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COLOFON

H

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 werkg roepen 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 20
afdelingen verspreid over Nederland die in de weekeinden
excursies organiseren naar natuurgebieden in de omgeving.
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 €4,00. Maak dit bedrag over op giro 476009
t.n.v. NJN SJOC werkgroep te Wageningen.
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:
Marleen de Kool
De voorkant is gemaakt door Tessel Grijp.
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WOORDJE VAN JULLIE REDACCEN

H

oi allemaal,

Het nieuwe jaar is begonnen en zoals het hoort bij een nieuw jaar
een nieuwe kruipnieuws! Na een hele koude februarie maand, waar
we speciaal nog een gerelateerd stukje over hebben. Gaat nu de
lente weer beginnen. De eerste leuke soorten komen alweer boven
en over een maand is paka Zuid Limburg er weer, daar verwachten
we jullie natuurlijk ook allemaal. Als jullie je jaar al aan het vol
plannen zijn
vergeet dan niet een bezoekje te maken naar
Schiermonnikoog, hier kan je precies lezen waarom. Verder kan je
lezen, waarom je bomenkamp juist niet had moeten missen en hoe
het nou zit met de kruizingen van al die bomen. Ook stelt iedereen
zich voor in het kruipnieuws, met allerlei interessante weetjes.
Vooral als je onze voorzitter nog wil verleiden moet je zeker verder
lezen.
Groetjes!
Nine, Marinka en Jeldou!
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VOORZITTERSWOORDJE / SAMENVATTING
ALV

H

allo lieve SJOC’ers en donateurs,

Hieronder
kunnen
jullie
lezen
hoe
de
ALV
(Algemene
Ledenvergadering) van de Sjoc op het Congres is verlopen, en hoe
het met de Sjoc gaat.
Vergeleken met de vorige ALV was er deze ALV gelukkig meer
enthousiasme om iets voor de Sjoc te doen. Er waren 19 mensen
aanwezig en er zijn 13 mensen het Sjoc-bestuur in gegaan (verleden
jaar waren er 17 mensen en wilden er 7 in het Sjoc-bestuur).
Daarmee is het Sjoc-bestuur weer net zo groot als in de jaren voor
2011. Van de 13 bestuursleden zijn er 8 o.a. in de
jubileumcommissie gegaan, daarnaast willen ook een aantal andere
bestuursleden helpen tijdens het jubileum. Er is dus genoeg
enthousiasme om het jubileum tot een
succes te maken (ook onder oude
sokken trouwens).
Aangezien alle bestuursleden van
vorig jaar goed werk hadden verricht,
konden we vlot het afgelopen jaar
bespreken en alle bestuursleden
goedkeuren. Ondertussen konden we
genieten van heerlijke tompoezen met
NJN opdruk, die onze GFT Nicky vanuit
de VS voor ons bij Hema had besteld.
Gelukkig waren er voor alle functies
geschikte mensen. Ook het bedenken van plannen voor het
komende jaar verliep goed. Het enige probleem was dat niemand
het mossenkamp wilde organiseren. Dat heb ik daarom samen met
Anne Krediet, de voorzitter van de JNM, georganiseerd. (Het kamp is
inmiddels al geweest, het was een goed bezocht en geslaagd
combikamp).
Vervolgens hebben we besloten de contributie met maar liefst 50
cent naar 4 euro te verhogen, een historisch besluit! Sinds de
invoering van de euro is de contributie pas eenmaal verhoogd, van
3,40 naar 3,50 euro; daarvoor was het ten minste sinds 1995 7,50
gulden = 3,40 euro. Dat hebben we gedaan, omdat het Kruipnieuws
verleden jaar dikker was uitgevallen dan de jaren ervoor. Dit jaar zal
er ook een extra dik jubileumnummer uitkomen, dus de
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contributieverhoging was nodig.
Het kader is het afgelopen jaar vooruit gegaan; we hebben nu 10
excursieleiders (we hadden er slechts 6 in 2011, maar 13 in 2010).
De Sjoc heeft nu 48 leden, een jaar geleden waren het er 30.
Het gaat dus goed met de Sjoc! Dat is ook belangrijk, aangezien de
komende drie jaar de meeste mensen die de Sjoc de afgelopen 6
jaar tot een succes hebben gemaakt ouwe sok zullen worden.
Hopelijk kunnen we nu de basis leggen voor een nieuwe generatie
Sjoc’ers.

