat dan op het blad leven en die geeft
dan bepaalde stoffen af, die de plant aanzet tot rare vergroeiingen.
De gal veroorzakers is een zeer diverse groep, en daar zitten niet
alleen insecten onder, maar ook bacteriën, virussen, schimmels.
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Veel verschillende insecten doen aan galvorming: galwespen,
galmuggen, galmijten, aaltjes, bladluizen, kever etc. Dit geeft ook
aan dat galvorming meerdere keren is geëvolueerd, omdat ze niet
allemaal dezelfde voorouder hebben. Hoe de vorming van een gal
werkt hangt ook af van het organisme die daar verantwoordelijk
voor is. En is dan nog steeds heel verschillend, maar er is altijd
sprake van een biochemische interactie, waarbij de galorganisms
zorgt voor biochemische reactie van de plant. Hoe de galvormer een
biochemische reactie veroorzaakt bij de plant, is ook niet altijd
bekend. Hieronder ga ik twee verschillende manieren van
galvorming uitwerken.
Aaltjes (nematoden):
Dit zijn kleine bleke
wormpjes, er zijn in
Nederland 20 soorten
bekend
die
gallen
veroorzaken.
De
aaltjes leven in de
plant zelf en eten
daar
voedingstoffen
van de plant. Ook
scheiden ze stoffen
uit waarop de plant
reageert
door
gal
vorming. Dit is een
vrij simpele manier
van galvorming, maar
er
zijn
veel
organismes die een
veel
ingewikkelder
manier
van
galvorming hebben.
Galwespen:
Een galwesp heeft
een
ingewikkelde
generatie
wisseling.
Galwespen
kunnen
zich namelijk op twee
manieren
voortplanten:
geslachtelijk
en

Het gallenboek
Dit is een nieuw boek, waar alle bekende gallen
van Nederland in staat. Het is een heel mooi
boek. Het begint met een goede inleiding, waar
duidelijk word uitgeld wat gallen precies zijn.
Daarna komt een stuk waar voor elke groep
gallen veroorzakers, hun werkwijze word
uitgelegd. Ook is er aandacht besteed aan de
voortplanting van de insecten enzo. In het boek
zijn de gallen gesorteerd op waardplant, voor
elke waardplant is er dan determinatie tabel. In
het boek zijn voor het merendeel van de gallen
mooie tekeningen van de gallen, dit maakt het
determineren stukken makkelijker. Er zijn ook
mooie foto’s van een aantal gallen, zodat je een
beetje bekent raakt met hoe ze er uit zien. Het
is zeer makkelijk een gal te determineren, je
kan eigenlijk niet fout gaan. Het zou wel leuk
zijn geweest als er meer informatie in staat
over de insecten en schimmels die de gallen
veroorzaken, maar misschien zou het boek dan
gewoon te dik zijn geworden. Het echte enige
nadeel van het boek is dat het een vrij prijzig
boek is, 50 euro is toch wel een flink bedrag.
Maar als je echt actief bezig wil zijn met gallen
dan is het geld wel waard.
W.M. Docters van Leeuwen & J.C. Roskam,
Gallenboek. KNNV Uitgeverij, Zeist, 2009’
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ongeslachtelijk. Deze wespen planten zich in het voorjaar
geslachtelijk voort, terwijl ze in het najaar ongeslachtelijk
voortplanten. Dat betekent dat ze ook in het voorjaar een ander
type gal hebben dan in het najaar. Meestal wisselen ze dan niet van
waardplant, dus de gallen van de twee voortplantingsfase zitten
meestal
op
dezelfde
plantensoort. Het kan wel zo zijn
dat de twee voortplantingsfase
meerdere jaren duren voordat ze
tot ontwikkeling komen. Dat
betekent
dat
de
totale
generatiewisseling een aantal
jaren kan duren.
De gal word gevormd door dat
de het vrouwtje een ei legt. Dat
eitje bevat stoffen die een
reactie teweeg brengen en de
galvorming in gang zetten. Er
wordt een gal kamer voor de
larve, ontwikkeld. Daarom heen
zit
een
laag
met
voedingsweefsels,
die
zeer De rozenmosgalwesp, de gal word gevormd op het
blad van een roos.
eiwitrijk is. En weer daarom
heen zit een laag, met toxische
stoffen, die de gal beschermt. Pas als de gal is gevormd gaat de
larve groeien, door zich met het voedingsweefsel te voeden.
Zoals hierboven al is gezegd zijn gallen zeer voedselrijk en daarom
zijn ze niet alleen erg lekker voor de gallarve, maar ook voor andere
beesten. Zo kunnen mezen, spechten, muizen en zwijnen.
Daarnaast zijn er ook veel parasiterende muggen en wespen die een
eitje in het leggen in de gal, de larve eet dan van de gal en eet ook
de galwesplarve op. In sommige gevallen zijn van een boom 90%
van alle gallen geparasiteerd en komt de galwesp ook niet uit de gal,
maar de parasiet. Eigenlijk is een gal weer een soort mini habitat.
Hier is nog een heel leuk filmpje over gallen:
Oak tree and wasp eggs - Life in the Undergrowth - BBC
Attenborough
http://www.youtube.com/watch?v=CzXccvoJThI
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ZOKA!!!! NIEUWKOOP 3
Door: Marleen de Kool

