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et Kruipnieuws 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 34 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: rhm.dekool@gmail.com
De voorkant is getekend door: Myrthe Kooijman
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Woordje van de Redaccen,
Beste lezer,

V

oor je ligt alweer het tweede kruipnieuws van dit jaar. De
zomer is tot een prachtige bloei uitgekomen. Excursies en
kampjes zijn in volle gang. Het is de tijd van het jaar om
buiten te leven en van de heerlijke welverdiende vakantie te genieten.
Om nog meer te genieten van je vakantie hebben we in dit nummer
handige tips voor op zoka, intrigerendende artikelen voor in de
hangmat en de aankoniging voor wanneer je terug bent van
zomerkamp.
Ik hoop dat je weer veel leesplezier ervan zult hebben.

Tot op kamp en excursie,
Tessel, Mirthe, Titus en Harmen
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Voorzitterswoordje
Lieve Sjoccers en donateurs,

G

elukkig gaat het nog steeds
goed met de Sjoc. Er zijn
dit jaar al zes leuke kampen
geweest, met steeds zo’n 8-18
deelnemers. Ook het zomerkamp in
het Rijk van Nijmegen belooft geslaagd te worden. En niet te
vergeten het nazoka Schier op 28 augustus tot 1 september. Dit
eiland is volgens Marinka het mooiste gebied van Nederland, daarom
organiseert zij er haar laatste kamp. Kom dus mee om dit prachtige
eiland te ontdekken!
Het zou mooi zijn als een aantal Sjoccers meer verantwoordelijkheid
voor de Sjoc zou nemen, door vaak op kamp te komen en actief mee
te denken. Nu werken veel bestuursleden goed mee, maar heb ik toch
het gevoel nodig te zijn om de Sjoc draaiende te houden. Een aantal
actieve leden is oude sok geworden of wordt dat dit jaar, dus we
hebben een nieuwe ‘harde kern’ nodig. Er zijn momenteel maar
enkele Sjoccers die naar veel kampen komen. Hoewel er genoeg leden
met plantenkennis zijn, is het daardoor soms moeilijk ervoor te
zorgen dat er genoeg kader op kamp komt. Op hemka was ik de enige
met veel soortenkennis op het gebied van planten. Maar gelukkig
gebeurt het ook regelmatig dat er een hand vol leden met kader naar
een kampje komt, dan is er ruim voldoende plantenkennis.
Als je vaak op kamp komt leer je de andere leden beter kennen, en
leer je veel sneller plantensoorten herkennen. Dus hoe vaker je komt,
des te leuker, gezelliger en leerzamer het wordt!
Tot op kamp of excursie,
Max Simmelink
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Zomerse versnaperingen voor op excursie:
Door: HARMEN VAN OOSTEN
Het geheim van een succesvol leven is eten wat je wil en je voedsel het zelf
maar laten uitvechten in je maag.
Van Mark Twain schrijver uit de VS 1835-1910

Z

oals dit gezegde heeft eten uit de natuur zo wel zijn risico’s.
Maar wie wil er nou niet op excursie zijn eigen broodje
gezond willen kunnen maken? Of op kamp de rest verrassen
met een heerlijke siroop, soep of maaltijd? In dit artikel wil ik je wat
handige weetjes geven om nog beter de natuur te bestuderen.
Namelijk de biodiversiteit aan smaken die de natuur te bieden heeft!
Hieronder staat een tabel uit infonu.nl over de verschillende soorten
planten en wat je ermee kan doen. Recepten van een paar van die
dingen staan in de volgende hoofdstukken. Voor de rest mag jij je
eigen creativiteit gebruiken om er iets heerlijks van te maken.
Een overzicht van eetbare planten uit de natuur naar gebruik:
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Eten uit de natuur in de lente, zomer, herfst
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Al vroeg in het jaar is Klein Hoefblad te vinden. Vooral in de
bermen van sloten en wegen. Gebruik: In stamppot of gestoofd;
Overal zijn wel Brandnetels te vinden. Gebruik: De jonge
knoppen van brandnetels in soep of gestoofd;
Look-zonder-Look in bermen. Gebruik: Bladeren in soep en
stoofschotels;
Gewone Paardenbloem in tuinen en bermen. Gebruik: Bladeren
in salade;
Zevenblad in tuinen, plantsoenen en bermen. Gebruik: Jonge
scheuten in stamppot en soep of gestoofd;
Beekpunge bij beken en vochtige gronden. Gebruik: In
stamppot en soep;
Gewone Smeerwortel staat in tuinen, plantsoenen en bermen.
Gebruik: Jonge stengels eten als asperge of gestoofd (niet teveel
van eten);
Gevlekt Longkruid staat in tuinen, plantsoenen en bermen.
Gebruik: Bladeren in stamppot en soep;
Wilgenroosje in tuinen en bermen. Gebruik: Jonge bladeren in
stamppot en soep;
Vrouwenmantel in tuinen en bermen. Gebruik: Bladeren (voor
bloei) in stamppot en soep;
7
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•

