COLOFON

K

ruipnieuws is het tijdschrift van de plantensociologische werkgroep (Sjoc) van
de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN). Hierin verschijnen onder
andere verslagen van activiteiten en onderzoeken.
De Sjoc is een van de 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 14 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,-. Maak dit
bedrag over op giro 254749860 t.n.v. NJN SJOC werkgroep.
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 Kool
Raak jij geinspireert door het kruipnieuws? Deel dan je inspiratie! En stuur een
stukje, foto of puzzel naar Harmen van Oosten.
De voorkant is gemaakt door Myrthe Kooijman

Woordje van de Redaccen,
Beste lezer,

D

e krokussen bloeien en de eerste knoppen beginnen al kleine groene blaadjes te
worden. Kortom de eerste tekenen zijn er dat de lente gaat doorzetten. Tijd
voor de Sjocers om niet alleen naar de intrigerende mossen en korstmossen en
winterkenmerken te kijken maar ook te genieten van al het anders moois dat de
natuur te bieden heeft.
In dit Kruipnieuws zullen we je eerst ons nieuwe bestuur voorstellen om je
vervolgens wat te leren van mossen, de grassenfamilie, inventarisaties en nog veel
meer. We hopen dat je net zo veel leesplezier zal hebben als wij eraan hebben beleeft
tijdens het maken.
Tot op kamp en excursie,
Tessel, Myrthe, Titus en Harmen
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Afbeelding 1 Zoka Zuid-limburg 1 2012, uitzicht vanaf de Dolkensberg. Foto: Lauren Ebbes
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Verslag ALV & Voorzitterswoordje
Lieve Sjoccers en donateurs,

H

ieronder kunnen jullie kort lezen hoe de ALV (Algemene Ledenvergadering) van de
Sjoc op het Congres is verlopen. Er waren veel mensen aanwezig op de ALV, maar
liefst 24! Het is mooi dat er zoveel mensen zijn met interesse in de Sjoc!
2012 was een succesvol jaar voor de Sjoc, mede dankzij het jubileum en de vele
bestuursleden die zich goed voor de Sjoc hebben ingezet. Het gehele bestuur werd dan ook
goedgekeurd. Hierna gingen we een nieuw bestuur vormen. Hoewel het bestuur niet geheel
vooraf was gevormd lukte het om voor iedere functie bestuursleden te vinden. Voor het
Kruipnieuws hadden we vooraf nog geen redacteuren gevonden, maar gelukkig besloten
Harmen, Titus, Myrthe en Tessel (de Vries) samen de redactie te vormen. Door hun inzet
ligt er gelukkig weer een nieuw nummer van Kruipnieuws voor je. In totaal gingen maar
liefst 17 mensen het bestuur in, waarvan er wel 6 lid zonder functie, oud & wijs of GFT zijn.
Er zijn namelijk veel mensen die zin hebben om in het bestuur te zitten, maar weinig tijd
hebben voor een functie. Ik heb aangegeven dat ik bereid was mijn voorzitterschap over te
dragen aan een opvolger, maar aangezien niemand zich geroepen voelde blijf ik graag ook
dit jaar voorzitter van de Sjoc.
Verder hebben we besloten dat er eindelijk eens een Sjoc T-shirt moet komen, en dat de Sjoc
in 2014 op buitenlandzoka gaat; waarheen dat moeten we nog beslissen, dus laat gerust je
mening horen!
Voor 2013 staan er maar liefst 10 leuke kampen op de planning, met als hoogtepunt
natuurlijk het zoka op 21-31 juli in het Rijk van Nijmegen; je kunt je opgeven via
zomerkampen.njn.nl! Inmiddels zijn het korstmossenkamp, het bomenkamp en het
mossenkamp al geweest, deze waren een succes. Ik hoop jullie vaak op kamp te zien, en
daarnaast hoop ik natuurlijk op veel nieuwe leden. Dat hebben we ook nodig, want komend
congres worden er een stuk of 10 van de 50 leden oude sok. Dus help allemaal mee om
mensen enthousiast en lid te maken! En doe dit jaar extra je best om veel over planten te
leren, want we willen graag veel plantenkennis binnen de Sjoc houden. Hoewel gezelligheid
en sfeer net zo belangrijk is, heeft de Sjoc haar bestaan te danken aan het bestuderen van
planten.

Tot op kamp of excursie,
Max
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Het bestuur steld zich voor:
Voorzitter/Kampsecretaris/Bibliotheek
angezien ik (Max Simmelink) al een paar jaar actief ben bij de Sjoc kennen jullie mij
waarschijnlijk (bijna) allemaal al. Ik ben 22 jaar oud (mijn lievelingsgetal) en ik studeer
bos- en natuurbeheer in Wageningen. Het komende jaar ben ik opnieuw voorzitter van de
Sjoc, kampsec en bieb. Dit zijn leuke functies, dus ik heb er weer veel zin in. Helaas heb ik
minder tijd dan vorig jaar omdat ik binnen een jaar wil afstuderen.

A

De afgelopen jaren heb ik mij vooral met bomen en bossen bezig
gehouden, maar dit jaar doe ik mijn stage en afstudeeronderzoek over
graslanden. Hierover zal ik nog artikelen voor Kruipnieuws schrijven.
Voor hobby’s heb ik weinig tijd, naast de NJN is mijn hobby vooral harp
spelen. De lekkerste plant is zonder twijfel de grove den, met haar slanke en
speelse verschijning, oranjebruine huid, stevige kegels, frisgroene kruin en
alles doorgrondende wortels. Wie haar stimulerende en verlichtende
werking van binnen wil ervaren kan thee zetten van de naalden, de
etherische olie verdampen en inademen of er zijn/haar huid mee
verwennen.
Penningmeester
oor de tweede keer op een rij zal ik voor jullie ping zijn. Mijn naam is
Marleen de Kool en ik ben dit jaar begonnen met mijn Master
Moleculaire Levenswetenschappen. Ik speel harp, doe aan aikido en
natuurlijk lekker op kamp met de NJN. Het is erg moeilijk om een
lekkerste plant te kiezen want al het fruit is ook een optie maar als ik dan
toch moet kiezen, kies ik voor peterselie. Hartig en crunchy!

V

Als je vragen hebt over contributie, subsidies of je gegevens, aarzel dan
niet om me te mailen.
Kampsecretaris
k ben Sophie en studeer inmiddels al bijna twee jaar aan
WageningenUR. Ook organiseer en leid vele excursies en ik regel dit
jaar twee kaderkampen: het ochideënkamp op Texel en het
paddenstoelenkamp in de herfst.

I

Mijn hobby is natuurlijk om op zoek te gaan naar de leukste, vetste en coolste plantensoorten,
paddenstoelen en af en toe een insect of vogel, samen met jou!
Daarnaast vind ik het heerlijk om te koken en te lezen. Ik vond het geweldig om op zoka
Zuid-Limburg, op de bonte dag een diner te bedenken met allemaal eetbare planten, en
helemaal om te zien dat iedereen het lekker vond!
Mijn lekkerste plant? Tsja, ik vind best veel planten lekker, maar nog lekkerder vind ik een
zelfverzamelde kastanjeboleet of eekhoorntjesbrood.. (dat valt ook onder de sjoc-categorie
toch )
5
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Hier komt het beste stukje van de Kruipnieuws, want je gaat me nu beter leren
kennen.