H

et waaide en stormde op die zomerdag. Ondanks hun
heldhaftige pogingen, kwamen de 6 NJNers geen steek voorruit.
Al het brood was al op en de tabellen waren in het water gevallen.
Op dit moment wisten ze: we zijn reddeloos verloren. Ze zagen het
kampterrein langzaam uit het zicht verdwijnen....
Klinkt als het begin van een spannend boek, niet waar? Maar zo was
het wel voor een deel. Het waaide namelijk wel heel hard op
Nieuwkoop 3, oftewel “Je bent dood” Soms had ik echt het idee dat
de gewi met inhoud zou wegwaaien. Nu is dat ook wel logisch met
alleen maar polder en water landschap.
In ieder geval hebben we ondanks het weer ( het regende vaak
zoals de hele tijd deze zomer) veel gezien. Bovendien zijn er ook
heel wat externe excursies geweest, ik ben er helaas maar met een
mee geweest. Namelijk met z’n allen naar de boswachter om daar
wat meer over het gebied te horen en toen nog even de motor boot
in, op zoek naar het meest coole plantje van de Nieuwkoopse
plassen. Dat was namelijk een plantje waarbij de stengels bestonden
uit één cel. Dus als je een stengeltje kapot maakte, zag je gewoon
alles eruit lopen: cytosol, bladgroen korrels enzovoorts. Dit plantje
heet Sterkranswier (Nitellopsis obtusa)
De NTers hadden een uitgebreid spel bedacht met dag soorten en
soorten met een bepaald woord erin. Maar wat vooral populair was,
was het liedje verzinnen voor bonuspunten. Elke diner was er
entertainment door verschillende excursies. Helaas voor de IWG
vloog er zo weinig met dit weer, er was voor hen dus iets minder te
doen.
Natuurlijk is er ook een promotie praatje gehouden voor de SJOC.....
of was het nou de IWG...........nee, wacht het was toch voor de
SJOC. In ieder geval kwam het erop neer dat de werkgroepen zoveel
op elkaar lijken dat je net zo goed van allebei lid kan worden. Dus
SJOCCERS wordt lid van de IWG! En IWGers wordt lid van de SJOC!
Helaas raakte de knuppel (Rutmer) zwaargewond en heeft
dagenlang in een coma gelegen, toen hij bij kwam waren zijn eerste
woorden: “Hebben jullie de kousjes wel vervangen?” Goed, ik
overdrijf nu een beetje maar Rutmer had zich wel heel erg verbrand.
Desondanks had hij zich kranig gehouden onder alle knuffels en
zoentjes van de dames.
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Toen eindelijk, eindelijk werd het mooi weer, twee dagen voor de
Bonte dag. En dat hebben we geweten, Linde heeft bijna iedereen
gedoopt en als het hele kamp in de sloot ligt te drijven, heb je toch
eindelijk het kamp gevoel te pakken.
Nine en ik hebben nog een leuke vogel excursie geleid, op de laatste
dag. Een soort basis vogel excursie met prachtig weer.
De bonte dag was ook prachtig, wat goed is voor de inspiratie van
de stukjes. Het Bonte eten was geweldig, zelfgemaakte falafel met
knoflooksaus en pita broodjes en nog veel meer lekkere dingen.
Mara en Kira waren onze BALlen. Nee, dat klopt niet, het waren
Gerard en Willem, die natuurlijk een nieuwe tent moesten bedenken.
Compleet met snor!
Het was een gezellig kamp ondanks het weer. Bedankt KC!