•

Kaasjeskruid in tuinen en bermen. Gebruik: Jonge bladeren in
salade of gestoofd;
Oost-Indische Kers in tuinen. Gebruik: Bladeren in stamppot,
soep en salade;

Bron:
http://eten-en-drinken.infonu.nl/

Vlierbloesem siroop
Door: HARMEN VAN OOSTEN

A

fgelopen weekeind heb ik
Vlierbloesem siroop en dat is
een echte aanrader om thuis
of op kamp een keer te maken! Het is
een heel makkelijk recept en het kost ook weinig tijd om te doen. In
deze siroop proef je niet de zoetstoffen zoals bij ranja maar de heerlijk
bloemen van vlier. Hoe kan je beter van de natuur genieten van met
een mok Vlierbloesem sap verdiept in je flora een plantje te
determineren.
Als eerste moet je natuurlijk de vlierbloesemschermen plukken in de
ochtend op een droge dag. Schud ze even uit voor de insecten die erin
kunnen zitten. Gebruik alleen schermen met mooie frisse bloesem
waarvan alle bloemen uitgekomen zijn. Doe zo veel mogelijk
schermen zonder stelen in een grote pan of emmer met deksel.
Overgiet de schermen met zoveel water dat ze onder staan maar ook
niet veel meer. Zo zorg je dat je een geconcentreerde smaak krijgt en
dat is wat je wil bereiken. Een BOM vlierbloesem en lente in je glas!
Doe de deksel er nu op en laat dit mengsel 1 dag staan op een koele
plek. Iets langer laten staan kan ook maar overdrijf het niet. Als je wilt
kan je al wat citroensap erbij doen, dit kan je ook als laatste of
helemaal niet erbij doen. Citroen maakt de siroop wat frisser en langer
houdbaar.
Na een dag intrekken kan je nu alles door een grote doek afgieten
zodat je alleen het vocht overhoud. Helemaal helder krijg je het alleen
nooit omdat er altijd wat fijn stuifmeel overblijft in het water. Het is
8
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handig om de hoeveelheid vocht te meten voor je het in de pan doet.
Er hoort namelijk per liter 1250 gram suiker bij voor een lekkerdere
smaak. Verhit de pan tot het net niet kookt. Roer tot de suiker is
opgelost. Deze siroop kun je ook prima zonder citroenzuur maken.
Citroenzuur zorgt voor een frisse smaak en lange houdbaarheid. Voor
de frissere smaak kun je ook citroensap en schil meekoken en voor het
vullen van de flessen verwijderen. Ook zonder citroenzuur is deze
siroop uiteraard houdbaar maar wel minder lang.
Maak flessen van te voren goed schoon met kokend water. Vul de
flessen nu heet af. Sluit ze direct na het vullen goed af. Bijvoorbeeld
met de handige rubber doppen op de foto of gewoon met een
schroefdop of kurk.
Voor de afwisseling kan je er ook wat:
• bloemblaadjes zoals: rozenblaadjes, madeliefjes, viooltjes
• kruiden zoals: gember, kaneel, anijs, jeneverbes
• ander fruit zoals: kruisbes of aardbei

Bron: http://www.vlierbessen.nl/recepten/vlierbloesemsiroop/
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Omelet met wilde hopscheuten