S

inds 22 jaar ben ik Bart Aalders, geboren en opgegroeid in Nijmegen en
woon sinds kort in Amsterdam. Het leukste nieuwtje over mij is dat aan
mij een contract is aangeboden door Landschap Noord Holland. Ik ga de
praktische werkzaamheden uitvoeren die bij het project “Omhoog met het
veen” horen. Dit is de beste kans voor een Sjoccer die is afgestudeert aan
MBO Bos– en Natuurbeheer.
Naast plantjes vindt ik vogels kijken en schelpen zoeken leuk maar waar ik
me het meest mee vermaak zijn spelletjes spelen. Bij deze nodig je uit om
langs te komen en een spelletje te spelen die in mijn kast staan.
Mijn slogan om vegetariër te worden is: ik ben niet vegetarisch omdat ik
van dieren houd, maar ik ben vegetarisch omdat ik van planten houd. Dus
simpelweg groente, fruit en af en toe wilden planten en paddenstoelen eten
ben ik niet bang voor (mits je niet ziek of dood gaat).
Flowerfestival coördinator
k ben Lies Koenders. Ik organiseer het flower festival, een weekend
waarin je door heel Nederland met de SJOC op excursie kan!! Ik studeer
voeding en gezondheid in Wageningen en vindt het leuk om te acrobatieken en
te zingen. Mijn lekkerste plantje zijn Oost-Indische kersen.

I

Websecretaris
k ben Tim, en ik ben jullie webmaster voor komend jaar. Wat ik doe is
eigenlijk heel simpel, namelijk het bijhouden van de website. Verder zit ik
bij de SJOC omdat ik van plantjes hou. Vooral varens, dat lijken misschien
hele suffe plantjes, maar als je er goed naar kijkt kunnen die heel mooi zijn.
Momenteel zit ik in Zweden en doe ik iets met mossen. Verder hou ik van
kanoën, wandelen, klimmen en tussendoor determineer ik ook wel eens een
plantje. Dat is soms moeilijker dan je denkt!

I

Na uren van denken en denken ben ik dan toch uitgekomen op de eikvaren. Jaja, dat lieve
kleine schattige plantje, dat veel meer voorkomt dan de meeste van jullie denken, kan je ook
nog opeten. Maar je moet wel weten hoe het klaar maakt. Het lekkerst zijn de wortels daar
kan je sauzen en drankjes van maken Bovendien zijn ze zelfs rauw best lekker (als je de wortels
natuurlijk wel eerst schoon hebt gemaakt). Buiten de wortel wordt de polypody (zoals deze
varen in het engels wordt genoemd) ook nog in Nougat gebruikt.
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Redaccen

M

ijn naam is Mythe Kooijman, de meeste sjocecrs
kennen mij nog niet zo goed omdat ik nog niet zo
lang lid ben. Ik ben wel al ongeveer drie jaar lid van de njn.
Ik woon in Amsterdam, niet z’n handige plek voor de njn. Mijn school is op ijburg en heet
dan ook het IJburgCollege. Ik ben 13 jaar en zit in twee havo. De njn is natuurlijk een van
mijn hobbies, ik dans ook graag. Als je bij de sjoc zit is het wel leuk om een favoriet plantje
te hebben, mijn favoriete plantje is denk ik munt. Ik vind het niet de mooiste maar het is wel
heeeel lekker.

H

oi, ik ben Tessel de Vries en 14 jaar oud. Ik woon dicht bij Brazilië
(winkelcentrumpje in Amsterdam) en ben lid geworden van de NJN toen ik samen
met Myrthe op piepkamp ging. Later kwam ik erachter dat
ik plantjes wel leuk vond en ben ik lid geworden van de sjoc.
Ik ging op Congres met Myrthe naar de ALV en opeens
waren we redaccen! Zit nu in het tweede jaar VWO op het
Cygnus in A’dam. Piano en ukulele spelen vind ik erg leuk
om te doen en ik houd ook erg van leuke dingen doen met
vrienden. Mijn favo plantje om op te eten is de japanse
wijnbes, dat lijkt een beetje op een framboos, maar is nog
lekkerder.

I

k ben Titus van den Berg, ik ben nog niet zo lang lid van de Sjoc. Ik ben 15 jaar oud en
woon in Elst, dat ligt tussen Arnhem en Nijmegen in. Ik zit op school op het Olympus
College in Arnhem en doe VWO. Ik schiet boog, ook in Arnhem. Later wil ik het liefts iets
in de biologie gaan doen, daar ben ik ook het best in op school, en anders kan ik als backup
altijd nog professioneel gamer worden. Verder ben ik vegetariër. Ik zit nu in de redactie van het
kruipnieuws. Ik ben ook sinds dit jaar NS van afdeling Nijmegen. Ik hou heel erg van
plantjes, vooral de eetbare. Mijn favoriete plantje is de braam, omdat de bessen lekker zijn en je
van de bladeren thee kan zetten.

D

e Sjoc is suf is wat sommige mensen zeggen. Maar eigenlijk is de Sjoc supercool! We
zitten namelijk op hoog niveau te kaderen en hebben veel actieve en enthausiaste leden,
jong en oud. Helaas moeten we dit jaar van veel actieve oude leden afscheid nemen, dit gaat
de sjoc veranderen. Jongere leden nemen het touw in handen en de Sjoc wordt een andere
groep mensen. En dit is wat de NJN zo cool maakt. Je zal nu wel denken waarom staat er bij
een voorstelstukje een persoonlijke visie van iemand over de sjoc.
Het zou kunnen dat iemand die dit jaar oude sok wordt graag nog
7
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een laatste zegje wil doen voor hij/zij vertrekt. Of dat het van een jongeling is die de sjoc wil
overnemen. Gelukkig zijn het geen van beide maar van een lid die zijn gedachten en de
gedachten van vele andere oudere leden op pent en er een positieve draai aan geeft. Wat ik
erg lekker eten uit de natuur vind is niet de in bloei staande variant maar de knop van een
stinkzwam, het duivelsei. De kern van dat ei is eetbaar en in combinatie met andere groenten
erg lekker. Momenteel ben ik werkzoekende na het behalen van mijn dipoma land en
watermanagement en jullie redac. Ik ben Harmen, 23 jaar woon in down town Rheden en
solliciteer wanneer ik niet van het leven geniet. id zonder functie