Foto’s door Mara de Pater en Linde Hoekstra
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SCOOR IN HET (KRUIP)NIEUWS
MIJN FAVORIETE TWITCHSOORT: ZWANENBLOEM
Door: Linde Hoekstra

N

et als jullie, andere SJOC-leden, werd ik kortgeleden uitgenodigd
om mee te praten op de SJOC-bestuursvergadering over zoka's,
kampjes en andere zaken. Als braaf SJOC-lid meldde ik mij op het
afgesproken tijdstip op Utrecht Centraal. Helaas besloten op dat
moment wat organismen voor de trein te springen waardoor het
bestuur niet voltallig op het mooiste station van Nederland aanwezig
was.
Na wat onderlinge communicatie (leve de mobiele telefoon)
besloten we naar een treinstation te vertrekken wat voor ieder
bereikbaar was. Theoretisch bovendien een mooie locatie voor een
vergadering. Episch eigenlijk, voor een SJOC-vergadering. Vraag je
je nu af “Waarom?”. Om een lang verhaal kort te maken: we zaten
uiteindelijk op het panoramaterras van Schiphol.
Met de opstijgende vliegtuigen om ons heen, een bak bami
voor onze neus en het avondzonnetje in de verte begon de SJOCvergadering. Er werden nuttige dingen besproken en ineens hoorde
ik mezelf beloven een stukje te schrijven voor het Kruipnieuws over
mijn favoriete twitchsoort. Damn. Inmiddels zit ik me al uren te
buigen over welke mooie plantjes dan wel niet in aanmerking komen
voor mijn stukje. Maar ineens schoot het mij te binnen: het plantje
waar ik maar al te graag een stukje voor om zou willen rijden is
natuurlijk de Zwanenbloem (Butomus umbellatus). Van deze bloem
is niet alleen de naam mooi, maar ook zijn verschijning. Leuk feitje:
in het Fries heet
de Zwanenbloem:
Swannepopel.
Klinkt vrolijk
toch?
Ondanks het
feit dat Zwanenbloemen niet echt
zeldzaam zijn,
laat deze bloem
mijn hart altijd
een sprongetje
maken vanwege
zijn sierlijke
verschijning.
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Daarom wat achtergrond over deze sierlijke waterplant.
Zwanenbloemen houden van voedselrijk water. De ideale plek
voor het twitchen van deze prachtige plant is dan ook in of langs
ondiep zoet stilstaand of zwak stromend water. Tijdens het
afgelopen SJOC/IWG-combi-zomerkamp Nieuwkoop 3 voeren we
elke dag met onze roeibootjes door de Vlietsloot. In deze sloot, een
van de watertoegangswegen tot de Nieuwkoopse plassen, blonk de
schoonheid van de Zwanenbloem ons dan ook elke ochtend toe. Als
een vrolijk te groot uitgevallen kaboutertje wapperde het in de wind
“Goedemorgen!”. Een goed begin van de dag.
Het uiterlijk van de Zwanenbloem is onmiskenbaar. De
rechtopstaande planten kunnen wel tot 1,50 meter hoog worden. De
stengels zijn rond en niet bebladerd. Er zijn wortelstandige
lijnvormige bladeren die ook rechtop staan.
De tweede naam van de Zwanenbloem, Umbellatus, betekent
letterlijk ´met een scherm bloeiend´. Zo gezegd, zo gedaan. De
schermvormige bloeiwijze voltooid met zijn mooie lichtroze
bloempjes de plant. Op talloze individuele bloemsteeltjes vinden we
de bloemen. Soms tot wel 50 bloemen per plant! De bloemen zijn
tussen 1,5 en 2,5 cm groot en tweeslachtig. De mooie lichtroze kleur
van de bloembladeren wordt versterkt door de donkerder aderen en
de negen krachtig rode meeldraden.
Door het jaar heen kunnen we relatief lang van de
Zwanenbloem genieten. Van mei tot en met september heb je de
kans om hem in bloei te vinden. Vind je de bloem? Dan heb je vaak
ook
kans
om
graafwespen en
andere insecten
te vinden. De zes
stampers van de
bloem scheiden
namelijk
een
zoete honing af
waar
veel
insecten op af
komen.
Deze
spelen dan ook
een voorname rol
bij
de
bevruchting van
de bloemen.
Kortom: de
Zwanenbloem is
een
bijzonder
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mooie bloem. Het straalt iets uit van de vrolijkheid van de natuur,
de zomer en het leven. Bovendien is de bloem uniek: ze is de enige
binnen het Butomus-geslacht en daarmee de enige binnen de familie
Butomaceae.
Een zeer twitchbare soort dus. Vooral vanwege de sierlijkheid.
Maar! Mocht je honger hebben? De wortelstokken van deze plant
zijn, nadat ze worden gekookt, eetbaar. In bepaalde delen van
Rusland worden de wortelstokken gemalen en tot brood verwerkt.
Eet smakelijk! En geniet van de Zwanenbloem als symbool voor de
schoonheid van de natuur en het leven 
Bronnen:
http://www.neerlandstuin.nl/planten/butomus.html
http://wilde-planten.nl/zwanenbloem.htm
http://www.pondlibrary.com/waterplanten/artikel/4/zwanebloem-butomus-umbellatus.htm