I

n Italië gebruiken ze wilde hop in de keuken. Aan het extract van
hop wordt een rustgevende en slaapverwekkende werking
toegeschreven. Met dit doel wordt het soms in thee verwerkt. Ook
wordt het beschouwd als maagversterkend. Antoinio Carluccio heeft
in zijn kookboek Antonio goes wild twee recepten daarover. Dit
recept is geciteerd door hopscheuten.nl en gaat als volgt:
Ingrediënten
•
•
•
•

•

200 gram hopscheuten
4 eetlepels olijfolie
5 grote eieren
20 gram vers geraspte
Parmezaanse kaas
peper en zout

Was de hopscheuten en laat ze goed
uitlekken. Zet een pan met een
doorsnede van ongeveer 20
centimeter met anti-aanbaklaag op
het vuur. Voeg de olijfolie toe en bak
de hopscheuten rustig tot ze zacht zijn geworden. Het bakken is een
mooi gezicht. De hopscheuten zijn eerst nog paars met groen van
kleur en worden na het bakken fris groen. Het ziet er ineens uit als een
hele andere groente dan wat je net geplukt hebt!
Klop in een kom de eieren, kaas en peper en zout. Giet het over de
hopscheuten in de pan. Zet het vuur iets hoger en bak een kant van de
omelet bruin. Keer de omelet om en bak de andere kant ook bruin.
Snijd er punten van en eet smakelijk!
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Paka ZuLi
Het beroemde paka zuli werd dit jaar opnieuw gehouden in
Simpelveld, waar we overnachtten in het Simpelveldse scoutinggebouw.
De volgende ochtend lekker op excursie en ’s middags gingen we
naar een stuk bos waar we Bert Maes ontmoetten. Bert is een
enthousiaste excursieleider, geïnteresseerd in planten, maar hij vind
vooral dat er te weinig naar bomen wordt gekeken, waarna een
interessant verhaal volgde over de geschiedenis van dat specifieke
stuk bos. Zo bleek dat er een soort loopgraven te vinden waren, een
mysterieus diep gat waarvan niemand wist hoe dat daar gekomen
was en dat er de laatste tientallen jaren eigenlijk weinig aan intensief
bosbeheer was gedaan. Hierdoor kon je mooi zien hoe het bos zich
had ontwikkeld. Ook brachten we een bezoekje aan een gele
kornoelje waarna we weer naar Simpelveld terugkeerden voor een
gezellige avond.

De tweede dag hoefden we ons over plantjes in ieder geval helemaal
niet druk meer te maken, want de wereld was bedekt door een laagje
poedersneeuw. Ik ben met de excursie van Evelien en Tjerk naar
Groeve ’t Rooth geweest. Daar kregen we allemaal een hamertje
zodat we zelf konden gaan hakken naar fossielen. De groeve had zo’n
20 meter hoge wand waar door een grote machine steen werd
afgeschraapt. in de brokstukken aan de voet van de wanden kon je
dan met je hamertje op zoek. Enthousiast hakkend vonden we veel
kleine dingetjes als, maar op een gegeven moment vond iemand een
11
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zeeegel ter grote van een tennisbal. Na een tijdje gingen Evelien en
ik even op onderzoek uit rond de groeve en op onze tocht kwamen
we niet alleen een vosje tegen, maar ook een wild zwijn!
Bij terugkomst was de man van de scouting aanwezig en kreeg Tjerk
een enorm oud en bijzonder fossiel in zijn handen gedrukt. De man
was naar een andere groeve geweest en had die daar gevonden.
Omdat wij zo enthousiast waren, mochten we hem wel hebben.
’s Avonds kwam Bram Kroese en gaf een bijzonder grappige en erg
leerzame lezing over waterbeesten m.b.v. een rol papier waarop hij de
beginselen van waterbeesten had getekend.