I

k ben Anouk, 18 jaar en tussen atheneum en de universiteit ben ik de vrijheid van een
tussenjaar aan het vieren.
Mijn favoriete hobby is lopen met rugzak en tent. Verder hou ik heel veel van schaatsen,
zeilen, langlaufen en een hoop andere sporten. Ook vind ik het leuk om naar buiten te gaan
om dingen te leren, daarom zit ik uiteraard bij de NJN.
Dit jaar ben ik eerst 6 weken met mijn vader naar Canada geweest om te lopen en te kanoën.
Daarna naar Noorwegen om geld te verdienen, dat is zeker geen slechte plaats om te zijn.
De 2 maanden voor 2013 ben ik alleen naar Italië geweest om te lopen en cultuur te zien.
Binnenkort ga ik weer naar Noorwegen, skiën van hut naar hut. Dat zijn zoal mijn
bezigheden dit jaar.
Wat ik erg lekker vind zijn bosbessen en kraaiheibessen, maar sinds Canada staat
wilgenroosje ook niet onderaan, het heeft geen typische lekkere smaak, maar het herinnert
me aan onze fantastische vakantie. In Nederland vind ik muur trouwens ook goed te eten,
lekkere nasmaak.
Oud en wijs
arinka is oud, heel erg wijs en altijd vrolijk. Geen plantengroep
ontsnapt aan haar aandacht! Desondanks heeft ze een speciaal plekje in
haar hart voor zegges, paddenstoelen en gallen. Ze is een echte hardcore
NJN’er met een ellenlange kamplijst, die geen regen, slenk of kapotte fiets
schuwt voor een leuke scoor. Na vele mooie jaren in het verre noorden
verhuist Marinka binnenkort naar Wageningen, waar ze promotie onderzoek
gaat doen naar de effecten van zandmotoren voor de kust op duinvegetatie.
Maar ze is ook een briljante breier en houdt van volksdansen en folkmuziek,
leuke boeken en gezellige dingen zoals kook-, spelletjes- en filmavonden. De
lekkerste plant komt uiteraard uit het mooiste paka in Zuid-Limburg: daslook! Met
pindakaas :D. Groetjes Nicky

M

I

k ben Ingeborg en dit is mijn laatste NJN-jaar, want dit jaar word ik 25.
Omdat het nog kon, heb ik besloten te gaan HB'en voor een half jaar. Daarom
doe ik voor de Sjoc niet zo veel, behalve oud-en-wijs zijn.
Mijn hobby's zijn schrijven (en daar wil ik zo graag mijn werk van maken, dan
is het geen hobby meer), fotograferen (wat ook leuk werk zou zijn), schaatsen
(wat nooit mijn werk zal worden, want ik ga nog lang niet hard genoeg), koken,
klarinet spelen, en nog veel meer.
De lekkerste plant... hm, ik eet zelden hele planten op, altijd slechts een deel, de
wortel, of het blad, of de stengel, de vrucht of de bloem. Het aller lekkerst vind
8
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ik de vrucht van de bosbes.

H

oi ik ben Nicky. Ik woon in Zurich en daar doe ik onderzoek naar
planten. Daarnaast is dit mijn laatste jaar bij de NJN. Dan denk je
natuurlijk meteen oh die doet niks meer voor de NJN, maar daar klopt niks
van. Door de fantastische uitvinding internet zorg ik ervoor dat ik aan het
einde van dit jaar alsnog in een fatsoenlijk oude sok depressie kan vallen.
Ik zit namelijk naast in het sjoc bestuur ook nog in de Amoeba redactie en
in het Congres Bestuur. Dat gaat heel goed, want via skype ben ik op elke
vergadering aanwezig en hou ik nog contact met iedereen. Dit skype
contact heeft me zo goed bevallen dat ik het nu ook wel voor kamp wil uit proberen, waarom
zal je naar buiten gaan als je het gewoon van achter je bureau kan bekijken. Maar weest niet
bevreesd, ik zal er in ieder geval nog op zoka Nijmegen langs komen, want anders zal ik niet
mijn lievelingsplantje kunnen eten/ruiken. Dat is namelijk watermunt, toch jammer dat
skype deze extra ervaring nog niet kan bieden. In het sjoc bestuur ben ik Oud&Wijs dus als
je dringende vragen hebt sta ik daar altijd voor open. Tot op zoka!
Groetjes Marinka
Groente fruit en taartbezorger
it jaar heb ik de verantwoordelijkheid op me genomen om jullie bij
vergaderingen te voorzien van allemaal lekkere, gezonde en ongezonde
zaken, daarbij uiteraard zoveel mogelijk rekening te houden met de
benodigde voedingsstoffen en de schijf van 5.

D

Naast het GFTen bij de sjoc heb ik er nog wat andere taakjes in de NJN bij,
zoals bovo in het HB en een plek in de contactencommissie.
Nog even een leuk weetje over mij, het plantje waar ik van kan genieten, niet
alleen qua uiterlijk en geur maar ook omdat het heel lekker is door het eten is de wilde
marjolein. Dus als je in een veldje in Zuid-Limburg loopt en je denkt wat ruikt het hier naar
Italiaanse kruiden kijk dan maar eens goed om je heen. Grote kans dat er wilde marjolein
staat.
tot op kamp of excursie! Nine

T

jerk zal dit jaar als charmante assistent van Nine optreden bij de uitvoering van hun
GFT functie in zijn laatste Sjoc jaar. Hij is pas afgestudeerd als geoloog met een
onderzoek naar fossielen uit de zee vissen om te kijken hoe warm het water was, lang lang
geleden.
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Plantenfamilies deel 3
Door: MARKINKA VAN PUIJENBROEK

D

it deel zal gaan over mijn favoriete groep
plantjes namelijk de sprieten. Nou denken veel
mensen dat die sprieten heel erg moeilijk zijn, maar
dat valt eigenlijk wel mee als je ze een beetje leert
kennen. Daarnaast is het wel heel nuttig om er meer
over te weten want ze zijn heel belangrijk voor het
ecosysteem en kunnen ook heel veel zeggen over het
milieu. Hieronder zou ik duidelijke kenmerken geven
zodat je ze komend paka beter kan herkennen.

Afbeelding 2 Benaming van de
onderdelen van een gras

Grassen (Poaceae)
Grassen zijn als familie super goed te herkennen. Je hebt daar niet eens de bloem voor nodig,
vegetatief zijn ze ook mooi te herkennen.












Grassen hebben een blad dat bestaat uit een
bladschede en een bladschijf. De bladschede zit om de
stengel heen gerold of gevouwen, terwijl de bladschijf
van de stengel afstaat en het “echte” blad is.
Grassen hebben knopen, dat zijn verdikkingen van de
stengel. Die verdikkingen zijn op plekken waar een
nieuwe bladschede begint
Op de plek waar de bladschede in de bladschijf over
gaat is bij de meeste soorten een tongetje. Het tongetje
kan vliezig zijn, maar kan ook uit haren bestaand. Het
is omhoog gericht en staat tegen de stengel aan.
Sommige grassen hebben geen tongetje en dat maakt
Grasaartje
ze lekker herkenbaar.
A="volledig" aartje met een
Sommige grassen hebben ook oortjes. Oortjes zitten
om dezelfde plek als het tongetje, maar eigenlijk is het bloeiende bloem
meer een verlenging van de bladschijf. Het vouwt zich B = stamper
om de stengel heen. Het is een grote groep van grassen C = helmhokjes
D= onderste kelkkafje
die oortjes hebben, maar in die grote groep is er wel
E = bovenste kelkkafje
een verschil in de grote en beharing van de oortjes.
F= bovenste kroonkafje (palea) al dan
Het bloemetje van een gras is wel lastig te herkennen,
niet met korte naald
en het bestaat ook uit allemaal verschillende
G = onderste kroonkafje (Lemma) al
onderdelen. Daarom word grassen vaak als lastig
dan niet met grotere naald
gezien, maar vaak kan je grassen ook heel goed aan
H = stamper en overige bloemdelen
allerlei vegetatieve kenmerken herkennen.
in niet uiteengevouwen staat
Voor meer informatie over grassen en ook hoe je een
aantal algemene soorten goed kan herkennen kan je de Afbeelding 3 benaming van een
zelfkadercursus deel 1 grassen uit het kruipnieuws 1
grasaartje
van 2011 lezen, daar word nog veel meer uitgelegd over grassen.
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Russen (Juncaceae)
De russen zijn een familie die bestaat uit twee geslachten. De familie heeft 1 belangrijk
kenmerk.