ZWANENBLOEMLIED
Door: Nine de Pater

B

ij het NH-spel op nieuwkoop III konden op allerlei manieren
punten worden gehaald waaronder door iets creatiefs te doen
met een dagsoort. Vraag een sjoccer iets creatiefs te doen en wat
krijg je… Een liedje!
Toeval bestaat niet, een van de dagsoortliedjes van onder andere
Linde was De zwanenbloem (op de melodie van er is een nacht van
Guus Meeuwis). De coupletten zijn alleen leuk als je zelf op
nieuwkoop was maar het refrein kan ik jullie natuurlijk niet ontzien.
(wil je ook de coupletten kom dan met een van ons op kamp en lees
de BP’s)
(geschreven door: Linde, Maartje, Margot, Mara, Anna en Nine)
[REFREIN]

De zwanenbloem, die heb ik altijd al eens willen zien
de zwanenbloem, hij is zo mooi dat ik al bijna grien
Hij is roze en zo groot en hij staat daar fier in de sloot
We zagen hem vanuit de boohoot, ·We zagen hem vanuit de
boohoot.
[REFREIN 2]
De zwanenbloem, die heb ik altijd al eens willen zien
De zwanenbloem, die scoorden we vanuit de boot misschien
Het NH-spel is zo goed, weet jij waarvoor je het doet.
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Het geeft je zo ontzettend veel moehoet
Weet waar je het voor DOET!
Mocht je nou helemaal geïnspireerd zijn en wil je ook liedjes over
planten maken. Stuur ze dan op en wie weet staan ze in de
volgende editie van het kruipnieuws