Helaas blijken NJN’ers erg schone types, want er werd dankbaar
gebruik gemaakt van de douche. De afzuiger werkte echter niet naar
behoren en deze avond was het raak. Samen met een wolk stoom
stapte er iemand uit de douche waardoor het brandalarm in de gang
afging: Paniek en lawaai dus, de meeste kampgangers zochten hun
toevlucht in de slaapkamer tegen het geluid, 112 werd gebeld om te
voorkomen dat de brandweer onnodig op de stoep zou staan, terwijl
Bram op de verwarming klom om het alarm uit te schakelen. Helaas
is zo’n verwarming daar niet helemaal op gemaakt, dus kwam Bram
met verwarming en al naar beneden. Gelukkig hielden de buizen het,
maar heel fraai was de situatie niet.
12
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De dag erna een waterbeestjesexcursie met Bram. Hij legde uit welke
speciale soorten hij hoopte te vangen op die plek. Vol enthousiasme
begonnen we met zeefjes en netten het riviertje af te lopen en al snel
vonden we het felbegeerde zeldzame beestje. Om even later te
ontdekken dat elk groepje die euforische gevoelens had kunnen delen.
Bij het determineren kwam er nog een ijsvogeltje langs waarna we
onze weg vervolgden. Op een gegeven moment stuitten we tegen een
muur en een massief ijzeren deur. Dus iedereen klom in bomen en op
elkaars nek om te ontdekken wat zich afspeelde achter die duistere
muur. Een soort tenten en kleine hutjes, het leek zowaar wel een
concentratiekamp. We besloten er omheen te lopen om de ontdekken
wat het toch was, waarbij iemand ons wist te vertellen dat we aan de
grens met Duitsland waren beland, zeer duister.
Zondag gingen de meeste mensen nog een halve dag op excursie
waarna dit koude, maar zeer geslaagde paka weer was afgelopen: het
waren gezellige leerzame dagen!
Anouk de Waard
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Eetbare planten: Boven de grond
DOOR:TITUS VAN DEN BERG

D

oor alle warmte en regenval tegelijkertijd zijn veel planten
snel gegroeid. Dat is natuurlijk mooi voor de planten... Maar
ook mooi voor ons! Want nu kunnen we alle plantjes lekker

op eten!
Veel blaadjes zijn gewoon eetbaar, gegeven dat de plant niet giftig is,
en smaken vaak niet eens heel slecht. Bij bomen moet je vaak wel de
hele jonge blaadjes gebruiken. Je kunt ze gebruiken als salade of
groente. Van bijvoorbeeld de meidoorn, beuk, bieten maar ook van de
tomaat zijn de bladeren eetbaar.
Vaak hoor je dat de gehele
tomatenplant, behalve de vruchten,
giftig is omdat het een nachtschade
plant is (dat is racisme). Dat is
inderdaad zo, de plant bevat
namelijk tomatine. Maar wereldwijd
worden groene tomaten veel
gegeten, gebakken of ingemaakt, en
groente tomaten bevatten veel meer
tomatine dan ieder ander deel van de
plant. Maar zelfs in die concentraties
is het niet schadelijk, zeker als je
bedenkt dat het niet eens door ons spijsverteringsysteem opgenomen
kan worden. Volgens onderzoeken is er minstens een kilo rauwe
tomaten bladeren nodig zijn per volwassene om een gevaar te
vormen. Het grootste effect dat tomatine heeft is dat het de
vetopname tijdelijk verminderd.
Om verder te gaan op eetbare
vruchten en noten, die zijn er in
overvloed. Vooral omdat vruchten,
noten iets minder, bedoeld zijn om
eetbaar te zijn. Er zijn in het wild al
veel voorbeelden aan te wijzen, denk
aan: Bosbessen, frambozen, bramen,
aardbeien (hoewel deze eigenlijk
geen vrucht is), jeneverbessen,
vlierbessen, vossenbessen,
14
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cranberry's, sleedoorn bessen en rozenbottels. Dat zijn een hele hoop
bessen, overal is er wel één van deze te vinden. Je kunt er jam van
maken of op andere manieren verwerken of ze gewoon zo opeten.
Ook hier is weer een plant waarvan iedereen denkt dat het giftig is, ik
kreeg dat zelf op de basisschool te horen: De lijsterbes. Deze is niet
giftig, alleen heel vies, deze moet je dus verwerken in iets anders.
Natuurlijk zijn er ook nog de grotere
vruchten zoals appels, peren, pruimen en
mispels. Vaak zijn ze uit het wild niet echt
lekker maar gecultiveerd zijn ze smakelijk.
Maar mocht je in een situatie komen waarin
je afgesneden bent van iedere vorm van
beschaving dan word je uiteindelijk
gedongen om ze wel te eten, gewoon rauw
of gekookt.
Als laatste zijn er ook nog de noten.
Eigenlijk hebben we in Nederland niet zo veel noten als iedereen
denkt, Alleen eikels, kastanjes, beukennootjes en hazelnoten. Dit
komt omdat okkernoten, amandelen, pinda’s en cashewnoten,
pecanoten en pijnboompitten eigenlijk geen noten zijn. Ze hebben
twee delen en niet een schil die uit een vlies bestaat daarom zijn het
zaden, maar niet minder lekker.
Ik zou dus zeggen sla zoveel mogelijk op nu het nog kan. Maak
bijvoorbeeld vlierbessen siroop, jammen of