De bloemen zijn heel regelmatig, ze zijn tweeslachtig
en hebben zes bloemdekbladen.
Het geslacht veldbies is heel goed te herkennen omdat
het altijd lange wimperharen aan het blad heeft zitten.
Dus als je een spriet ziet met bijna een centimeter lange
wimperharen is het altijd een veldbies. Er zijn nog 5
verschillende soorten veldbiezen, dus dat is eigenlijk heel
makkelijk.
Het geslacht rus is iets lastiger te herkennen, maar het
heeft ook wel een aantal karakteristieke kenmerken.
o Het heeft kale bladeren.
o De kleinere planten ca 20 cm zien er vaak gras
achtig uit, maar ze hebben geen knopen en
tongetjes.
o De grote planten hebben vaak stengelachtige
bladeren of zelfs helemaal geen bladeren en alleen
een stengel. Deze bladeren en stengels zijn vaak
gevuld met merg of hebben tussenschotjes.
Een bekende soort is pitrus, van deze soort kan je het
merg goed uit de stengel halen en werd vroeger ook
Afbeelding 4 Visualisatie van een Rus
gebruikt als lontje.

Cypergrassen (Cyperaceae)
Deze groep heeft niet echt duidelijke kenmerken waaraan je de familie
kan herkennen. Er zijn wel kenmerken die vaak voorkomen bij de
soorten die in deze familie zitten.






De stengel is vaak drie kantig
De stengel is met merg gevuld.
Er zijn geen knopen
Er is vaak geen tongetje aanwezig, en als die er wel is, is het
minder duidelijk als in grassen
Er is een belangrijk geslacht in deze familie en dat is de
zegges. Deze groep is vrij groot en ook belangrijk omdat
soorten in deze groep veel zeggen (hihi) over het milieu waar
ze in groeien. Zegges zijn vrij makkelijke te herkennen als je
een idee heb hoe ze er uit zien.
o De bloemen zijn éénslachtig, dat betekent dat er maar
een geslacht per apart bloemetje is. Dus het is of man
of vrouw.
o Deze bloemetjes staan bij elkaar in aren, deze aren
kunnen alleen mannelijke of vrouwelijke bloemen
bevatten. De mannelijke en vrouwelijke aren zien er
duidelijk verschillend uit.
o Maar bij sommige zegge soorten kunnen de aren ook
allebei de mannelijke en vrouwelijke bloemen
Afbeelding 5 cypergras
bevatten, als dat het geval is bevat meestal de
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onderste bloemen een ander geslacht dat de bovenste bloemen in de aar.
De stengel is van stomp naar scherp drie kantig
De vrouwelijk bloemen ontwikkelen urntjes, dat zijn de zaden, deze urntjes
zijn erg belangrijk voor het determineren.
Zegges hebben vaak uitlopers of wortelstokken
o
o

Brownies
Door: ELSKE KLOEN

O

p excursie gaan is natuurlijk al fantastisch, maar het wordt nog beter als je iets lekkers
mee hebt. Deze brownies zijn niet zo droog als die uit de winkel, en vormen een
perfecte energiebron voor lange buitendagen (lees: zijn ware caloriebommen). Maar als je zo
actief bent kan dat natuurlijk wel, dus geniet er van!
Ingrediënten:
175 g pure chocolade, in stukjes
175 g boter
250 g basterdsuiker
snufje zout
3 grote eieren
120 g bloem
2 tl vanille-essence (of poeder)
zo maak je het:
1. verwarm de oven voor op 180˚C. Vet een vierkant of rechthoekig
cakeblik in en bekleed het met bakpapier.
2. Doe de chocolade en boter in een kom en zet deze op een pan met bijna kokend water.
Roer het mengsel glad, neem van het vuur en laat afkoelen.
3. Voeg suiker en zout toe aan de gesmolten chocolade. Klop in een
schaaltje de eieren en roer ze geleidelijk door het chocolademengsel. Let op!: hiervoor moet
het mengsel niet te warm meer zijn, anders stolt het ei.
4. Zeef de bloem boven het mengsel en klop tot het beslag glad is. Roer de vanille-essence (of
poeder) erdoor.
5. Schep het beslag in het cakeblik. Zet dit 20-25 minuten in de oven tot de bovenkant van
de koek lichtbruin is en het midden nog zacht is. Neem het blik uit de oven.
6. Laat de koek in het blik afkoelen en snijd hem dan pas in rechthoekjes of vierkantjes.
Neem ze uit het blik. Deze brownies zijn heel machtig, dus maak de stukken niet al te groot!
Variatie tip! Door HARMEN VAN OOSTEN
Mocht je nou niet zo erg van chocolade houden maar wel van lekker eten dan hebben we
hier een echte aanrader voor je die je op ieder zoka zelfs kan eten. Het recept gaat als volgt:
Men neemt een deel bloem en mengt het met een ei per persoon. Dan voegt men een
hoeveelheid melk toe in welke de ingredienten een papperig mengsel vormen. Via de grade
kluts je alle klontjes uit den mengsel en voegt men een hoeveelheid melk voor een glad
beslag toe. In een koekepan bakt men pannenkoeken van het beslag en nuttigsche op den
volgende wijze: Een pannenkoek met kaas, sla, komkommer en sla-dressing!
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Ondergrondse driehoeksverhoudingen: de mycorrhiza’s
Door: ELSKE KLOEN