CREEPY LICHT IN DONKERE BOSSEN
Door: Nine de Pater

D

iep in de jungle in het holste van de nacht het is pikdonker want
vannacht is er geen maan, lopen een stel onderzoekers. Ze
kunnen hun lichten niet te lang aan houden want dan zouden ze het
misschien missen, dan slaakt er één een gil. Een groene gloed spreid
zich uit over de bodem van het
donkere woud….
Dit klinkt wel een beetje als het
begin van een horror verhaal. Maar
maak je maar geen zorgen hoor,
deze onderzoekers waren juist
opzoek naar de groene gloed. Ze
doen onderzoek naar lichtgevende
3, Luminescent mycena
paddestoelen ze zijn te vinden in
verre exotische landen. Je moet er
diep de jungle voor in. De paddestoelen zijn alleen maar te zien als
het echt heel donker is. Dat is ook een van de redenen, dat er zo
weinig over bekend is.
Verschillende soorten lichtgevende paddestoelen zijn vooral bekend
van onderzoek in Brazilië en Japan. Maar deze paddestoelen blijken
op veel meer plekken voor te komen. Zo heb je ze ook in Nederland,
helaas kun je ze hier amper zien omdat er veel te veel lichtvervuiling
is. Het is nergens in Nederland ooit helemaal donker. De
paddestoelen geven zo weinig licht af dat ze niet te zien zijn met
maar het kleinste beetje licht.
De Honingzwam (Armillaria mellea) en de Lantaarnzwam
(Omphalotus illudens) zijn twee bekende lichtgevende soorten. Je
kan wel raden waar de Lantaarnzwam zijn naam aan te danken
heeft. Ook zijn er nog veel mycena soorten (kleine paddestoeltjes
met een heel dun steeltje) die licht geven, deze worden ook wel
luminescent mycena genoemd.
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Bij veel paddestoelen geven alleen de sporen of schimmeldraden
licht. Andere laten alleen licht achter op aangetast hout of hun
plaatjes aan de onderkant stralen licht uit.
De paddestoelen geven constant licht, dus ook overdag. Maar dan
kan je ze natuurlijk helemaal niet zien.
Hoe werkt dat nou die lichtgevende paddestoelen?
Er zijn allerlei verklaringen voor, waaronder mythes over hekserij en
geesten, maar het belangrijkste is een chemische reactie van
stoffen. Deze reactie is vergelijkbaar met de reactie voor het licht
van
glimwormpjes.
Verder wordt er heel
veel
onderzoek
gedaan om meer te
weten te komen over
dit
schitterende
natuurverschijnsel.
Voorlopig blijft het
dus nog even een
mysterie maar wie
weet kun je ze een
keertje zien. Trek er
op een hele donkere
avond eens op uit en
misschien
heb
je 4. Scherpe schelpzwam (foto: Ylem)
geluk, vergeet niet je
fototoestel mee te nemen!
Bronnen:
- Natuurbericht.nl (11 juli 2011), de mycologische vereniging, Lichtgevende
paddenstoelen in Nederland.
-BA Perry, DJ Lodge, CV Stevani, E Nagasaji. (2010), Luminescent Mycena: new and
noteworthy species, te Lawrence.