Is een lange winter goed, of slecht?
DOOR:SINGALEES (http://singalees.infoteur.nl)
BEWERKT DOOR: TITUS VAN DEN BERG

N

a een lange en strenge winter komt de natuur later op gang
dan normaal gesproken. Dat betekent voor het voorjaar van
2013 bijvoorbeeld dat katjes van de els, de hazelaar en de
gele kornoelje weken later gaan bloeien dan andere jaren. Ook
vlinders, kikkers en padden laten zich na een strenge winter begin
maart nog nauwelijks zien.
De winter van 2012/2013 gaat niet de boeken in als extreem streng.
De natuur loopt zelfs in feite maar een aantal dagen achter bij andere
jaren. Veel mensen denken dat doordat alles later begint in de natuur
15
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het dus wel zal betekenen dat het voorjaar en de zomer die erop
volgen heel lang zullen duren. Vol met bloeiende en groeiende
planten. Niets hoeft echter minder waar te zijn. De bloeiperiode van
een plant bijvoorbeeld hangt veel meer af van de temperatuur op het
moment zelf dan van de periode voorafgaande aan het uitkomen van
de bloemen. Bij warmte zijn planten veel eerder uitgebloeid dan als
het wat killer is. Het moment waarop de lente zich echt aankondigt is
daarbij niet van invloed.
Veel mensen zijn ook gewend aan een “vroege lente”. Gewoon omdat
de winter die eraan vooraf ging heel mild was. De natuur komt dan in
het voorjaar eerder op gang. Eerder zelfs dan eigenlijk zou moeten.
Een winter als die van 2012/2013 is eigenlijk normaal en de
ontwikkeling van planten, bomen en struiken die daarop volgt is dan
eigenlijk ook niet uitzonderlijk.
Bovendien krijgt de natuur door een wat langere winter ook wat
meer rust. En kunnen exotische planten zich minder goed vestigen.
Door hele milde winters doen ze dat wel, maar in feite is dat een heel
slecht teken. Ze horen hier niet, zijn eigenlijk niet gewend aan dit
klimaat, maar door een zachte winter krijgen ze toch voet aan de