HOI-STUKJES BESTUUR
Max Simmelink: Voorzitter, kampsec, bieb
Het komende jaar ben ik opnieuw voorzitter
van de Sjoc en kampsec, maar daarnaast ook
nog voorzitter van de Jubileumcommissie en
bieb. Ik ben 21 jaar oud en ik studeer bos- en
natuurbeheer in Wageningen. Wie meer over
mij wil weten kan het voorzitterswoordje uit
Kruipnieuws 1 2011 lezen, op de website van
de Sjoc. Nu mijn antwoorden op de originele
vragen die de Kruipnieuwsredaccen hebben
bedacht.
-Ik en de Sjoc in 3 woorden? Een prima
combinatie.
-Welke plant wil ik later worden? Ik wil een winterlinde worden. Ik
zal dan alle bossen van het land bezoeken om ze met mijn goed
verteerbare strooisel te verrijken. Zo zal ik de ideale
omstandigheden scheppen voor de prachtigste bosplanten.
-Waar zou ik wel willen wortelen? Op 18 september hadden we een
Sjoc-bestuursvergadering die eigenlijk in Utrecht zou zijn, maar
dankzij de NS waren we genoodzaakt deze op Schiphol te houden.
We hebben vergaderd op het panoramadek, dat was een waar
genoegen! Deze idyllische plek wordt gekenmerkt door een serene
stilte, schone lucht en uitzicht op een weidse groene vlakte. Ik hoop
dat ik een gleuf tussen de tegels kan vinden om mijn wortels door te
laten dringen tot de eeuwenoude bosgrond die onder deze tegels
verborgen ligt.
-Met welk plantje kan jij worden verleid? De Gulden sleutelbloem is
de sleutel tot mijn gouden hart.
-Waarvan verlies jij je blaadjes? Van Sjoc’ers die niet de moeite
nemen te knielen of bukken om planten beter te bekijken, maar ze
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onnodig plukken bij het determineren.
Marleen de Kool: Ping
- Ik en de sjoc in drie woorden?
gezellig, leergierig, lol
- De plant die ik later wil worden?
grote berenklauw, want dan ben ik
heel groot en heel gemeen
Daar
zou
ik
wel
willen
wortelen? beetje cliché maar ik zou
wel willen wortelen op skylge,
gewoon omdat het daar zo divers en
mooi is.
- De plant die ik aan mijn grootste vijand? geef zwarte nachtschade
of monnikskap (instant kill, muhahaha)
- Met welk plantje kan ik worden verleid? tja, helaas ook weer een
cliché, ik vind rozengeur heerlijk, dus met een bos mooie theerozen
krijg je zeker een pakkerd van me.
Sven Bergraat: Kampsec
-Ik en de sjoc in 3 woorden? Een maffe boel.
-Welke plant wil ik later worden? Vossenbes
-Waar zou ik wel willen wortelen? Ergens in de buurt
van de poolcirkel
-Met welk plantje kan jij worden verleid? Een andere
vossenbes
-Waarvan verlies jij je blaadjes? Bleker
Bart Aalders: Kampsec:
Als Nine aan mij vraagt: Bart wat was gods mooiste schepping, dan
denk ik alleen maar aan een ding: het Vlasbekje.
Want Vlasbekjes doen me denken aan warme zomers, gekafte
Heukls, de beste werkgroep, vegetatie-opnamens en gezellige
mensen. Maar het aller mooiste is dat het bloempje niet zeldzaam
zijn. Dus dat betekend heel veel mooie gedachten gangen bij een
mooi, licht geel bermplantje, maar met een
stoer uiterlijk.Kortom zolang het Vlasbekje
blijft bloeien, bloeit mijn liefde voor de
SJOC.
Nine de Pater: Redac
- Ik en de sjoc in 3 woorden? Korst, mos,
determinatiefouten
- Welke plant wil ik later worden? Gele
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plomp, Lekker de hele dag met mijn voeten in het water, beetje
heen en weer wiegen in de wind, af en toe een libel of juffer
begroeten en als ik geluk heb dan word ik zelfs overvaren door een
punter vol met NJNers.
- Waar zou jij willen wortelen? In het hoge noorden. Daar is het
lekker koud en het waait. Het noorden spreekt tot de verbeelding en
laat mijn hart sneller kloppen.
- Welk plantje kan jij worden verleid? De lieve kleine Tormentil,
Maakt voor mij toch net dat verschil.
- Waarvan verlies jij je blaadjes? Van te korte vergaderingen waar
ook nog dingen tot stand komen. Lang en inefficiënt vergaderen is
wat volgens mij veel te weinig wordt gewaardeerd binnen de NJN.
Het wordt tijd dat daar verandering in gaat komen.
Jeldou Folkerts: Redac:
- Ik en de SJOC in drie woorden? Plantjes rennen
niet.
- Welke plant wil ik later worden? Edelweiss, dan
heb ik een eigen liedje, en mooi uitzicht vanaf de
berg.
- Waar zou ik wel willen wortelen? Op een mooie
open plek in een groot, oud bos. Met heel veel
andere plantjes ter gezelschap.
- Welk plantje geef jij aan je grootste vijand?
Waarschijnlijk een brandnetel.
- Waarvan verlies jij je blaadjes? Te weinig slaap.
Marinka van Puijenbroek: Redac,
kampsec
- Ik en de SJOC in drie woorden? Mensen
zijn zegges
- Welke plant wil ik later worden?
Blaaszegge
- Waar zou ik willen wortelen? Op een
vliegtuig, want dan kan ik de hele wereld
zien. En dan ben ik het eerste luchtplantje.
- Waarvan verlies jij je blaadjes? Te dunne
kruipnieuwzen. Want als blaaszegge zijnde
moet ik me wel kunnen opblazen met kennis
en leuke verhalen. Als het kruipnieuws te
klein is kan ik geen vrucht zetten.
- Welke plant kan jij nadoen? Blaaszegge
natuurlijk duh..., zie foto
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Tim Brouwer: Websec
-Ik en de SJOC in 3 woorden? Plantjes Buiten Varens
-Welke plant wil ik later worden? Nou die lijkt me niet al te moeilijk,
een eikvaren natuurlijk, Maar om eerlijk te zijn wie wil dat nou niet
;).
-Waar zou ik wel willen wortelen? Ik zou
willen wortelen in een mooi idyllisch Stukje
Zuid Limburg, naast een klein stroompje
met ongelofelijk veel varens langs de
oever.
-Welke plant geef jij aan je grootste
vijand? Waarschijnlijk de cactus die ik had
toen ik 8 was, waarom kan je cactussen
niet aaien :(.
-Waarvan verlies jij je blaadjes? Komend van een gematigd klimaat
meestal in de herst, waarna ze weer terug groeien in de lente :).
Mara de Pater : FlowerFestivalCoördinator
Hoi ik ben Mara en ik zou mijn
relatie met de SJOC omschrijven
met de drie woorden dansje en
likje. Hiermee probeer ik mijn
liefde
en enthousiasme voor
planten te laten zien. Maar ik ben
bang dat er geen woorden voor
zijn, zo veel kan ik genieten van
planten. Vooral het plantje glanzig
fonteinkruid weet mij enorm te
verleiden. Er zal nooit een ander
plantje
mijn
hart
kunnen
veroveren
dan
glanzig
fonteinkruid. Het was liefde op het
eerste gezicht met die wonder van moeder natuur. Als ik een plant
zou moeten zijn zou ik het liefst krabbenscheer willen zijn en willen
wortelen in het laagveen. Zo kan ik dicht bij mijn geliefde zijn. Ik
probeer naast glanzig fonteinkruid ook oog te hebben voor andere
planten. Dit is soms moeilijk want mijn gedachte dwalen vaak af
naar het hemelse plantje daar in het veen.
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Tessel Grijp: Oud & Wijs
Mijn vriend zegt dat ik perfect een
venusvliegenvanger
imiteer
(zie
foto). Deze bewering onderbouwt hij
dan door zijn vinger voor mijn neus
te houden en te kijken wat er
gebeurt. Op mijn repliek dat
venusvliegenvangers exoten zijn en
dus tot de door mij gehate
Kamerplanten behoren, zegt hij dat
ik mij hierbij gevaarlijk dicht bij de
ideeën
van
een
zekere
volksvertegenwoordiger
schaar.
Exoten
verdringen
de
echte
Nederlandse plantjes. De nationale
natuur verdient meer bescherming.
Snoeien die exoten! Soms verleppen mijn blaadjes als ik aan mijzelf
denk.
Maar niet getreurd, deze plant is nog niet geheel verschrompeld.
Nog één jaar kan ik ervan genieten ’Oud & Wijs’ te zijn, een functie
in het Sjoc-bestuur die mij nu al goed bevalt. Daarnaast ben ik ook
redelijk lang. Als ik later nóg groter word, zou ik dan ook wel een
sequoia, ook wel bekend als de ’boom der wijsheid’, willen worden.
De meeste soorten van deze boom zijn inmiddels (net als ik) fossiel,
maar in West-Amerika komt de laatste soort van het geslacht
(Sequoia sempervirens) nog voor. Zelf zou ik liever in Europa willen
wortelen: lekker thuis in Nederland, of wie weet in Zweden, waar
meer ruimte is voor bomen zoals ik. Exoot als ik dan word, loop ik
dan wel het risico dat ik zelf in een
Figuur 1

kamperplantje verander, dat vanachter de geraniums vertekende
dromen van Nederland verheerlijkt. Daarom mijn wijze les: pluk de
dag (niet de plant) en geniet ervan nu het nog kan!
Ingeborg Klarenberg: Gebak, Fruit en Taart
- ik en de sjoc in 3 woorden? Wortelschieten is onkruidwieden.
-welke plant wil ik later worden? Een sojaboon uiteraard.
-waar zou ik wel willen wortelen? In de maagwand van een oude
man, en dan uit zijn mond groeien.
-welke plant geef jij aan je grootste vijand? Ik zou mijn grootste
vijand een tijdje Heermoes geven, want dat plantje schijnt naast een
paar positieve eigenschappen (het stoppen van bloedingen, helpen
zweren en wonden te genezen, helpen bij botontkalking), een hoop
9

negatieve (en dus in dit geval positieve) eigenschappen te hebben.
Heermoes bevat namelijk het enzym thiaminase en dat breekt
vitamine B1 af. Een chronisch tekort aan vitamine B1 kan beriberi
tot gevolg hebben. Verder werkt Heermoes vochtafdrijvend, wat
dehydratie en hypokaliemie kan veroorzaken (met nare gevolgen als
spierzwakheid en daardoor bijvoorbeeld constipatie). Mijn grootste
vijand wordt dan ook gevoed met nicotine (want ook dat zit in
Heermoes). En last but not
least
zorgen
stofjes
in
Heermoes ervoor dat het
lichaam van mijn grootste
vijand geen lithium meer kan
afvoeren, waardoor hij eerst
last
zal
krijgen
van
verwardheid en onduidelijke
spraak en uiteindelijk komt de
dood hem halen omdat hij
vergiftigd is. (Best intelligent
voor een sojaboon, nietwaar?)
-Waarvan
verlies
jij
je
blaadjes? Ik verlies mijn blad
als ik te lang in het donker
sta.

FAVO GEBIEDJE VAN MARINKA
Schiermonnikoog

Door: Marinka van Puijenbroek
Als iemand mij vraagt welk natuurgebied ik het mooist vind hoef ik
niet lang na te denken. Sinds ik ben begonnen met mijn studie
biologie in Groningen heb ik het voorrecht gehad om het eiland
Schiermonnikoog goed te leren kennen. Schiermonnikoog is een
waddeneiland dat ten noorden van het Lauwersmeer ligt. Het hele
eiland is een nationaal park, behalve het dorp en de polders (daar is
het ook veel minder interessant). Ik vind Schiermonnikoog mijn favo
gebied om een paar redenen. Ten eerste is het een van de weinige
natuurlijke gebieden die Nederland heeft, grote delen van het
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Figuur 1 Hier een kaartje van Schiermonnikoog met de verschillende gebieden. 1: Duingebied, 2:
Groene strand, 3: Begraazde kwelder, 4: Onbegraazde kwelder