ACTIE POPULIERENLAND
Door: Marinka van Puienbroek

H

et gaat niet goed met de populier (Populus spec.). Iedereen kent
die plant wel, die altijd langs wegen word geplaatst. Een boom
die zeer snel groeit en weinig bladeren heeft. Maar de aanplant van
deze soort is sterk afgelopen de laatste jaren. De vraag is natuurlijk
of dat erg is. Zelf vind ik de Populier niet zo’n interessante plant,
maar schijnbaar denken sommige mensen er toch anders over.
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Een groep mensen hebben een
stichting opgericht
voor het
behoud van de populier: Actie
populierenland. Zij zijn echt
populieren liefhebbers, en willen
vooral dat de populier een
onderdeel
blijft
van
de
Nederlandse cultuur. Dat staat
ook duidelijk op hun website:
“Zullen
onze
kenmerkende
populierenlandschappen
verdwijnen? Maken we straks
geen klompen meer van populier?
Zullen
de
zeldzame
Nauwe
korfslak, de wielewaal en de Figuur 5 De afname van de populieren aanplant
populierenzijdetruffel hun habitat van 1976 tot 1998
verliezen.”
Het doel van deze groep is het bevorderen van de maatschappelijk
verantwoorde aanplant van de populier in Nederland en Vlaanderen.
Het probleem van de populier is dan ook het slechte imago, omdat
er vaak over wordt gedacht dat het bomen in rijtjes zijn. Ook is het
draagvlak voor productie bos afgenomen, waardoor de boom ook
minder word geplant. De actie groep wil juist dat de populier niet
alleen word geplant vanwege het hout, maar ook vanwege de grote
landschappelijke en ecologische rol speelt. De actiegroep wil dat
over dit aspect van de populier meer bekendheid is bij het grote
publiek. Deze groep wil voornamelijk dus voorlichting geven, over de
belangrijke waarden van de populier. Daarnaast hebben ze ook veel
informatie over de populier op hun website, zodat die kennis nooit
meer verloren gaat. Je kan er alles te weten komen over het
landschap, de teelt, houtproductie en ook de ecologische betekenis.
Zelf heb ik nog mijn twijfels bij de actie populierenland, want als
ecoloog vind ik het gewoon leuker om een boom te zien op een
natuurlijke plek, waar die niet is aan geplant. En ik geloof dat de
populier op die plekken echt niet verdwijnt en daar zou de
ecologische waarden van de populier nog steeds aanwezig zijn.
Bron: www.populierenland.com
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CONVO HERFSTKAMP PADDENSTOELEN
SCHOORL
JNM/NJN, 14-16 OKTOBER 2011

O

p dit kamp in de Noord-Hollandse duinen gaan we fanatiek
paddenstoelen scoren. Paddenstoelen vormen een spannende
soortgroep. Er zijn talloze soorten in de meest bizarre vormen en
kleuren. Sommige soorten zijn een lekkernij terwijl andere giftig
zijn. En ze hebben allerlei interessante functies in de natuur.
Sommigen werken samen met bomen (mycorrhiza), anderen breken
dode plantenresten af, en weer anderen groeien op levende bomen
en kunnen deze doden.
Er komt een expert van buiten de NJN/JNM die ons gaan leren hoe
je de verschillende groepen paddenstoelen uit elkaar kunt houden.
Vrijdagavond is er misschien een inleidende lezing hierover. Op
zaterdag en zondag gaan we dit in de natuur oefenen en veel
algemene en zeldzame soorten leren. In de duinen rond Schoorl
groeien veel leuke soorten, zoals aardsterren, koperrode
spijkerzwam, narcisamaniet en de zeer giftige groene knolamaniet.
Opgave en info:
Kees van Bochove.
Programma
Op vrijdag ben je welkom vanaf 18:00. Mogelijk zal er vrijdagavond
na het eten een lezing zijn.
Op zaterdag gaan we op excursie onder leiding van Peter-Jan Keizer.
Hij is een expert op het gebied van paddenstoelen herkennen en
weet bovendien veel van de ecologie van paddenstoelen.
Op zondag gaan we zonder expert op pad. Maar Bram Omon van de
JNM komt ook op kamp, en hij weet meer dan genoeg over
paddenstoelen om de excursie te kunnen leiden. Naast
paddenstoelen zullen we deze dag ook op planten letten voor zover
die er nog zijn in oktober. In de Schoorsle duinen komen enkele
zeldzame plantensoorten voor.
Meenemen:
- Regenkleding
- Goede schoenen
- Warme kleding

-

Een waterfles voor
minstens 1L
Matje, slaapzak
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-

Tin, mokje, bestek
Toiletartikelen, eventueel
medicijnen
Fiets! fietsverlichting,
bandenplakspullen
Zaklamp
Rugzak / excursietas
Paddenstoelen boeken,
Plantengids (Flora),
eventueel andere
veldgidsen (mossen,
korstmossen,

Kosten:
Het kamp kost €10,00 per
nacht. Dus €20,00 voor het
hele kamp.