grond. Door die milde winters hebben zich in de afgelopen decennia
al zo’n 80 plantensoorten gevestigd die daarvoor anders de kans niet
zouden krijgen. In Nederland hebben we van oorsprong zo’n 1300,
dus dat is een gigantische verandering in de natuur.
Veel mensen denken dat ze doordat er een strenge of lange winter is
geweest geen last meer zullen hebben van allerlei insecten zoals
muggen of wespen. Het tegendeel is echter waar. Veel van de
16
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gevleugelde vrienden teren zelfs op zo’n winter, omdat ze door de
kou maar heel weinig energie hoeven te verbruiken. Dat betekent dat
ze na de winter energiek als nooit tevoren tevoorschijn springen.
Zelfs de eikenprocessierups kan goed tegen de winter. Dit dier
overwintert namelijk in een eitje en kan zelfs overleven tijdens
temperaturen van min 23 graden. Het enige wat hen wel kan
vernietigen is nachtvorst als zij al uit het ei zijn gekropen.
Toch zijn er ook planten die niet tegen een lange winter kunnen. Dat
zijn bijvoorbeeld de aquariumplanten die mensen overal zo maar
dumpen. Het gevolg is dat heel veel sloten, plassen en andere
wateren vol zitten met de slieren van de hard groeiende planten als
waternavel. Maar de vorst van een strenge winter kunnen zij niet
aan, dus de kans is erg groot dat zo’n probleem na zo’n winter veel
minder groot is.
Wie het waarschijnlijk na een winter als die van 2012/2013 wel
moeilijk heeft gehad is de Amerikaanse rivierkreeft. Het dier dat hier
illegaal binnen is gehaald en sommigen wateren al helemaal
overbevolkt heeft het wellicht niet zo goed overleefd. Kreeften
kruipen namelijk bij vorst naar een schuilplek die dieper ligt.
Doordat de winter van 2012/2013 zo wisselend was hebben de
dieren daar waarschijnlijk te weinig tijd voor gehad en konden ze de
kou dus niet trotseren. Dit zou kunnen betekenen dat in 2013 veel
minder rivierkreeften te vinden zijn in gebieden waar ze tot dan een
probleem vormden.
Er zou na een lange winter wel schade kunnen ontstaan aan
grasmatten van bijvoorbeeld golfbanen, weilanden of sportvelden.
Dit komt omdat de langpootmuggen larven hebben gelegd in het
gras. Die beesten vreten het gras aan de bovenkant op en daardoor
ontstaan kale plekken in de velden. In perioden dat er veel sneeuw
valt overleven de dieren het extra goed, omdat zij heel goed gedijen
in een vochtige omgeving.
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Herstel van kruidenrijk grasland - deel
1: verschraling en hydrologie
Door MAX SIMMELINK

O

ndanks de verstedelijking bestaat tweederde van het
Nederlandse landoppervlak nog uit landbouwgrond,
waarvan de helft grasland. Als je met de trein of auto door
Nederland rijdt, zal het je dan ook in veel gebieden opvallen hoeveel
grasland je doorkruist. Helaas is zo’n 90-95% van deze graslanden
extreem soortenarm; je ziet er nauwelijks bloemen, alleen eentonige
glanzend groene vlaktes. Dat was tot ongeveer 1950 wel anders; toen
kleurden de graslanden nog prachtig geel, rood en blauw door de
bloei van vele kruiden. Sommige plantensoorten die nu zeldzaam zijn,
kwamen toen algemeen in grasland voor. Zo hoorden we bij de lezing
op het vozoka Texel dat orchideeën daar vroeger zo talrijk waren dat
ze koeienblommen genoemd werden.
Zijn die soortenrijkdom en bloemenpracht nog te herstellen? Bij mijn
stage bij het centraal kantoor van Natuurmonumenten heb ik
onderzocht hoe je van soortenarme landbouwgraslanden weer
kruiden- en faunarijke graslanden kunt maken. Ik heb veel literatuur
18
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gelezen en experts en medewerkers geïnterviewd (omdat het winter
was ben ik niet veel in het veld geweest). Ik zal mijn inzichten in drie
delen beschrijven, waarbij ik me focus op de planten. In het
onderstaande kader alvast een samenvatting van de belangrijkste
stappen die genomen kunnen worden; in dit deel bespreek ik de
stappen 1 en 2.
Stappenplan herstel kruidenrijk grasland
Dit kan zowel gebruikt worden voor grote graslandgebieden die een
onderdeel worden van de Ecologische Hoofdstructuur, als voor een
grote tuin!
1: Verschraal het grasland; dit betekent dat je het voedselarmer
maakt, zodat er minder nutriënten zijn. Snelgroeiende grassen zijn
dan minder concurrentiekrachtig en kruiden krijgen een kans. Je
kunt verschralen door het grasland te maaien en het maaisel af te
voeren. 2: Herstel de hydrologie indien nodig; dit houdt in dat je de
natuurlijke waterstanden herstelt, en eventueel natuurlijke
schommelingen hierin weer toestaat.
3: Zorg dat plantensoorten terug kunnen keren door;
A: Verbindingen in het landschap aan te leggen waarlangs planten
kunnen worden verspreid via bijvoorbeeld water, vogels of vee.
B: Kiemplekken te creëren, door te plaggen, te eggen of door
drukbegrazing.
C: Plantensoorten te herintroduceren door maaisel van soortenrijke
graslanden uit te strooien (daarin zitten zaden) of door ze gericht uit
te zaaien
4: Bedenk een passend eindbeheer dat op de lange termijn kan
worden gevoerd; bijvoorbeeld alleen maaien, maaien met lichte
bemesting, maaien met nabeweiden, jaarrondbegrazing of
seizoensbegrazing. Bij deze keuze zijn je doel en de
milieuomstandigheden van belang.
19
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Een kruidenrijk grasland. Foto uit een presentatie van Bart van Tooren.