natuurgebied op Schiermonnikoog worden niet beheerd en zijn dus
helemaal natuurlijk (geen invloed van de mens). Ten tweede is er
heel veel dynamiek op het eiland vooral vanaf de zee, met water dat
het land overstroomt. Ten derde komen er allemaal hele vette
plantjes voor (en natuurlijk ook leuke beesten). Ten vierde kan je
daar een dag rond lopen en maar ongeveer 5 mensen tegen komen.
Als je weet waar je moet zijn kan je daar de rust zelve vinden, met
alleen maar super mooie natuur om je heen. Het eiland heeft grof
weg gezegd drie gebieden die een totaal andere ecologie hebben en
daarom ook andere soorten. De drie verschillende gebieden zijn:
Duinen met de duinvalleitjes, het groene strand en de kwelder.
Duinvalleitjes
Ten noorden van het dorp ligt een groot duin gebied, waarvan ook
een deel bebost is. In de duinen liggen enkelen duinvalleitjes, daar
is het echt interessant. Deze duinvalleitjes zijn leuk omdat daar juist
de interessante soorten voorkomen, zoals: rondbladig wintergroen,
moeraswespenorchis, slanke gentiaan, keverorchis?, noordse rus en
parnassia. De duinvalleitejes zijn wel een speciaal habitat. De
duinvalleitjes moeten erg nat zijn en ’s winters onder water staan.
Als dat niet gebeurd dan kunnen soorten die groter zijn en harder
groeien het over nemen. Soorten zoals als kruipwilg zal dan veel
meer voorkomen. Maar uiteindelijk zal kruipwilg het alsnog over
nemen, als zo’n valleitje maar uit genoeg word word het allemaal
een en al kruipwilg massa. Om deze overgang tegen te houden
worden veel duinvalleitjes gemaaid, zodat je de bijzondere soorten
nog blijft houden.
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Intermezzo: Stress!
Zoals is al in de inleiding vermelde is Schiermonnikoog een heel
dynamisch eiland. Dat is vooral duidelijk in de volgende twee
gebieden: groene strand en de kwelder. Deze gebeiden worden
beheerst door invloed van de zee. De zee overstroomt soms deze
gebieden en dat heeft natuurlijk een grote invloed op de planten die
daar groeien. Deze overstromingen veroorzaken verschillende type
stress voor de planten.
1. De overstroming zorgt er voor dat de bodem helemaal vult met
water. Dit heeft als gevolg dat er een zuurstof meer
beschikbaar is voor planten. Dat is slecht voor de planten
omdat ze dan minder goed stoffen uit de grond op kunnen
nemen.
2. Overstromingen van de zee nemen heel veel zand en klei mee,
en dat word afgezet op het land en vooral bij een grote storm
kan dat een dikke laag zijn.
3. Water uit de zee bevat veel zout en dat komt dan ook op het
land terecht. Als er veel zout in de bodem is, wordt het lastiger
voor planten om veel water op te nemen.
Planten hebben veel aanpassingen om deze stress te overleven.
Maar als je aangepast bent tegen veel zout in de bodem (hoge zout
tolerantie), dan kan je niet meer zo snel groeien dan een plant die
daar niet op is aan gepast. Dat heeft ook een groot effect op waar
welke planten voor komen.
Groene strand
Schiermonnikoog heeft een
heel breed strand en dat is
natuurlijk heel fijn voor al
die badgasten, maar dat is
ook
leuk
voor
natuurlijkliefhebbers. Want
na een paar decennia begon
er op dit brede strand
natuurlijk te ontwikkelen. Er
ontstond een brede rand
tegen de duinen aan met
allerlei soorten planten. Het
leuke aan het groene strand
is dat er niet alleen zout
tolerante
soorten
Figuur 2 Het groene strand
voorkomen,
maar
ook
soorten van duinvalleien voorkomen. Dat komt omdat er niet alleen
zout water van de zee vandaan komt, maar ook zoet water vande de
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duinen (voornamelijk als kwel) op het groene strand terecht komt.
Dit zorgt er voor dat de soortenrijkdom ook heel groot is.
Kweldersoorten
als
lamsoor,
melkkruid,
zeeraket,
zeerus,
hertshoornweegbree,
kwelderzegge,
zulte.
Ook
komen
er
duinsoorten als helm, biestarwegras en duindoorn. Als laatste
brakke/zoete soorten die ook in duinvalleien tegen komt als
parnassia, sierlijk vetmuur, geelhartje, knopbies, groenknolorchis,
moeraswespenorchis en armbloemige waterbies.
Wat ook heel leuk is aan het groene strand is dat het niet word
beheerd. Het is allemaal natuurlijk tot stand gekomen. Nou denk je
misschien, dat blijft nooit zo mooi met al die leuke soorten en straks
word het alleen maar kruipwilg, maar dat is (waarschijnlijk) niet
waar. Als er in de winter een grote storm is geweest, kan er heel
veel zand worden toegevoegd en dan moet de vegetatie weer
helemaal op nieuw beginnen. Het
groene strand is dus een totaal
natuurlijk gebied, waar de mens
nauwelijks invloed op heeft.
De kwelder
Het
grootste
gebied
op
Schiermonnikoog is de kwelder.
Dat is een gebied dat ongeveer
zeven kilometer lang is en heel
erg leuk. Wat eigenlijk nog leuker
is
om
te
weten
is
dat
Schiermonnikoog elk jaar iets
langer word. Het eiland groeit
namelijk, elk jaar word er meer
zand bij gelegd op het uiterste
oostpunt. Dat betekent ook dat
het eiland stukken kleiner was
vroeger (zie figuur 3). Maar dit
betekent dat de kwelder ook
allemaal verschillende leeftijden
hebben. En dat betekent ook dat
ze ook allemaal in verschillende
succesie
stadia
(verschillende
stadia van plantenontwikkeling in
een gebied) op de kwelder. Dat is
vooral
heel
intressant
om
onderzoek
te
doen
op
schiermonnikoog, om te weten
wat er nou echt gebeurt als de

Figuur 3 Een schema hoe de kwelder zich over
de jaren heen heeft ontwikkelt, je ziet dat de
kwelder steeds langer word. De cijfers geven
aan hoe oud de kwelder is. 1: 10 jaar, 2: 25
jaar, 3: 35 jaar, 4: 60 jaar, 5: 100 jaar, 6&7:
200 jaar. (Uit: Olff et al. 1997)
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natuur ontwikkelt. Op het jongste deel van Schiermonnikoog word
niks gedaan qua beheer. Daar is alles natuurlijk, alleen op het
oudste stuk kwelder zijn er koeien ingezet om de wat variatie in de
kwelder te brengen. Want het blijkt dat naarmate de kwelder ouder
word een soort het eigenlijk overneemt, dat is zeekweek. Op een
jonge kwelder zijn er nog veel verschillende soorten en ook veel
verschillende zones met allerlei verschillende planten. Hoe ouder de
kwelder word groter de zone word met alleen maar zeekweek. En de
oudste stukken kwelder (ca 200 jaar oud) zit de zeekweek vrij laag
en is de soortenrijkdom van een kwelder toch wel erg gedaald. Door
koeien in te zetten ontstaat er een soort mozaiek van begraasde en
onbegraasde plekken met verschillende plantensoorten. Zeekweek
komt dan niet meer op de begraasde plekken voor. Leuke planten
soorten die je daar tegenkomt zijn: Zeerus, lamsoor, melkkruid,
strandduizendguldenkruid, zilte rus, zeepostelein, zilte schijnspurrie,
goudknopje, roodzwenkgras, zulte en nog veel meer. Dit geeft een
hogere soortenrijkdom en is ook goed voor andere diersoorten als
bijvoorbeeld
allerlei
vogelsoorten.
Zeekweek neemt niet trouwens alleen
de kwelder over, het heeft ook hulp van
een bodemorganisme.
Deze
bodemorganismse
heet
kwelderspringer en het eet dood
materiaal op. Het zorgt er ook voor dat
de
bodem
rijker
word
aan
voedingsstoffen wat voordeliger is voor
zeekweek. Kwelderspringer is heel
algemeen en het komt voor in aantallen
van 2000 ind/m-2, dat geeft wel aan hoe Figuur 4 Kwelderspringer, Orchestia
gammarellus
belangrijk het beestje is.
Als je op Schiermonnikoog ben kan ik je aanraden om een
wandeltocht te maken vanaf het begin van de kwelder naar het
uiterste oostpunt. Dat is echt geweldig, je loopt daar eerst tussen de
koeien door. Daarna komt een lang stuk waar je een ‘pad’ heb die
verder gaat naar het einde van het eiland. Je moet dan over slenken
heen zonder bruggen, dus als je het in de zomer doet dan gewoon
lekker sandalen aan. Maar de rust! Je komt er niemand tegen en er
is een en al natuur om je heen. Op een moment kom je bij een rare
toren, dat was ooit het eind van het eiland, maar nu kun je nog wel
veel verder lopen. Als je dan bij de laatste duinen rij bent zie je een
enorme zand vlakte, daarover heen lopend lijkt het wel alsof je in de
woestijn loopt. De laatste drie kilometer zijn dan ook wel zwaar,
maar ergens ook wel mooi. Waar heb je dat namelijk nog in
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Nederland zo’n plek waar de eerste bebouwing zeker 10 kilometer
verderop ligt. Helemaal aan het einde van Schiermonnikoog kom je
uit bij het water en als je een verrekijker bij hebt dan kan je vaak
aan de overkant zeehonden zien. Maar dit is echt een hele mooie
wandeltocht waar je de schoonheid van de Nederlandse natuur nog
op z’n top ziet.
Kortom Schiermonnikoog is
gewoon
het
mooiste
natuurgebied dat er bestaat.
En als je er nog niet heen
bent geweest moet je er zeker
heen. Ik zal je dan aanraden
om er in augustus/september
heen te gaan, want dan mag
je overal de kwelder op, want
dan
is
het
broedseizoen
afgelopen. En zijn er ook vele
kwelder soorten mooi in bloei
wat er toch mooi uit ziet.
Figuur 4 De kwelder op Schiermonnikoog