KC:
Voorzitter/ Technisch Leider:
Kees van Bochove
Ping: Vacant
Nt'er: Kees van Bochove
Fouren: Vacant; Het zou erg
fijn zijn als jij zou willen
fouren!

-

-

plantengemeenschappen)
, excursieboekje
Loepje
Spiegeltje om
paddenstoelen aan de
onderkant te bekijken
Fototoestel
Beerput
Spelletjes
Geld voor het kamp en
geld voor een eventuele
kop warme
chocolademelk.

Reiskostenvergoeding
JNM’ers die volledig lid zijn
krijgen altijd reiskosten
vergoeding.
Omdat dit een kaderkamp is,
krijgen ook NJN’ers
reiskostenvergoeding als ze
met het OV naar het kamp
komen.
Adres
Clubhuis “De Bolder” van
Scoutinggroep Victorie Heiloo
Westerweg 48
1851 AC Heiloo

Route vanaf Alkmaar:
Vertrek in (zuid)westelijke richting (de kant waar de trein naar
Amsterdam heen rijdt) op de Stationsweg. Je komt al snel bij een
grote weg, sla hier linksaf (deze weg heet Scharlo). Neem op de
rotonde de eerste afslag, de Westerweg. Sla na 1,7 km (kort
voordat de weg waarop je rijdt naar links afbuigt) rechtsaf, deze
weg heet ook Westerweg. Sla kort daarna linksaf om op de
Westerweg te blijven. Na 800m ligt het scoutinggebouw rechts. (als
je aan je rechterhand een weiland ziet dat tot aan het spoor reikt,
dan ben je te ver gereden).
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ACTIVITEITEN
Za. 15 Okt: Paddenstoelen - Den Bosch
Het is weer herfst en overal springen de paddenstoelen uit de grond.
Weet jij de namen van al deze kabouterhuisjes? Ga dan gezellig
mee!
(Vertrek)plaats: Den Bosch
Info + opgave:Geerte Boer
Vertrektijd:
10:00
Zo. 23 Okt: Paddenstoelen – Arnhem / Wageningen
Milan van Hulst, sinds 2008 oude sok, komt deze excursie leiden! Hij
is een enthousiast en ervaren paddenstoelenexpert. Wij gaan naar
de Planken Wambuis, een afwisselend gebied met oude loofbossen,
dennenbossen heidevelden en stuifzanden. Er zijn veel geschikte
habitats voor paddenstoelen. Kom dus de vormen- en kleurenpracht
van
de
paddenstoelen
bewonderen!
Neem
een
fiets,
bandenplakspullen, een loepje, een spiegeltje (om onder de hoedjes
te
kijken),
eten,
drinken
en
regenkleding
mee.
Vertrek: 10.00 uur op busstation Wageningen bij het digitale
vertrektijdenbord /10.00 uur op Station Arnhem uitgang
Sonsbeekzijde (niet de hoofdingang!) / 10.45 uur bij restaurant
Planken Wambuis (Verlengde Arnhemseweg 146)
Vertrek:Arnhem/Wageningen
Info + opgave:
Vertrektijd: 10:00
Max Simmelink 06-14570987
Zo. 23 Okt: Paddenstoelen – Arnhem / Wageningen
Milan van Hulst, sinds 2008 oude sok, komt deze excursie leiden! Hij
is een enthousiast en ervaren paddenstoelenexpert. Wij gaan naar
de Planken Wambuis, een afwisselend gebied met oude loofbossen,
dennenbossen heidevelden en stuifzanden. Er zijn veel geschikte
habitats voor paddenstoelen. Kom dus de vormen- en kleurenpracht
van
de
paddenstoelen
bewonderen!
Neem
een
fiets,
bandenplakspullen, een loepje, een spiegeltje (om onder de hoedjes
te
kijken),
eten,
drinken
en
regenkleding
mee.
Vertrek: 10.00 uur op busstation Wageningen bij het digitale
vertrektijdenbord /10.00 uur op Station Arnhem uitgang
Sonsbeekzijde (niet de hoofdingang!) / 10.45 uur bij restaurant
Planken Wambuis (Verlengde Arnhemseweg 146)