A

ls een brave middelbare scholier heb ik de afgelopen tijd wat open dagen van

universiteiten bezocht, om te kijken wat ik zou willen studeren. Zo was ik ook bij de open
dag in Leiden aanbeland, waar een student bij de stand over Biologie erg blij was toen hij
hoorde dat ik plantjes leuk vind. Meteen begon hij een enthousiast verhaal met erg veel
Latijnse namen over de Hortus Botanicus en iemand die onderzoek deed naar
mycoheterotrofe planten, in de veronderstelling dat ik snapte waar hij het over had. Niet
dus, maar het klonk zo tof dat ik het jullie niet wil onthouden. Gelukkig stond er iets over
het onderzoek in een brochure die ik meegenomen had, zodat ik het in de trein nog even
allemaal rustig door kon lezen.
De meeste landplanten leven samen met een
schimmel (symbiose). Zowel de schimmel als de
plant heeft hier voordeel bij: de schimmel groeit
tussen de wortels van de plant en helpt bij het
opnemen van water en mineralen, en de plant levert
hier suikers die hij aanmaakt met fotosynthese voor
terug. Hierdoor kunnen deze planten in drogere
gebieden groeien. Schimmels die in zo´n symbiose
leven noem je mycorrhiza, een voorbeeld hiervan is
de vliegenzwam.
Bij een symbiose hebben beide partners
Afbeelding 6 Mycorrhiza op een wortel
voordeel van de samenwerking. Maar
soms houdt de plant zich niet aan de ´afspraak´: in plaats van suikers te leveren aan de
schimmel haalt hij ze juist weg. De schimmel had die suikers ook niet zelf gemaakt, maar van
een andere plant (meestal een boom) gekregen. Indirect parasiteert de stelende plant dus op
een andere plant, met de schimmel als tussenstap. Deze bijzondere driehoeksrelatie noem je
mycoheterotrofie (schimmelconsumptie).
Het onderzoek waar de student over vertelde was van Vincent Merckx, werkzaam bij het
Nationaal Herbarium. Hij deed onderzoek naar mycoheterotrofe planten in het regenwoud,
en zocht bijvoorbeeld uit welke schimmels hier het slachtoffer van werden. Hij dacht dat dit
maar een paar soorten zouden zijn, maar wat bleek: maar liefst 20% van de mycorrhiza
schimmels bleek kwetsbaar te zijn voor deze parasieten. Wel specialiseerden de planten zich
in één of enkele nauw verwante soort(en). Nu is hij bezig uit te zoeken of deze specialisatie
de reden is dat de mycoheterotrofe planten zo zeldzaam zijn.
Jattende bloemetjes in het regenwoud zijn natuurlijk heel leuk, maar een beetje moeilijk
bereikbaar voor de gemiddelde Sjoccer. Gelukkig hebben we ook in Nederland plantjes die
schimmels bestelen: leden van de addertongfamilie zijn een deel van hun leven
mycoheterotroof, en het stofzaad is een zeldzame parasiet die bijna alleen nog maar in de
duingebieden voorkomt. Hij parasiteert op ridderzwammen, in de meeste gevallen op de
narcisridderzwam. Je ziet hem makkelijk over het hoofd, ook omdat hij geen bladgroen heeft,
maar afgelopen herfst zijn er door goed te zoeken in de buurt van narcisridderzwammen
toch verschillende vindplaatsen ontdekt. Reden genoeg dus om als je een ridderzwam ziet,
goed om je heen te kijken naar de (in de herfst bruin geworden) bloeistengels van het
stofkruid.
13
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Eetbare planten: Wortels
Door: TITUS VAN DEN BERG
Er zijn veel eetbare planten, maar vaak is het
groene deel van de plant giftig of slecht te eten. Dit
is zodat dit niet opgegeten word het deel boven de
grond is immers het meest kwetsbare van de plant.
De wortelen zijn van nature beter verborgen en
hebben daarom minder extra bescherming nodig.
Nou kan ik niet zeggen dat er geen giftige wortels
zijn, maar er zijn wel veel eetbare.
Zo zijn er natuurlijk de bekende peen en aardappel
waarvan de wortelen goed te eten zijn. Maar zoals
je ze in de winkel koopt zul je ze niet in de natuur
vinden. Maar er zijn nog meer soorten in de natuur
die ook prima te eten zijn. Er zijn bijvoorbeeld de in
vergetelheid geraakte zoethout, mierikswortel en
aardpeer. Maar deze komen in Nederland niet veel Afbeelding 7 een Aardpeer
in de natuur voor. Maar andere planten die wel
algemeen te vinden zijn kunnen ook gegeten worden. Zo vond ik het verrassend om te
ontdekken dat de wortels van alle distelsoorten gewoon te eten zijn of dat de wortels van
paardenbloemen goed smaken (dus niet vreselijk bitter zoals het loof). Ook salomonszegel is
lekker en werd in de middeleeuwen op de zelfde manier gekweekt als de radijs nu.
Als je eenmaal een plant met een eetbare wortel hebt gevonden moet je de wortel ook nog
uitgraven. Dit kun het het beste zo voorzichtig mogelijk doen. Als je de wortel beschadigt
dan kan het soms niet meer geheel te eten zijn. Er komt namelijk zand of aarde in en de
meeste mensen vinden dit niet heel erg lekker.
Maar waarom zou je de wortels van planten willen eten. Het is immers veel werk om ze uit
te graven en schoon te maken. De energie die in dit werk steekt krijg je terug, de meeste
wortelen bevatten namelijk veel zetmeel. Deze geven veel energie en een gevult gevoel.
Dus vooral voor in de winter zijn wortels het Ideale maal.
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Inventarisatie van de Dolkensberg op het Sjoczoka ZuidLimburg 1 2012
Door: MAX SIMMELINK, met foto’s van Lauren Ebbes

D

e Dolkensberg (Däölkesberg in het Limburgs) is een heuvel aan de noordrand van het
Geuldal waarvan het bovenste gedeelte uit voor Nederlandse begrippen imposante
kalksteenrotsen bestaat. Aan de onderzijde wordt het gebied begrensd door de spoorlijn
tussen Valkenburg en Schin op Geul (traject Maastricht - Heerlen), je kunt de rotsen ook
vanuit de trein zien. Tussen de rotsen en het spoor ligt een stijl aflopend grasland, dat wij op
zoka op planten mochten inventariseren.
Vroeger waren dit landbouwgraslanden, maar de huidige eigenaar Natuurmonumenten wil
er kalkgraslanden van maken met veel zeldzame planten en diersoorten.
Natuurmonumenten was benieuwd of er al zeldzame soorten voorkomen en of het al op een
kalkgrasland begint te lijken, daarom mochten wij het inventariseren. Het is een mooie plek,
met uitzicht over het dal en zicht op de rotsen.Als de zon schijnt wordt het lekker warm op
deze zuidhelling en kun je er veel vlinders, sprinkhanen, libellen en Levendbarende
hagedissen aantreffen. Als het regent kun je onder de rotsen schuilen, als je tenminste een
vergunning hebt. Hier liggen kleine ‘grotten’ die mergelgroeves uit de Middeleeuwen
blijken te zijn (zie http://www.archol.nl/project.php?id=89). Aan de voet van de rotsen ligt
trouwens ook een dassenburcht, in een grot vonden we zelfs een dode das.
Beheer
angezien er hekken staan langs
de paden neem ik aan dat het
gebied met schapen wordt begraasd.
De meeste kalkgraslanden werden
vroeger met schapen begraasd,
hierdoor blijft de vegetatie kort en
open. De schaapsherder trokken
vroeger met hun kuddes van
grasland naar graslanden, waarbij de
schapen in hun vacht allerlei zaden
meevoerden en verspreidden. Nadat
deze traditie in de tweede helft van
de 20e eeuw tijdelijk was verdwenen,

A

Afbeelding 8 Kalksteenrotsen van de Dolkensberg

is deze vanaf de jaren ’80 en ‘90 weer in ere hersteld. Waarschijnlijk laat
Natuurmonumenten deze graslanden begrazen door schapen die ook op kalkgraslanden
hebben gegraasd en zo de zaden van zeldzame soorten kunnen aanvoeren. Daarnaast zijn er
stukken bos gekapt aan de randen van het grasland, om het oppervlak grasland wat uit te
breiden. Waarschijnlijk besloeg het grasland in het verleden ook een groter oppervlak, maar
heeft het bos zich geleidelijk uitgebreid.
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Aangetroffen soorten en plantengemeenschappen
e hebben het terrein anderhalve dag lang doorzocht op zoek naar zoveel mogelijk
plantensoorten, we kwamen tot de 127. We hebben ook drie vegetatieopnamen
gemaakt (= opschrijven welke planten er groeien en met welke bedekking), ieder met een
grootte van vier bij vier meter, waarin we per opname 24-26 soorten aantroffen (zie tabel 1).
Dit is een redelijk hoog aantal, maar niet zo hoog als in soortenrijke kalkgraslanden.
Hieronder een beschrijving van de meest noemenswaardige soorten en de aangetroffen
vegetatietypen (plantengemeenschappen), wie de gehele soortenlijst wil kan mij mailen.
(Wie geen basiskennis over vegetatiekunde kan eventueel eerst mijn artikel ‘Wat is
vegetatiekunde’ in Kruipnieuws 2012-2 lezen, dat ook op
http://www.sjoc.njn.nl/geschiedenis in het bestand ‘Geschiedenis van de Sjoc’ te vinden is).