VERSLAG BOMENKAMP
Door: Jeldou

W

ageningen in de avond, voor iemand die er niet vaak komt
(zoals ik), toch nog best ingewikkeld. Maar met dank aan de
uitgebreide routebeschrijving van Max en aardige studenten die me
de weg wijzen fiets ik direct goed, niet natgeregend en zelfs nog op
tijd voor het avondeten
Kortom: een goed begin van het kampje.
We zitten in het studentenhuis/bungalow van Max en Nine, en daar
is het heel gezellig. Er is een kat, een kerstboom met gebreide
kerstballen en heel veel spelletjes, en niet te vergeten, NJN-ers om
mee te roddelen.
De volgende ochtend gaan we op zoek naar bomen. We gaan de
winterflora voor bomen uittesten, onder leiding van de auteur, Dirk
Slagter, die daar heel veel van weet en veel handige tips en uitleg
geeft. Even oefenen op de appelboom naast de voordeur terwijl we
wachten op de rest van de excursiedeelnemers. De flora is
overzichtelijk, met veel tekeningetjes en duidelijke beschrijvingen.
Sommige bomen blijken lastiger te herkennen dan andere. Zo kan je
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verschillende wilgen van elkaar onderscheiden
door er op te letten hoe gemakkelijk je een
takje kan afbreken. Maar er zijn veel meer
kenmerken waar je op kan letten, zoals de
schors en de takstand.
Het weer werkt niet erg mee, het regent.
Gelukkig
hebben
we
de
zelfgemaakte
mispeljam van Max (‘10x beter dan appeljam’)
en genoeg brood, dus we kunnen ertegen.
Als het middag is, en we al een hele hoop
bomen bekeken hebben, begint het ook te
waaien. Niet alle paraplu’s blijken hier tegen
bestand, en sommige NJN-ers ook niet. Er wordt besloten om terug
te keren naar Wageningen, om daar warme chocomel te gaan
drinken, dat klinkt als een heel goed idee.
Nog even snel boodschappen doen bij de bio-winkel en langs de
universiteit fietsen, Wageningen ziet er bij daglicht heel anders uit.
Na deze korte sight seeing tour besluit ik toch maar naar huis te
gaan. Bomen zijn heel tof, maar ik ben helemaal doorweekt en kom
erachter dat ik geen droge kleren meer mee heb. Oeps.
Op de terugweg fiets ik drie keer fout, en als ik in de trein zit kom ik
erachter dat ik m’n muts ben vergeten. Nouja, dan heb ik een
excuus om nog eens terug te komen, en Wageningen (en de bomen)
weer te zien. Kijken of ik ze dan nog kan herkennen.

KRUISINGEN

TUSSEN BOOMSOORTEN:
LASTIG BIJ HET DETERMINEREN, MAAR
ERG INTERESSANT!
Door: Max Simmelink

V

roeger werd er bij de Sjoc bijna niet naar bomen gekeken, allen
kleine
plantjes
waren
populair.
Sinds
2009
leid
ik
bomenexcursies voor de NJN. Vorig jaar en dit jaar was er ook een
speciaal bomenkamp. Gelukkig zijn er inmiddels een aantal Sjoc’ers
die ook veel boomsoorten kunnen herkennen. Het determineren van
bomen en struiken (voor het gemak noem ik deze beide bomen) is
best makkelijk. Er komen niet zoveel soorten voor in Nederland.
Bomen hebben ook veel kenmerken waarmee je ze kunt
onderscheiden, zoals bladen, knoppen, takken, schors, vruchten en
bloemen. Het enige grote probleem bij het determineren zijn de
16

kruisingen (ook wel hybriden genoemd) tussen verschillende
soorten. De kenmerken van deze kruisingen zijn vaak variabel, soms
zijn ze moeilijk van één of beide ‘oudersoorten’ te onderscheiden.
Tussen sommige soorten komen spontane kruisingen voor: bij Ruwe
en Zachte berk, tussen verschillende meidoornsoorten en bij Zomeren Wintereik. Andere kruisingen zijn door de mens tot stand
gebracht, omdat men bomen wilde kweken die nog mooier of beter
bruikbaar waren. Vaak worden de gekruiste bomen vermeerdert
door te klonen, bijvoorbeeld via stekken of door te enten. Zo zijn er
veel verschillende rassen ontstaan (bij bomen noemt men dit
eigenlijk geen rassen, maar cultivars of klonen). Tegenwoordig
worden veel oude boomrassen als cultuurhistorisch waardevol
beschouwd. Sommige experts pleiten ervoor om in landgoederen en
parken uit een bepaalde periode ook kenmerkende boomrassen uit
diezelfde periode te behouden en aan te planten.
Hybriden kunnen echter ook een gevaar vormen voor het behoud
van inheemse soorten, zoals aan het eind van dit artikel zal blijken.
Daar zal ik ingaan op hoe Canadapopulieren tot ‘genetische
vervuiling’ bij de inheemse Zwarte populier leiden; omdat ik daar
een interessant artikel over heb gelezen, kwam ik op het idee om dit
artikel te schrijven.
Hieronder komen kruisingen bij
een aantal boomgeslachten aan
bod. Ik zal echter niet ingaan
op hoe je deze hybriden kunt
herkennen. Wie dat wil weten
kan gebruiken maken van
“Heukels’ Flora”, “Inheemse
bomen en struiken in Nederland
en Vlaanderen” of “Dendrologie
van de lage landen”. Met het
laatste boek kan men bijna alle
gekweekte bomen en struiken
die in Nederland voorkomen
detemineren.
Figuur 5 Schietwilg