Graslandbeheer voor en na de intensivering van de landbouw
Al eeuwenlang bedrijft de mens veeteelt in Nederland, en daarom is
ons land grootschalig ontbost en bedekt met grasland. Grasland kan
worden onderverdeeld in weiland, waar vee kan grazen, en hooiland,
dat traditioneel 1-2 keer per jaar wordt gemaaid om hooi van te
maken (dit wordt in de winter aan het vee gevoerd). Een tussenvorm
is de hooiweide, die na het maaien wordt nabeweid. Sommige planten
groeien vooral in beweide graslanden, andere vooral in hooilanden.
Zo wordt het gras Glanshaver (Arrhenatherum elatius)
normaalgesproken alleen dominant in hooiland en Kamgras
(Cynosurus cristatus) alleen in weilanden. Daarnaast verschilde de
soortensamenstelling sterk afhankelijk van de milieuomstandigheden,
zoals vochtbeschikbaarheid, overstromingen, zuurgraad, grondsoort
(zand, klei, veen) en voedselrijkdom. Omdat er vroeger weinig mest
was, werden sommige graslanden helemaal niet bemest en andere
licht bemest; dit leidde tot extra variatie.
20
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In de 20e eeuw zijn door de intensivering van de landbouw alle
graslanden steeds meer op elkaar gaan lijken. De belangrijkste
verklaring hiervoor is de intensieve bemesting. Enerzijds werd
kunstmest uitgevonden en geleidelijk steeds goedkoper. Anderzijds
kwam er steeds meer mest beschikbaar uit de intensieve veehouderij,
met dank aan de import van veevoer uit de tropen. Daardoor is er
mest in overvloed. Veel boeren bemesten zelfs meer dan nodig om de
mest van hun vee kwijt te raken, al wordt dit geleidelijk aan banden
gelegd door de overheid.
Door de hoge voedselrijkdom (een hoge beschikbaarheid van
belangrijke nutriënten zoals stikstof, kalium en fosfaat) gingen
concurrentiekrachtige, snelgroeiende plantensoorten overheersen.
Dit zijn vooral Engels raaigras (Lolium perenne), Ruw beemdgras
(Poa trivialis) en op natte graslanden ook Fioringras (Agrostis
stolonifera) en Geknikte vossenstaart (Alopecurus geniculatus). Dit
gebeurde niet alleen van nature; veel graslanden waarin te veel
onkruiden groeiden werden gescheurd (geploegd) en ingezaaid met
Engels raaigras, waardoor monoculturen ontstonden. Bij natte
graslanden werden vaak de sloten verdiept en drainagebuizen
aangelegd, waardoor er weinig verschil overbleef met drogere
graslanden. Deze productieve graslanden worden vaak beweid of 3-6
maal per jaar gemaaid voor het maken van kuilvoer. Dat is een soort
hooi, dat niet lang hoeft te drogen, maar ingekuild wordt. Het wordt
dicht opeen gedrukt en afgesloten, zodat het onder zuurstofarme
omstandigheden zuur wordt en lang houdbaar blijft; conservering
door melkzuurgisting. Veel plantensoorten verdragen echter maar
zo’n twee maaibeurten per jaar. Ook wordt er soms gif ingezet om
onkruiden te bestrijden. Hierdoor werden de graslanden steeds
soortenarmer.
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Een monoculuur van Engels raaigras. Foto: Robert Ketelaar.