W

Te midden van de graslanden liggen twee vermoedelijk gegraven poelen met een begroeiing
die tot de Riet-klasse te rekenen valt, met soorten zoals Grote lisdodde, Wolfspoot, Gewone
waterbies en Riet. Deze poelen zijn ook voor veel dieren, zoals libellen en amfibieën, een
belangrijk habitat.
Onderaan de rotsen, waar veel
erosiemateriaal ligt, is een
interessante vegetatie te vinden die
tot de ruderale ruigten te rekenen is.
Vanwege de aanwezigheid van
onder andere Wouw, Witte
dovenetel en Kruipertje zou ik deze
tot de Klasse der ruderale
gemeenschappen willen rekenen.
Binnen deze klasse lijkt de vegetatie
het meest op de Slangenkruidassociatie, de kensoorten
Slangenkruid en Koningskaars zijn
Afbeelding 9 Inventarisatie Dolkensberg
er talrijk. Deze associatie hoort
inderdaad thuis op krijthellingen waar door erosie een open milieu is ontstaan. Maar er
komen ook soorten voor van basenrijke, voedselrijke akkers, zoals Grote klaproos,
Gekroesde melkdistel, Gladde ereprijs, Tuinbingelkruid en Akkervergeet-mij-nietje. Dit
komt mogelijk doordat er vanaf het landbouwgebied dat een stuk ten noorden (boven de
rotsen) ligt, waarvandaan nutriënten kunnen uitspoelen, of misschien omdat het
onderliggende grasland in het verleden werd bemest. Op een plek vonden we Kleine
steentijm, een vrij zeldzame soort die juist in voedselarme gemeenschap thuishoort.
Op de graslanden zelf vonden we veel soorten van matig voedselrijke graslanden en
nitrofiele (voedselrijke) zomen. Daarom zou ik deze eerder tot de Klasse van de matig
voedselrijke graslanden rekenen, maar ook verschillende soorten van de Klasse van
kalkgraslanden zijn talrijk. Soorten die typisch zijn voor kalkgraslanden zijn Grote centaurie
en Kruipend stalkruid ( beide talrijk), Harige ratelaar en Geelhartje (beide redelijke talrijk)
en Ruige weegbree (zeldzaam). Het gras Gevinde Kortsteel is algemeen en plaatselijk
dominant. Dit is een gras dat in kalkgraslanden gaat overheersen bij een te grote
stikstoftoevoer en/of te weinig begrazing.
16
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Daarnaast zijn er veel soorten die zowel op matig voedselrijke graslanden als op
kalkgraslanden thuis horen, zoals Smalle weegbree, Gewone rolklaver en Rood Zwenkgras.
Bij de meest overheersende soorten van de klasse van de matig voedselrijke graslanden
horen Rode klaver en Glanshaver, daarnaast komen Kropaar, Gewone Berenklauw,
Gestreepte witbol en Madeliefje veel voor.
Verder zijn grote delen van het grasland verruigd en begroeid met struiken, hoge kruiden en
bramen (vaak komen deze ruigtesoorten samen voor
De gecombineerde schaal van Braunmet de bovengenoemde graslandsoorten). Er zijn veel
Blanquet
soorten van de Associatie van Dauwbraam en
BraunBedekking (%),
Marjolein die behoort tot de Marjolein-klasse met zijn
Blanquet
aantal individuen
zomen op kalkrijke grond. Veelvoorkomende soorten
r
< 5%, 1-2
zijn Dauwbraam, Wilde marjolein, Borstelkrans,
IJzerhard en Gewone agrimonie. Daarnaast zijn Ruig
+
< 5%, 2-10
viooltje en de zeldzame Hokjespeul aangetroffen, de
eerste vlakbij de rotsen en de tweede langs het pad vrij
1
< 5%, 10-100
ver onderaan. Deze associatie groeit van volgens de
2m
< 5%, >100
literatuur op droge, zonnige plekken met een
kalkhoudende bodem, en ontstaat als grasland niet
2a
5 – 12.5%
regelmatig begraasd of gemaaid wordt. De
Dolkensberg lijkt prima aan deze beschrijving te
2b
12.5 – 25%
voldoen, maar er groeien daarnaast ook veel soorten
3
25 – 50%
van nitrofiele zomen.
4
50 – 75%
Als er niet beheerd wordt vindt er meestal natuurlijke
successie plaats via zoomgemeenschappen naar
5
75 – 100 %
doornstruwelen. Er groeien inderdaad al her en der
doornstruiken zoals Eenstlijge meidoorn, Wegedoorn,
Egelantier (een roos), Hondsroos en de lianen Heggenrank en Bosrank. Op den duur zouden
deze doornstruwelen veranderen in bos, mogelijk zou er een bos ontstaan dat vergelijkbaar
is met het Eiken-Haagbeukenbos dat op de direct ten westen van de Dolkensberg liggende
Schaerlsberg te bewonderen is. Op de Dolkensberg hebben we geen jonge eiken en
haagbeuken aangetroffen, maar wel andere soorten die ook in dit bostype voorkomen:
Hazelaar, Gewone esdoorn en Es.
Maar Natuurmonumenten zal door begrazing en/of maaien en eventueel bomen kappen
hopelijk ervoor zorgen dat het gebied een grasland blijft, en zich niet tot een doornstruweel
of zelfs bos ontwikkeld. Het grasland is zelfs kort geleden een beetje uitgebreid ten koste
van het bos. Aan de randen van het grasland waar recent stroken bos zijn gekapt troffen we
naast soorten van graslanden ook nog bosplanten aan, zoals Gevlekte aronskelk en
Bosandoorn.
Tabel 1: De drie vegetatieopnamen (ieder 16m2), waarbij de soorten zijn gerangschikt naar
de vegetatieklassen (een syntaxonomische tabel). Bedekkingsschaal: Braun-Blanquet, zie
tabel 2. Opname 1 is op een vrij vlak stuk van het grasland onderaan de helling gemaakt en
heeft relatief veel soorten van kalkgraslanden en kalkrijke zomen. Opname 2 is in het
17
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middendeel van de helling op een steiler aflopende plek gemaakt en heeft soorten van veel
verschillende klassen. Opname 3 is op een vlak stuk bovenaan de helling gemaakt en heeft
relatief veel soorten van matig voedselrijke graslanden.
Vegetatieklasse
15 (kalkgraslanden)
15
15
15
15, 16
15, 16
15, 16
15, 16
15, 16
15, 16
15, 16
15, 16
16 (matig voedselrijke graslanden)
16
16
16
16
16
16
16, 12
16, 31
16, 31, 33
16, 33
16, 33
16, 33
17 (zomen op kalkrijke grond)
17
17, 33
31 (ruderale gemeenschappen)
31
31
32
33 (nitrofiele zomen)
37
geen
geen
geen
geen
geen
geen