Wilgen (Salix)
De wilgen zijn het moeilijkste boomgeslacht in Nederland. Er zijn
maar liefst negen inheemse soorten, drie spontante kruisingen die
vaak optreden (schiet- x kraakwilg, geoorde x grauwe wilg, grauwe
x boswilg), een aantal zeldzame spontane kruisingen en tientallen
door de mens gekruiste wilgenrassen die verwilderd zijn.
Wilgentakken werden vroeger veel gebruikt om manden te vlechten,
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men probeerde daarvoor optimale rassen te kweken.
De inheemse wilgensoorten zijn redelijk goed van elkaar
onderscheiden, maar door al die kruisingen is het moeilijk. Gelukkig
zijn de meeste individuele wilgen wel zuivere vormen van een
inheemse soort, en dus goed te determineren.
Linden (Tilia)
Er zijn twee inheemse lindesoorten: Zomer- en Winterlinde (Tilia
platyphyllos en Tilia cordata). Deze kruisen elders in Europa wel
eens spontaan, maar in Nederland zijn ze door de mens gekruist
vanaf de 16e eeuw. De kruising noemt men Hollandse Linde (Tilia x
europaea). Er zijn verschillende rassen gekweekt. Deze hebben vaak
veel takopslag aan de stamvoet, en zijn gemakkelijk kloonbaar via
stekken en afleggers. Nederlandse cultivars zijn vroeger ook in
andere Noordwest-Europese landen aangeplant.
Tegenwoordig zijn haast alle lindes in Nederland door de mens
aangeplante Hollandse lindes. Vooral de Winterlinde kwam vroeger
veel voor in Nederland, maar deze is door de mens erg zeldzaam
geworden.
Iepen (Ulmus)
Ook bij de iepen noemt men de kruising ‘Hollandse’. De mens heeft
de Ruwe en Gladde iep (Ulmus glabra en Ulmus minor) gekruist tot
de Hollandse iep. Deze drie soorten kan men het gemakkelijkst aan
de hand van de vruchten onderscheiden. De Hollandse iep staat
vooral in parken en lanen. Door de iepziekte worden iepen steeds
zeldzamer.
Populieren (Populus)
Bij de populieren zijn er twee veelvoorkomende hybriden: de
Grauwe abeel (Populus x canescens) en de Canadapopulier (Populus
x canadensis).
De herkomst van de Grauwe abeel is niet geheel zeker.
Waarschijnlijk is het een spontane kruising tussen de inheemse
Ratelpopulier (Populus tremula) en de uitheemse Witte abeel
(Populus alba). Beide soorten komen voor in Zuid-Europa, en
kruisen daar ook. Waarschijnlijk heeft de hybride op natuurlijke
wijze Nederland bereikt. Daarom wordt de Grauwe abeel meestal als
inheems beschouwd. In de duinen van Meijendel tussen Den Haag
en Leiden plant de Grauwe abeel zich massaal voort, waardoor de
duinen dicht dreigen te groeien. Hier wordt de soort bestreden, en
beschouwd als een soort die niet in de duinen thuishoort.
De Canadapopulier is een kruising tussen de Zwarte populier
(Populus nigra) en de Amerikaanse populier (Populus deltoides). De
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Canadese populier groeit snel en recht, en is daarom grootschalig
aangeplant voor houtproductie.
Zwarte populier komt van nature voor in zachthoutooibossen langs
rivieren. Hij kan prima tegen overstromingen en hoge
stroomsnelheden, en vestigt zich dus gemakkelijk als pionier op
bijvoorbeeld zand- en grindafzettingen langs rivieren. Daarnaast zijn
ze aangeplant in de Hollandse duinen, omdat ze goed zand kunnen
vastleggen.
Ooibossen zijn in Europa bijna
geheel verdwenen door de aanleg
van graslanden en kunstmatige
oevers voor de scheepsvaart.
Daardoor is de Zwarte populier erg
zeldzaam
geworden,
ook
in
Nederland.
Door
natuurontwikkelingsprojecten
langs de rivieren krijgen ze weer
een kans. Ze verjongen zich wel,
maar
moeten
soms
worden
gekapt.
Er
mag
van
Rijkswaterstaat niet veel bos
bijkomen in de uiterwaarden, want
bos vertraagt de waterafvoer en
vergroot
de
kans
op
overstromingen.
Zwarte
populieren worden ook bedreigd
door de opmars van de Bever,
Figuur 6 Populier
omdat bevers graag populieren
omknagen. Ten slotte zijn spontane kruisingen met de veel meer
voorkomende Canadapopulier een bedreiging. Bij zulke ongewenste
kruisingen tussen een cultivar en een wilde soort spreekt men van
introgressie of genetische vervuiling.
Kruisingen tussen Canadapopulier en Zwarte populier
Door spontane kruisingen met de Canadapopulier zou de zuivere
Zwarte Populier kunnen verdwijnen, en ontstaan wellicht kruisingen
die
minder
goed
zijn
aangepast
aan
het
groeien
in
zachthoutooibossen. Het herstel van zachthoutooibossen zou
daardoor moeilijker worden. Andere boomsoorten zoals wilgen en
Zwarte els, kunnen namelijk minder gemakkelijk groeien op plekken
met hoge stroomsnelheden; pas als de Zwarte populier er groeit en
de kracht van het water vermindert, kunnen deze bomen er groeien
(wel kunnen deze soorten iets verder van de rivier, waar de kracht
van het water minder is, zelfstandig bossen vormen).
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Bij populieren zijn er mannelijke en vrouwelijke individuen
(daarentegen zijn bij de meeste bomen- en plantensoorten de
individuen tweeslachtig). Er kan dus geen zelfbestuiving optreden.
Canadapopulieren zijn nauwelijks in staat zich zelfstandig voort te
planten: hoewel ze wel bloeien, vindt er bijna geen succesvolle
bevruchting plaats, en hebben de zaden een zeer lage kiemkracht.
Vreemd genoeg is voortplanting tussen Canadapopulieren wel
mogelijk als er ook pollen (stuifmeelkorrels) van Zwarte populieren
aanwezig
zijn.
De
pollen
van
de
Canadapopulier
zijn
normaalgesproken nauwelijks in staat tot bevruchting van het
vruchtbeginsels. Als een mengsel van pollen van Canadapopulier en
Zwarte populier de stijl van een Canadapopulier bereikt, lukt
bestuiving echter wel. De pollen van Canadapopulier zijn dan zelfs
succesvoller dan de pollen van Zwarte populier. De pollen van
Zwarte populier worden in dit geval mentorpollen genoemd, omdat
ze de pollen van Canadapopulier helpen. Canadapopulieren kunnen
zich dus alleen gemakkelijk voortplanten, als er Zwarte populieren in
de buurt groeien.
Wanneer een vrouwelijke Canadapopulier wordt bevrucht door een
mannelijke Zwarte populier, is succesvolle voortplanting goed
mogelijk; zo ontstaat genetische vervuiling. Wanneer een
vrouwelijke Zwarte populier bevrucht wordt door een mannelijke
Canadapopulier, ontstaan zeer zelden vruchtbare zaden. Toch is ook
deze onsuccesvolle bevruchting een probleem: dezelfde bloem kan
immers niet meer bevrucht worden door pollen van Zwarte populier.
Wanneer er zowel pollen van Canadapopulier als van Zwarte
populier aanwezig zijn, ontstaan er daardoor duidelijk minder
vruchtbare zaden aan de vrouwelijke Zwarte populieren.
Vooral vrouwelijke, maar ook mannelijke Canadapopulieren vormen
dus een bedreiging voor het voortbestaan van zuivere Zwarte
populieren. In Nederland zijn maar liefst 50% van de jonge Zwarte
populieren langs de Rijn niet zuiver, maar bevatten genen van de
Canadapopulier. Voor het behoud van de Zwarte populier zou men
de Canadapopulieren in de directe omgeving van populaties Zwarte
populieren moeten verwijderen. Dit zou men moeten doen in een
straal van ongeveer 1 km. Of deze maatregelen nodig zijn voor het
herstel van zachthoutooibossen, is nog niet zeker. Om dat te
achterhalen zijn men moeten onderzoeken of de kruisingen tussen
Zwarte populier en Canadapopulier echt minder goed zijn aangepast
aan het groeien in zachthoutooibossen.
Bronnen:
 Maes, B. (2006; red.). Inheemse bomen en struiken in Nederland en Vlaanderen:
herkenning, verspreiding, geschiedenis, gebruik. Boom, Amsterdam.

20



Vanden Broeck, A. & S.M.G. de Vries (2011). Spontaan herstel van zachthoutooibos: complicaties door verspreiding en vermenging van genen bij populieren.
De Levende Natuur 112 p. 73-78.

WAARNEMINGEN
Viertandmos, Elske Kloen

T

oen ik op mossenexcursie was in
Wolfheze zag ik op een stuk
dood hout een klein mosje staan. Het zag
er nogal saai uit, maar ik was toch
benieuwd wat het was, dus ik naar Rutger.
Het
bleek
ViertandmosTetraphis
pellucida te zijn, een vrij algemeen mos,
en als je met een loepje kijkt ontdek je dat
het eigenlijk een heel leuk mosje is. Aan
de bovenkant van de stengeltjes zitten
namelijk ronde broedbekers, die als een
soort schoteltje op het mosje staan. Het
Viertandmos gebruikt deze broedbekers bij
de vegetatieve voortplanting. De bekertjes
vallen helemaal niet op als je niet zo goed
kijkt (zoals ik eerst), maar als je beter Figuur 7 Viertandmos
kijkt zie je dus de verborgen schoonheid
van het Viertandmos. Door de ‘schoteltjes’ ziet hij er mooi maar maf
uit, en dat maakt hem zo leuk. Eigenlijk is het bij alle mossen zo dat
ze op het eerste gezicht heel saai lijken, maar als je je loepje zie je
dat ze heel mooi zijn. Dat ze klein zijn heeft natuurlijk ook een
nadeel: ik heb later bij Wageningen nog wel gezocht naar het
Viertandmos, maar tevergeefs...
Sneeuwklokje, Nine de Pater
et teken dat de lente er weer aan zit te komen. Dat moet toch
voor menig sjoccer een goed gevoel zijn.
Het sneeuwklokje is in Nederland bijna het meest bekend als
tuinsoort en de meningen zijn verdeeld over zijn herkomst. Ook de
flora weet het niet zeker, ‘mogelijk oorspr. Wild’. Dat de plant veel
in het wild te vinden is kan komen doordat hij zich thuis voelt in veel
verschillende milieus, het is een bolplant en dan dus aan
ongeslachtelijke voortplanting, het vermeerderen van zijn bollen.
Ondanks de onzekerheid schrijf ik er een stukje over.
Vorige week keek ik uit het raam en zag ik tot mijn vreugde leuke
kleine bloemetjes staan met een wit kopje naar beneden. Toen ik die

H
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Figuur 8 Sneeuwklokje

middag thuis kwam lieten ze me nog meer
genieten want de bloemetjes waren open
gegaan.
Voor de leken onder ons nog even een
korte beschrijving;
Het sneeuwklokje is te herkennen aan de
lange groen, blauwe bladeren. Hij heeft
een enkele stengel met aan het uiteinde
een hangend bloemetje. Het bloemetje
heeft 6 bloemdekbladeren. Waarvan 3
smalle lange buitenst en 3 hartvormige aan
de binnenkant. De bloem is wit.
Hopelijk is dit het teken voor nog veel
meer planten om te gaan bloeien want
daar ben ik toch wel aan toe na de lange
winter.