Vertrek: Arnhem / Wageningen
Info + opgave:
Vertrektijd: 10:00
Max Simmelink 06-14570987
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Zo. 30 Okt: Gallen – Wageningen
Iedereen heeft wel eens rare woekeringen op een plant gezien,
bijvoorbeeld rode bolletjes op eikenblad. Deze heten gallen of
galappels en ontstaan meestal doordat insecten hun eieren op of in
de plant leggen, waarna de plant deze woekeringen vormt. Het
overgrote deel van deze insecten behoort tot de galwespen,
galmuggen of galmijten. De gal dient als behuizing en voedsel voor
de larve. Bij iedere combinatie tussen een insect en een plant
ontstaat er weer een ander type gal, soms met rare vormen of
kleuren. Daarnaast zijn er ook insecten die op gallen parasiteren,
zoals sluipwespen. Dit doen ze door hun ei in de larve binnen in de
gal te leggen, zodat de larve die uit dat ei komt de andere larve van
binnenuit kan opeten. Hans Roskam, een gallenexpert van
Universiteit Leiden, komt ons wegwijs maken in deze wondere
wereld. Eerst gaan we buiten op excursie, daarna gaan we in het
Groene Wiel met binoculairs de gallen en de beestjes erin beter
bekijken. Neem een fiets, bandenplakspullen, een loepje, eten,
drinken en regenkleding mee. Vertrek: 10.00 uur op busstation
Wageningen bij het digitale vertrektijdenbord
(Vertrek)plaats: Wageningen
Info + opgave:
Vertrektijd:
10:00
Max Simmelink 06-14570987
Zo. 30 Okt: Paddenstoelen – Nijmegen
Op deze dag gaan we samen met een expert op zoek naar
paddenstoelen in park Staddijk in Nijmegen. Hier zijn al
verschillende bijzondere zwammen gezien, maar groeien ook veel
algemene soorten. Een goede kans dus om meer te leren over deze
groep. We verzamelen om 10.30 uur bij het Centraal Station in
Nijmegen. Neem je fiets, lunch, drinken, en evt. loepje, spiegeltje en
regenkleding mee.
(Vertrek)plaats: Nijmegen
Info + opgave:
Vertrektijd:
10:30
Stijn Schreven
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Vr. 25 Nov t/met Zo. 27 Nov: Kaderkamp korstmossen
Korstmossen zijn een samenwerking tussen algen en schimmels. De
schimmels zorgen voor vocht en voedingsstoffen, de algen zorgen
door fotosynthese voor suikers. Wil jij alles te weten komen over
deze vrij onbekende, maar supercoole groep? Zorg dat je er dit
weekend bij bent! Dit kamp is een kaderkamp: je kunt extra veel
leren en je krijgt reiskostenvergoeding als je lid bent.
(Vertrek)plaats: Nederland
Info + opgave:Rens de Boer
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EclipseCrossword.com

Horizontaal
3.
4.
5.
6.
8.
10.
11.
12.

Deze varen heeft ongedeelde bladeren.
Waar komt onze bospest vandaan?
Dit plantje is heel handig voor je blauwe vest.
Waar ziet Ingeborg de pilvaren?
Waar veroorzaakt de bospest het meeste schade?
Hoe oud zijn we over een jaar
Welke boom heeft de meeste soorten gallen?
De glow-in-the-dark paddenstoel?

Verticaal
1.
2.
5.
7.
9.

Voor een fraai geldbedrag heb je deze plant wel.
De Friese naam van Zwanenbloem?
Dit organisme kan gallen creëren
Wie is onze huiskunstenares?
Wat was deze zomer klein en gezellig?
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