Soort
Geelhartje
Gevinde kortsteel
Grote centaurie
Kruipend stalkruid
Knolboterbloem
Gewone rolklaver
Rood zwenkgras
Zachte haver?
Smalle weegbree
Jacobskruiskruid
Knoopkruid
Beemdkroon
Gewone brunel
Madeliefje
Rode klaver
Hoog struisgras
Gestreepte witbol
Veldlathyrus
Kamgras
Witte klaver
Gewoon duizendblad
Kropaar
Glanshaver
Gewone berenklauw
Fluitenkruid
Gewone agrimonie
Wilde marjolein
Dauwbraam
Klein streepzaad
Speerdistel
Kruldistel
Koninginnekruid
Hondsdraf
Bosrank
Hopklaver
Gele morgenster
sint-janskruid
Wilde peen
Paardenbloem
Zachte dravik

1
+
4
1
1
2m
2a
1
2a

2
1
1
r

3
1

1
1
3
+
2a
r

1
2b
2a
1
2b

1
+
2a
2a
r

1
1
2b

+
1

+

r
1
1
2a

1
1
1
2a
1

+

+
2a
2a

1
2a

r
2a
+
r

3

r

1
r

2a
r
2m

1

r
+
r
+
+

1
+

+
r
2a
r
+
2a
r

18

Kruipnieuws nummer 1 jaargang 74
Ontwikkeling richting kalkgrasland
Natuurmonumenten wil graag dat het
grasland zich in te toekomst ontwikkeld
richting een kalkgrasland. Zoals ik hierboven
beschreef groeien er al een paar typische
soorten van kalkgraslanden, maar
overheersen de soorten van matig
voedselrijke graslanden en ruigten nog te
veel om het een kalkgrasland te noemen. Om
te bepalen wat hiervan de oorzaak zou zijn
hebben we vegetatieopnamen gemaakt en heb Afbeelding 10 Vegatatieopname Dolkensberg
ik per opname de Ellenbergwaarden
berekend, hieronder zal ik uitleggen wat Ellenbergwaarden zijn.
Een plantensoort staat niet zomaar ergens, maar kan alleen overleven als de
milieuomstandigheden geschikt zijn. Ecologen hebben dat precies onderzocht en voor de
meeste plantensoorten in Europa voor verschillende milieuvariabelen indicatiewaarden
gemaakt. Het bekendste voorbeeld van indicatiewaarden zijn Ellenbergwaarden (gemaakt
door de ecoloog Ellenberg). Deze geven per milieuvariabele op een schaal van 1 tot 9 aan
welke eisen de plant stelt. Ellenbergwaarden bestaan onder andere voor zuurgraad (pH van
de bodem), productiviteit/voedselrijkdom (de hoeveelheid nutriënten in de bodem),
temperatuur, bodemvocht, saliniteit (zoutgehalte van de bodem) en licht.
Door voor alle planten in een proefvlak de Ellenbergwaarden te bepalen en het gemiddelde
uit te rekenen krijg je meestal een betrouwbare indicatie voor de waarde van de
milieuvariabele op die plaats. Om mogelijke oorzaken te ontdekken waarom bepaalde
soorten wel of niet op die plaats groeien, kun je de Ellenbergwaarden van de soort
vergelijken met die van de groeiplaats om te zien of deze overeenkomen.
De Ellenbergwaarde voor de zuurgraad lagen rond de 7,1 (6,9-7,3), dit wijst op zwak
basische grond. Dit is een normale waarde voor kalkgraslanden, dus waarschijnlijk is de
zuurgraad niet de oorzaak ervoor dat de vegetatie nog niet tot de kalkgraslanden te rekenen
valt. Ook de Ellenbergwaarden voor temperatuur, licht en saliniteit weken niet af van wat
normaal is voor kalkgraslanden. De Ellenbergwaarden voor vocht lagen rond de 4.7 (4.54.9), dit wijst op vrij droge grond. Het is echter wel een beetje aan de hoge kant voor
kalkgraslanden (normaal is 3.8-4.6).
De Ellenbergwaarden voor voedselrijkdom lagen rond de 5.1 (4.7-5.4), terwijl
kalkgraslanden normaalgesproken lagere waarden hebben, 2,8-4. Vooral een te hoge
voedselrijkdom door het verleden als bemest landbouwgrasland lijkt dus ervoor te zorgen
dat het nog geen kalkgrasland is. De kalkgraslandsoorten die hier wel voorkomen blijken de
soorten te zijn die relatief nog het beste op voedselrijke plekken kunnen groeien; zij komen
van nature voor op plaatsen met Ellenbergwaarden van maximaal 5-5,5. Veel typische
soorten die op de Dolkensberg ontbreken, zoals Duitse gentiaan, Duifkruid en Grote
muggenorchis, groeien echter alleen op plaatsen met Ellenbergwaarden van maximaal 4.5
(met een optimum van 3.3). Op voedselrijkere plekken als de Dolkensberg worden ze
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weggeconcurreerd door snelle groeiers, zoals het gras Gevinde kortsteel en soorten van
matig voedselrijke graslanden.
Om de bodem van de Dolkensberg voedselarmer te krijgen is van belang om nooit meer te
bemesten. Bij voorkeur zou men ook op de landbouwvelden die niet ver boven de rotsen
liggen moeten stoppen met bemesten om te voorkomen dat nutriënten omlaag spoelen naar
het grasland, maar dat willen de boeren vast niet.
Verder is het belangrijk dat Natuurmonumenten het gebied ieder jaar laat begrazen of
maaien. Als de schapen ’s nachts elders staan en een deel van de uitwerpselen daar
achterlaten of als het maaisel wordt afgevoerd verdwijnen nutriënten van het grasland en
wordt het voedselarmer. Na enkele decennia is het dan misschien arm genoeg voor de
gevoelige kalkgraslandsoorten. Maar dan moet Natuurmonumenten wel ervoor zorgen dat
deze het gebied kunnen bereiken, bijvoorbeeld door schapen eerst op een kalkgrasland te
laten grazen waardoor zaden meeliften of door wat maaisel van een kalkgrasland (waarin
zaden zitten) uit te spreiden. Een andere optie is het gericht uitzaaien van de soorten, maar
dat vinden de meeste natuurbeschermers te onnatuurlijk. Men zou echter kunnen
tegenwerpen dat de bemesting in het verleden waardoor wellicht veel soorten verdwenen
ook onnatuurlijk was, en dat het daarom te rechtvaardigen is om door onnatuurlijke
methoden de soorten weer terug te brengen.