RECENSIE: ROESTEN VAN NEDERLAND
Door: Marinka van Puijenbroek
Er is vorig jaar een nieuw
boek
uitgekomen:
Roesten van Nederland.
Omdat
roesten
op
planten
voor
komen
vonde we het leuk om er
aandacht te besteden aan
het nieuwe boek. Maar
eerst
de
grote
ham
vraag, wat zijn roesten
precies?
Roesten
zijn
een
bepaalde soort schimmel Figuur 9 Akkerdistelroest
dat op planten voorkomt.
Het is een bekende veroorzaker van planten ziektes, het is eigenlijk
gewoon een planten parasiet. Veel roesten zijn vrij goed
herkenbaar, de zwarte vlekken op bladeren is een duidelijk
voorbeeld van een roest. Andere roesten zijn minder goed
herkenbaar, ze zijn bijvoorbeeld kleiner of lijken erg op gallen.
Roesten kunnen dus ook in allerlei vormen en kleuren voorkomen,
maar ze hebben allemaal planten nodig om te ontwikkelen. Roesten
hebben een vrij ingewikkelde levencyclus, dat maakt het herkennen
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van de soorten wel een stuk lastiger. Een roestensoort kan vijf
verschillende stadium hebben, die allemaal verschillend vormen
hebben. De stadia volgen elkaar op tijdens de levencyclus van de
roest. Tijdens de levencyclus veranderd de roest niet alleen van
vorm, maar kan het ook nog van waardplant wisselen. Roesten
varieren alleen heel erg in de verschillende stadia die ze in hun
levencyclus hebben en ook of ze van waardplant verwisselen.
Tabel 1 De verschillende stadia met hun sporen

Stadium
Spermogonium
Aecium
Uredinium
Telium
Basidium

Spore
Spermatium
Aeciospore
Urediniospore
Teliospore
Basidiospore

Een mooi voorbeeld van een levencyclus van een roest is van de
zwarte roest (Puccinia graminis). De levencyclus begint met de
overwintering van de telium, op dode stengels van grassen. De
teliosporen kiemen in de lente en vormen de basidia, dan worden de
basidiosporen gevormd. De basidiosporen laten los en moeten
terecht komen op zuurbes. Daar word dan de spermagonia
gevormd. De spermogonia maken de spermatia sporen aan samen
met een soort nectar dat insecten kan aantrekken, zodat die
insecten de spermatia kan versprijden. Net als bij bloemen, moet de
spermatia in een ander spermogonia terecht komen om de
bevruchting plaats te laten vinden. Vanuit de bevruchting ontstaat
de aecia, die vormen dan later weer de aeciosporen. De
spermogonia en de aecia zitten op zuurbes. Die sporen worden door
de wind verspreid en infecteren grassen. Als ze dat hebben
geinfecteerd worden de uredinia gevormd. De urendinia vormen de
urediniasporen. Deze word ook door wind vervoerd, maar moeten op
dezelfde soort terecht komen. Uit de urendiniasporen worden de
telium gevormd. En dan is de levencyclus compleet. Dit geeft al aan
hoe ingewikkeld de levencyclus van roesten is, maar ook wel weer
interessant. Op dit schema word ook veel gevarieerd.
Tabel 2 De levencyclus van zwarte roest met de verschillende stadia met hun
waardplant.

Stadia
Waardplant

Telium Basidium Spermagonium Aecium Urendinium
Grassen
Zuurbes
Grassen

Deze levencyclus laat wel zien hoe belangrijk het herkennen van de
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verschillende stadia is om een roest op naam te brengen. Er zijn wel
verschillen tussen de vormen, maar deze zijn vaak microscopisch,
ook al ze soms ook op kleur is. Gelukkig zijn er wel een aantal
roesten die erg herkenbare structuren hebben en dus gemakkelijk te
herkennen zijn.
Boek: Roesten van Nederland
Het boek begint met een duidelijk inleiding,
daar word heel duidelijk uitgelegd wat
roesten precies zijn. Ook word er uitgebreid
behandeld hoe je de verschillende stadia kan
herkennen. In het boek is er een
determinatietabel en daar ben ik altijd erg fan
van. Deze is ook nog eens gerangschikt op
waardplant, wat scheelt voor de aantal
roesten waar je uit kan komen. Achterin het
boek is er voor elke roestsoort een
soortbeschrijving. Deze is erg uitgebreid, er
word duidelijk alle kenmerken per stadium
duidelijk neergezet. Ook staat er in welk seizoen welk stadia
voorkomt en op welke plant de stadia kan voorkomen. Ook is er een
verspreiding kaart van Europa, jammer genoeg hebben ze alleen
goeie informatie over de verspreiding van Nederland, Engeland en
Oosterrijk. Maar toch kan je daar wel wat over zeggen. Van veel
algemene soorten zijn ook meedere plaatjes/foto’s toegevoegd, dit
is heel erg prettig, want dan krijg je een duidelijker beeld hoe de
roest er uit moet zien. Een ander positief punt is dat ze niet alleen
de 163 roesten die bekend zijn in Nederland hebben opgenomen,
maar ook 182 soorten die in Nederland zou kunnen voorkomen. Dat
betekent dat je dit boek eigenlijk in bijna heel west Europa kan
gebruiken en dat is fijn. Het boek is ook nog half engels, maar dat is
niet storend, het is vrij duidelijk welke stukken tekst Nederlands zijn
en welke Engels.
Het probleem bij dit boek is, dat roesten niet makkelijk zijn om te
bestuderen. Vaak moet je met een microscoop kijken naar de
sporen. En aangezien veel sjoccers geen microscoop hebben wordt
dat toch lastig. Sommige stadia zijn bij sommige roesten wel
herkenbaar, zoals uredinia en aecia, maar vaak moet je met de
microscoop gaan werken. Daarom lijkt het me niet een groep waar
je makkelijk mee kan beginnen. Maar als je al meer verstand heb
van paddenstoelen en daar ook al naar sporen onder een microscoop
kijkt. Is het niet moeilijk om over te stappen naar roesten, met
behulp van dit boek zal het niet erg lastig zijn.
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Al met al is dit een zeer goed determinatiewerk, ik zou graag willen
dat alle natuurboeken zo duidelijke determinatiesleutel hadden en
dan ook nog zo’n uitgebreide soortbeschrijving. Het is zeker het
nieuwe standaard werk voor roesten. Alleen lijkt het onderwerp
roesten me toch iets te moeilijk voor de gemiddelde sjoccer.

HAARIJS: HET MYSTERIE ONTRAFELD
SCHIMMEL VEROORZAAKT LANGE SLIERTEN IJS OP LOOFHOUT
Door: Tessel Grijp

M

isschien heb je het wel eens gezien: slierten ijs die uit een takje
lijken te komen. ’Haarijs’, wordt het genoemd. Een paar weken
geleden – toen heel Nederland zich om de Elfstedentocht druk
maakte - had je de kans om het tegen te komen, want haarijs komt
voor op plaatsen met lichte vorst, wanneer de luchtvochtigheid hoog
is.
Ik heb me zelf ook wel eens over het verschijnsel verwonderd,
en dacht altijd dat het vocht was dat uit de boomtak kwam dat gelijk
bevroor en daardoor die slierten vormde. Nu blijkt dat toch anders in
elkaar te zitten. In 2005 vond de Zwitserse onderzoeker Gerhart
Wagner haarijs op stukjes hout waar ook gele trilzwam (Tremella
mesenterica) en zwarte trilzwam (Exidia glandulosa) op groeiden.
Dit zette hem aan het denken. Hij bedacht dat de paddestoelen druk
bezig waren met energie verzamelen door het hout af te breken en
dat daarbij een beetje
warmte moest vrijkomen.
Daarnaast komen er ook
water en koolstofdioxide bij
deze
verbranding
vrij.
Warme lucht stijgt altijd
naar
boven,
en
dus
stromen de stoffen door
kanaaltjes (’mergstralen’)
uit het hout naar buiten,
waar ze gelijk bevriezen
omdat de lucht daar kouder
is. Haarijs wordt alleen op
loofhout gevonden, omdat
naaldhout
geen
mergstralen heeft.
In 2009 testte hij zijn theorie samen met Christian Mätzler, een
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andere Zwitserse onderzoeker. Ze verzamelden stukjes loofhout
waarvan ze vermoedden dat ze de schimmel bevatten in het bos en
verdeelden ieder stukje hout in twee stukken. Met het ene stukje
deden ze niets, het ander bewerkten ze. De bewerkte stukjes
werden desinfecterend behandeld: ze werden in kokend water
gehouden, werden ingesmeerd met schimmelgif (bestaande uit
natriumhypochloride en natriumhydroxide) of anderhalf uur in
alcohol gehouden, waarna ze grondig gewassen werden. Daarna
werden alle stukjes hout een nachtje op het balkon gezet, waar het
licht vroor. En rara, de volgende morgen kwam bij de onbewerkte
stukken hout uitbundig haarijs voor, terwijl de behandelde stukken
geen of slecht ontwikkeld haarijs vertoonden.
De onderzoekers betoogden daarnaast dat het niet slechts om
uitgescheiden water gaat, omdat puur water, dat helemaal geen
ndere stoffen bevat en alleen door een luchtstroom gekoeld wordt,
tot diep onder nul vloeibaar kan blijven. De ijsharen worden
daarentegen al in de lucht tussen -1 en -3 ºC gevormd, een
temperatuur waarvan het bekend is dat allerlei organische
verbindingen als ’vrieskiem’ optreden en het mogelijk maken dat het
water in de lucht bevriest. Die vrieskiemen maken het ook mogelijk
dat de ijsharen zo lang en dik worden, een structuur die met enkel
ijsharen niet mogelijk was geweest. Inderdaad neemt de kans op
haarijs bij koudere temperaturen, waarbij deze vrieskiemen niet
actief zijn, zienderogen af.
Vervolgens berekenden de onderzoekers hoeveel water de takjes
van nature ongeveer zouden bevatten en vergeleken dat met het
gevormde haarijs op hun balkon. Het bleek dat het haarijs op het
balkon maar bleef groeien, terwijl het vocht in de takjes op dat
moment al ’op’ moest zijn. Hiermee bewezen ze dat het water
vrijkwam bij het proces dat door de schimmel in gang werd gezet.
De conclusie: haarijs is dus niet gewoon bevroren water, het is het
resultaat van de afvalstoffen van een schimmel die in loofhout
gedijt. De samenstelling van de stoffen zorgt bij lichte vorst voor de
prachtige bevroren slierten die je op een mooie winterdag in het bos
kunt aantreffen.
Bronnen
 Boomsluiter,
M.,
2011:
Haarijs:
geen
schimmel
of
toch
wel?
(http://www.natuurbericht.nl op 04-03-2012).
 Bruin, H. de en H. van den Dool, 2010: Het raadsel van haarijs ontrafeld. Alfred
Wegener had weer (bijna) gelijk, in Zenit, 540-542.
 Mätzler, C. en G. Wagner, 2009: Haareis – Ein seltenes biophysikalisches
Phänomen im Winter, in Naturwissenschaftliche Rundschau 62, nr 3, 117-123.
 Wagner, G., 2005: Haareis – eine seltene winterliche Naturerscheinung. Was
haben Pilze damit zu tun? in SZP/BSM, 268-271.
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SLANKE SLEUTELBLOEM
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KRUIPWOORDPUZZEL
DOOR: TESSEL GRIJP

horizontaal
1. kun je madeliefjes eten?
3. bomenras
4. bedrijf (ter opvulling)
5. hier gaat een vegetatie-excursie naartoe
12. in deze sint overnachten we met paka
13. onderschikkend voegwoord (ter opvulling)
15. hiervan heeft de Sjoc meer gekregen afgelopen jaar
16. Limburgse boomplant
19. Zuid-Limburgplantje dat erg mooi bloeit
20. gedroogd gras
22. Fraxinus excelsior
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23. kun je haarijs op naaldhout vinden?
25. Duitse partij (ter opvulling)
27. kenmerk waaraan je een boomsoort kunt herkennen
28. enzym dat vitamine B1 afbreekt
31. zonnegod (ter opvulling)
32. boom die steeds zeldzamer wordt door een ziekte
33. geslacht dat veel kruisingen kent en lastig te determineren is
36. nevenschikkend voegwoord (ter opvulling)
38. tocht
39. geslacht waarbij verscheidene hybriden voorkomen
40. je vindt ze in de zomer, de winter en in Holland
41. hier stap je uit de trein als je naar paka gaat
43.spreekwoordelijke herkomst populier die zijn zwarte
geslachtsgenoot bedreigt d.m.v. introgressie
45. geen spar
46. bloemetje van zonnige kalkhellingen
47. plant met enkele vrucht
verticaal
1. nieuwe groep voor een speciale gelegenheid
2. hier zagen we elkaar op congres
6. struik die hybriden vormt
7. dit is volgens onze GFT wieden
8. familie waarin de meeste bloemen vijf kroonblaadjes hebben
9. de bijbel
10. paardestaartsoort
11. voorjaarsbloeier die we met paka kunnen zien
14. Koreaanse leider (RIP) (ter opvulling)
17. kleur van het peperboompje
18. wilde plant met een paarsroze bloem
19. sommigen zeggen dat onze sokken hiervan gemaakt zijn
20. plaats van epische Sjoc-vergadering
21. hier kwamen de tompoezen vandaan
24. ik kocht een .., de melkboer zei
26. wortel
29. kruising
30. stof die in heermoes zit
34. hier haal je het lekkerste ijs van Zuid-Limburg
35. verschijnsel dat bij een combinatie van een houtschimmel en
vorst op kan treden
37. hier wordt onze voorzitter verdrietig van
40. hiervan hebben we er 48
42. doorn waar de kerstman gebruik van maakt
44. niet levendig
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Paka
Zuid-Limburg
2012
PAKA ZUID-LIMBURG, 5-9 APRIL 2012,
NJN EN JNM-B
Ieder jaar gaat de plantenwerkgroep (SJOC) weer op Paaskamp naar
het
schitterende
Zuid-Limburg,
vanwege
de
prachtige
voorjaarsbloeiers en de mooie hellingbossen, kalkgraslanden en
beekdalen. Dit jaar gaan we sam\en met de Belgische JNM (een
organisatie die veel op de NJN lijkt) naar de Voerstreek in België,
net ten zuiden van Zuid-Limburg. We overnachten in een ruim
gebouw (pas gerenoveerd) in een rustig dal, omgeven door bossen.
Veel mooie Nederlandse natuurgebieden zijn vanaf hier bereikbaar,
zoals het Savelsbos, het Hoogbos en het Onderste en Bovenste bos.
Ook in de Voerstreek zelf liggen uitgestrekte bosgebieden die de
moeite waard zijn (waarvan zo’n 1600 ha Natura-2000 gebied).
Verder kunnen we fietsen naar het prachtige Hohndal bij Kelmis (‘La
Calamine’).
Opgave en info:
Max Simmelink, max.simmelink@wur.nl, 06-14570987
(Voor mensen die vanaf België komen: opgave bij Klaas
Debusschere; dan ontvang je ook een routebeschrijving vanaf Visé
in België)
Programma
Op donderdagavond ben je welkom vanaf 19 uur (18.30 uur mag
ook, maar dan is er een kans dat we nog boodschappen aan het
doen zijn en je niet naar binnen kunt). We beginnen wat later met
eten, waarschijnlijk tussen 20 uur en 20.30 uur. Op vrijdag, zaterdag
en zondag gaan we van ca. 9.30 uur tot ca. 18.00 uur op excursie
(een deel van de mensen zal eerder terugkomen om boodschappen
te doen en het eten klaar te maken). We gaan vooral kijken naar
planten, maar ook naar dieren. ’s Avonds na het eten kunnen we
eventueel nog op zoek gaan naar dassen. Op maandag gaan we het
scoutinggebouw schoonmaken en wie wil kan daarna nog op
excursie, tot uiterlijk 15.00 uur.
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Meenemen:
Regenkleding
Goede schoenen
Een waterfles voor minstens 1,5L
Matje, slaapzak
Tin, mokje, bestek
Toiletartikelen, eventueel medicijnen
Fiets, fietsverlichting, bandenplakspullen, reserveband
Een fietshelm is aan te raden: er zijn steile heuvels!
Rugzak / excursietas
Kosten:Maximaal 10 euro per persoon per nacht, dus 40 euro voor
het hele kamp. Als er veel mensen komen zal de kampprijs lager
zijn, minimaal 7,50 euro per persoon per nacht.
KC:
Voorzitter: Max Simmelink
Ping: vacant
Nt'er: Klaas Debusschere (JNM-B)
Fouren: vacant
Studenten-OV
Op de donderdag 5 april vanaf 12:00 uur en op Goede vrijdag de
hele dag kun je gratis reizen met een weekend-OV én met een
week-OV. Op maandag 9 april, 2e paasdag, kun je met een
weekend-OV gratis reizen, maar niet met een week-OV. Zie
http://www.ib-groep.nl/particulieren/reizen/week_of_weekend.asp
Adres
Kampplaats Zonnedauw
Veurserveld 8
3790 Sint-Martens-Voeren
Routebeschrijving
Neem vanaf station Eijsden de Ingenieur Rocourstraat richting het
oosten (daarvoor moet je het spoor oversteken). Ga rechtdoor, de
weg maakt een flauwe bocht naar links en gaat Pisartlaan heten.
Neem vervolgens de eerste weg rechts, de Rijksweg. Deze weg gaat
met een brug over de A2. Neem na de A2 meteen de eerste weg
links, en sla meteen daarna rechtsaf, deze weg heet Steenbergweg.
Deze weg gaat Klokkestraat heten en je rijdt het dorp Mesch in. Als
je niet meer rechtdoor kunt sla je linksaf. Houdt vervolgens rechts
aan zodat je de Pletsgatweg op fietst. Dit is een fietspad dat de
grens naar België passeert.
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Blijf over de Pletsgatweg rijden tot je niet meer rechtdoor kunt. Sla
linksaf en ga meteen daarna met een bocht rechtsaf, de Rue Jolette
(Jolettestraat) in. Neem de 2e weg links (deze heet ook
Jolettestraat). Je komt op de hoofdstraat uit, en je slaat linksaf,
deze weg heet Rue du Couvent (Kloosterstraat).
Blijf lange tijd rechtdoor fietsen over deze hoofdstraat richting
oosten, richting Sint-Martens-Voeren (de weg verandert enkele
keren van naam). De weg stijgt geleidelijk. In Sint-Martens Voeren
blijf je deze hoofdstraat volgen en steek je het spoor over, waarna
je direct linksaf slaat, deze weg heet Champagne de Veurs. Vervolg
deze weg tot de derde straat rechts. Bij deze kruising in Veurs is het
ergens. Volgens een oude routebeschrijving (ik weet niet of het
klopt): “Je fietst door tot het laatste rijtje huisjes van het dorp aan
de rechterkant. Hier ga je rechts een oprit naast het sportveld op,
en je bent er!”