De heilige drie-eenheid van de mossen
Door: ELSKE KLOEN
Er zijn van die momenten dat je je afvraagt
‘hoe ben ik hier nou weer terecht gekomen?’
Bijvoorbeeld op een aangename februaridag in
het bos, met een clubje toffe mensen en een
excursieleider die met veel gevoel voor drama
verkondigt dat hij de heilige drie-eenheid van
de bosmossen (gesnaveld klauwtjesmos,
gewoon gaffeltandmos en fraai haarmos) heeft
gevonden. We zijn op mossenexcursie met
Klaas van Dort, de medeauteur van de
Fotogids Mossen. Waarschijnlijk vraagt een
deel van jullie zich nu af waarom ik zo gek ben Afbeelding 11 een mos door een loepje
om twintig kilometer te fietsen om een dag in
de kou mossen te kijken, maar stiekem zijn mossen heel erg interessant en leuk! Ze zijn
alleen niet zo groot, maar daar zijn oplossingen voor. De dag begon dan ook met een korte
les correct loepgebruik: omhoog kijken, naar het licht. Dan kan je zo door de dunne blaadjes
heen kijken en zie je veel meer. En mossen zijn overal, dus we konden al op de parkeerplaats
aan de slag. Maar daarna gingen we snel door voor het echte werk, het Wolfhezerbos in. Dit
is een echt mossenwalhalla, omdat de beheerders dode bomen laten liggen en er boswallen
zijn. Hierdoor komen er veel verschillende en soms ook bijzondere mossen voor. Al snel
worden we ondergedompeld in de wereld van de mossen: nerven die al dan niet aanwezig
zijn (‘Deze heeft geen nerf.’ ‘Waarom staat er dan in uw boek dat hij er wel een heeft?’ ‘Oké,
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jij wint, je kunt in het veld geen nerf zien.’), boomlijken en latrelaties (de gewone
poederkorst en het gesnaveld klauwtjesmos groeien altijd aan de andere kant van de
boomstam, maar als je de een ziet vind je de ander ook). Na wat commentaar op ons
looptempo, dat weer typisch Sjoc was, kwamen we uiteindelijk toch bij het heitje aan. En
daar merkten we dat niet alle mossen piepklein zijn: het gerimpeld gaffeltandmos dat hier
staat heeft dikke stengels die zo vol zitten met stengelvilt dat ze knotsvormig lijken. Hij kan
vijftien centimeter hoog worden – een reus dus in mossenland. En in de loopgraven, waar
het net wat vochtiger blijft, vinden we een bijzonder veenmos dat de heide zo ’s winters
prachtig rood kleurt. Hoezo mossen zijn klein en saai groen? Al met al was het een
ontzettend gezellige en leerzame excursie, de volgende keer kom ik zeker weer! Heb je spijt
dat je er niet was?

Kruipwoordpuzzel
Door: TESSEL DE VRIES en MYRTHE KOOIJMAN
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Aankondiging van activiteiten
8-12 mei – Hemelvaartkamp Gaasterland
(kaderkamp)
Het Gaasterland is een prachtig bosgebied in Zuid-West
Friesland waar veel te leren valt over planten en bomen.
Het ligt aan het IJsselmeer, tussen andere mooie meren en ook voor vogelaars is het een
aantrekkelijk gebied. We gaan kamperen op een camping die vlakbij de bossen en de
IJsselmeerkust met zijn kliffen ligt, voor vogels en planten dus een prachtplek.
Op dit kamp gaan we extra aandacht besteden aan plantenfamilies. Je kunt het plantenrijk
namelijk opdelen in families, waarvan er veel makkelijk te herkennen zijn. Net zoals je
meteen ziet dat een lynx een katachtige is, kun je dan bijvoorbeeld in één oogopslag zien dat
een madeliefje een composiet is. Het is leuk en handig om te zien bij welke familie een
plantensoort hoort, want je kunt hem dan veel sneller determineren en herkennen.
Dit kamp is een kaderkamp: je kunt extra veel leren en je krijgt reiskostenvergoeding als je
lid bent. Kom naar het Gaasterland om van alles over planten en bomen te leren!
Info: Anouk de Waard en Max Simmelink, max.simmelink@wur.nl, 06-14570987
7-9 juni – Voorzomerkamp Texel orchideeën (kaderkamp)
We gaan samen met de SWG naar Texel. Texel is erg veelzijdig! Je kunt er stenen keren
langs de waddendijk, snorkelen in de NIOZ haven en natuurlijk korren en schelpen zoeken
op het strand. Texel is ook beroemd om de vele soorten orchideeën en andere zeldzame
planten die het eiland in juni omtoveren in een bloemenzee.
Info: Sophie van Rijssel
15 & 16 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! Ben je geïnteresseerd in
planten? Dan mag je deze leuke maar vooral ook gezellige excursies niet missen! Er komen
waarschijnlijk excursies in Groningen, Den Haag, Haarlem / Amsterdam, Den Bosch,
Wageningen, Apeldoorn en Utrecht (of elders in Dcentraal).
Info: Lies Koenders
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21-31 juli – Zoka Rijk van Nijmegen 2: planten

Geef je op via zomerkampen.njn.nl
Heb jij zin in een gezellig en leerzaam kamp in één van de mooiste streken van Nederland?
In het afwisselende Rijk van Nijmegen kun je langs de strandjes van de Waal struinen, vanaf
de beboste stuwwallen uitkijken over het rivierengebied, pootje baden in een heideven en
door de ruige wildernis van de Millingerwaard banjeren. En dat samen met enthousiaste
leeftijdsgenoten die je veel over de natuur kunnen leren, vooral over planten. Want dit is het
zomerkamp van de plantenwerkgroep (de Sjoc, zie www.sjoc.njn.nl).
Ook als je nog niets van planten weet ben je van harte welkom! Je kunt op dit kamp leren
hoe je zelf planten kunt determineren. We kunnen ook een vegetatieonderzoekje doen, een
dag natuur beheren of wilde planten verzamelen om er een maaltijd van te koken. Natuurlijk
kijken we daarnaast ook naar de bijzondere diersoorten die er voorkomen.
De kampplek ligt in de Ooijpolder, aan de rand van het uitgestrekte natuurgebied de
Gelderse Poort. Hier vind je rivierduinen waarop je heerlijk kunt zonnebaden, schaduwrijke
ooibossen, plassen waarin je een verfrissende duik kunt nemen en ondoordringbare
moerassen. Er groeien zeldzame planten zoals Besanjelier, Veldsalie, Brede ereprijs,
Sikkelklaver, Late stekelnoot en Polei. Ook leven er veel vogelsoorten zoals Zwarte stern,
Visarend en Roerdomp, de Bever en maar liefst 36 libellensoorten!
In het natuurgebied De Bruuk liggen natte hooilanden met bijzondere vegetaties zoals
Blauwgrasland. Er groeien prachtige plantensoorten, waaronder orchideeën, zeggen, Blauwe
knoop en Heidekartelblad.
Mooie loofbossen met ravijnachtige dalen en kolkende beekjes liggen op de Sint Jansberg en
de Duivelsberg. Hier komen leuke soorten voor als Zwartblauwe rapunzel, Fraai hertshooi,
Boslathyrus en de Das. In het uitgestrekte bosgebied "Reichswald" net over de grens in
Duitsland groeien oude Wintereiken-beukenbossen waar je zomaar op edelherten en wilde
zwijnen kunt stuiten.
Ook liefhebbers van heidevelden komen aan hun trekken. Zo heb je vanaf de glooiende
Mookerhei weids uitzicht over de Maas. Rond de Hatertse en Overasseltse vennen vind je
plantensoorten van natte heide en hoogvenen, zoals Kleine veenbes, Beenbreek en
Lavendelheide.
Het zal dus een erg leuk kamp worden, waarop je kunt genieten van het prachtige landschap,
mooie plantensoorten en niet te vergeten de gezellige kampsfeer! Kom mee naar dit toffe
zomerkamp in het Rijk van Nijmegen!
Info: Max Simmelink, max.simmelink@wur.nl, 06-14570987
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