ACTIVITEITEN
Zo. 15 Apr: Voorjaarsbloeiers - Haarlem
Landgoed Elswout in de buurt van Haarlem is één van de beste
plekken in Nederland om in het voorjaar planten te kijken. Hier
groeien veel stinsenplanten: planten die vroeger als sierplant op
landgoederen werden geplant, maar verder niet of nauwelijks
voorkomen in Nederland. Ze zijn na aanplant verwilderd. Het zijn
vaak voorjaarsbloeiers, die overwinteren met bollen, knollen of
wortelstokken, en prachtige bloemen hebben. We hopen onder
andere Blauwe anemoon, Stengelloze sleutelbloem, Hondstand en
Bostulp te zien. Daarnaast zullen we ook naar algemene
voorjaarsbloeiers kijken. Tessel Grijp en Max Simmelink leiden de
excursie. Neem een fiets, eten, drink, regenkleding en eventueel een
loepje mee.
Vertrek)plaats: Station Haarlem bij AH to go
Vertrektijd: 10:45
Info + opgave: Wiesje van Amstel
Zo 22 April: Vegetatie-excursie naar Amelisweerd
Op deze excursie gaan we niet alleen naar afzonderlijke
plantensoorten, maar naar de vegetatie als geheel kijken. We gaan
leren waarom bepaalde plantensoorten samen voorkomen op een
specifieke plek in het landschap. Dit wordt dus een erg interessante
en leerzame excursie!
Welke plantensoorten op een bepaalde plek kunnen groeien, wordt
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bepaald door milieuomstandigheden zoals waterhuishouding,
voedselrijkdom en zuurgraad van de bodem, klimaat en
natuurbeheer. Onder iedere combinatie van milieuomstandigheden
komt een bepaalde vegetatie voor, die je tot een bepaalde
plantengemeenschap kunt rekenen.
Twee bekende, enthousiaste experts op het gebied van de
vegetatiekunde, Joop Schaminée en John Janssen, leiden de
excursie. Zij gaan ons leren hoe je vegetaties kunt indelen in
plantengemeenschappen en hoe je vegetatieopnamen maakt. Als je
onderzoek doet naar een vegetatie, begin je namelijk meestal met
het maken van een vegetatieopname. Je schrijft dan precies op
welke plantensoorten er voorkomen in een vierkant van bijvoorbeeld
4m2. Uit die gegevens kun je van alles afleiden, zoals de
milieuomstandigheden die er heersen en het beheer dat nodig is om
de vegetatie te behouden.
We gaan naar het prachtige landgoedbos Amelisweerd langs de
Kromme Rijn. De plantengemeenschap die hier het meest voorkomt
is het Essen-Iepenbos, een loofbos op kalkrijke klei met veel
struiken en kruiden in de ondergroei, waar in de lente al veel
planten bloeien. Daarnaast gaan we waarschijnlijk naar een
soortenrijk hooiland.
De excursie begint om 10.30 uur vanaf de Berekuil in Utrecht en om
11 uur bij de jeugdherberg Rhijnauwen (Stayokay Hostel Utrecht Bunnik), Rhijnauwenselaan 14b te Bunnik. Je kunt ook meereizen
vanaf station Arnhem (10.01 uur), Ede-Wageningen (10.12 uur), en
mee fietsen vanaf station Bunnik (10.40 uur).
Geef duidelijk aan vanaf welk vertrekpunt jij meekomt!
Info+opgave: Max Simmelink tel:06-14570987 mail:
max.simmelink@wur.nl
8-10 juni – Jubileum SJOC 75 jaar
De Plantenwerkgroep van de NJN (SJOC) bestaat 75 jaar! Dat gaan
we vieren op dit jubileumkamp. Op zaterdag is er een speciaal
programma met excursies, verhalen over vroeger en een feest. Ook
oud leden van de SJOC zijn welkom!
Info+opgave: Max Simmelink tel:06-14570987 mail:
max.simmelink@wur.nl
23-24 juni - FlowerFestival
Dit weekend staat helemaal in het teken van planten. Op
verschillende plaatsen in Nederland gaan we op zoek naar de
mooiste
en
meest
zeldzame
planten!
Kijk
op
www.flowerfestival.njn.nl voor de locaties en andere informatie. Ben
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je geïnteresseerd in planten? Dan mag je deze leuke maar vooral
ook gezellige excursies niet missen!
(Vertrek)plaats: Ca. 8 verschillende plekken verspreid door
Nederland
Info+opgave: Lies Koenders
9-19 juli – Zoka Zuid-Limburg 1: Planten
De plantenwerkgroep (SJOC) gaat deze zomer op kamp naar ZuidLimburg, vanwege het prachtige landschap en de mooie
plantensoorten. Het idyllische Limburgse heuvellandschap met zijn
hellingbossen, kalkgraslanden, holle wegen en beekdalen is een
ideale vakantiebestemming. Je kunt er heerlijk wandelen en fietsen
en de lekkerste vlaaien eten.
Het kampterrein ligt midden in Zuid-Limburg, op een rustige plek
tussen Gulpen en Valkenburg. Alle mooie natuurgebieden zijn dus
per fiets bereikbaar. We mogen er ook kampvuren houden, behalve
als het lang niet heeft geregend. We gaan niet alleen naar zeldzame,
maar ook naar algemene planten kijken. Ook mensen die nog niets
van planten weten zijn van harte welkom! Je kunt op dit kamp goed
leren hoe je zelf planten kunt determineren.
Omdat de bodem in Zuid-Limburg vooral uit kalksteen en löss
bestaat, komen er veel plantensoorten voor die nergens anders in
Nederland groeien. Op de steilere hellingen liggen de mooiste
loofbossen van Nederland, met zeldzame plantensoorten als Rood
peperboompje Christoffelkruid, Éénbes, Lievevrouwenbedstro en
Heelkruid. Op de kalkgraslanden kun je genieten van de zon en het
prachtige uitzicht en vind je soorten als Zonneroosje, orchideeën,
gentianen, Wondklaver, Duifkruid en Kuifvleugeltjesbloem. Langs de
kabbelende beekjes groeien Goudveil, Reuzenpaardenstaart, Bittere
Veldkers, Zinkviooltje en Zinkboerenkers. Deze en andere leuke
soorten zullen we op excursie gaan bekijken.
We kunnen ook een klein vegetatieonderzoek doen, een dag gaan
beheren of wilde planten verzamelen om er een maaltijd van te
koken. Daarnaast leven er veel zeldzame diersoorten. Zo kunnen we
op zoek gaan naar Das, Geelbuikvuurpad, Waterspreeuw en
Muurhagedis.
Misschien
gaan
we
ook
kijken
naar
Vinpootsalamander,
Vuursalamander
en
vlinders
zoals
Koninginnepage en Boswitje.
Zuid-Limburg 1 zal dus een erg leuk kamp worden, waar je kunt
genieten van het prachtige landschap, mooie planten- en diersoorten
en niet te vergeten de gezellige kampsfeer!
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