Verschraling
Als je een landbouwgrasland weer soortenrijk wil maken is het
allereerst van belang de voedselrijkdom weer te verminderen, zodat
de groei van grassen afneemt en minder concurrentiekrachtige
soorten een kans krijgen. Bemest het grasland daarom niet (pas als
het grasland weer voedselarm is kan lichte bemesting soms gunstig
zijn). Je kunt het grasland beter niet als weiland, maar als hooiland
beheren. Maaien leidt tot verschraling mits je het maaisel afvoert;
dan voer je namelijk ook nutriënten af die de planten hebben
opgenomen. Vee scheidt echter het grootste deel van de nutriënten
weer uit; het aandeel nutriënten dat als vlees of zuivel het grasland
verlaat is te klein voor verschraling. Je kunt het beste 2-3 keer per
jaar maaien, dan kun je de meeste graslanden binnen 5-20 jaar
verschralen.
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Het tijdstip van de eerste maaibeurt is van groot belang, dit kan het
beste in mei of uiterlijk begin juni. Zo voorkom je dat de grassen
hoog en dicht worden en zaad produceren; bij te laat maaien blijven
grassen te lang dominant. Vooral Gestreepte witbol (Holcus lanatus;
op veen en zand), Grote vossenstaart (Alopecurus pratensis; op klei) en
Glanshaver (op zavel en leem) kunnen anders tijdens het
verschralingsproces dominant worden.

Maaien; foto: Natuurmonumenten / Gerrit Reekers.

Hoe lang het verschralen precies duurt hangt vooral af van hoeveel
fosfaat er in de bodem zit (fosfaat is een nutriënt / voedingsstof die
van nature weinig in de bodem voorkomt, maar veel in mest zit).
Fosfaat kan in de bodem deels gebonden worden aan o.a. ijzer en
aluminium; het gebonden fosfaat is niet beschikbaar voor planten. Er
is een evenwicht tussen het aandeel gebonden en het aandeel voor
planten beschikbaar fosfaat. Wanneer het beschikbare fosfaat door
maaien en afvoeren afneemt, wordt dit weer aangevuld doordat
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gebonden fosfaat beschikbaar wordt. Als er veel gebonden fosfaat is,
kan het daarom erg lang duren totdat de concentratie beschikbaar
fosfaat laag genoeg is.

Stikstof en kalium zijn ook belangrijke nutriënten, maar die worden
niet gebonden aan metalen en nemen meestal binnen vijf jaar
voldoende af door maaien en afvoeren; bovendien spoelen ze uit
doordat ze in water oplossen. Doordat stikstof en kalium al binnen
een paar jaar schaars worden en de groei van de dominante grassen
gaan beperken, kunnen enkele algemene kruiden zich al uitbreiden;
voorbeelden zijn klavers (Trifolium spec.), boterbloemen (Ranunculus
spec.), zuringen (Rumex spec.), Gewone hoornbloem (Cerastium
fontanum), Pinksterbloem (Cardamine pratensis) en Smalle weegbree
(Plantago lanceolata).
Maar voor veel zeldzamere kruiden die alleen onder voedselarme
omstandigheden de concurrentie met grassen aankunnen, moet de
beschikbaarheid van fosfaat laag genoeg zijn. Dat de grasproductie al
snel daalt door een tekort aan stikstof en kalium kan dan nadelig zijn;
want hoe lager de grasproductie, des te minder fosfaat de vegetatie
opneemt en des te minder fosfaat je via maaien afvoert. Om toch veel
fosfaat te blijven afvoeren kun je daarom gaan uitmijnen. Hierbij kun
je bemesten met kunstmest die wel stikstof en kalium, maar geen
fosfaat bevat. Dan blijft de grasproductie hoog en mijn je de fosfaat
uit. In plaats van stikstofbemesting kan men ook witte (en eventueel
rode) klaver uitzaaien. Klavers kunnen namelijk stikstof uit de lucht
vastleggen met bacteriën in hun wortelknolletjes, net als andere
vlinderbloemigen. Klavers gedijen echter alleen op graslanden die
niet te zuur of droog zijn, en hebben genoeg kalium nodig. Uitmijnen
is echter alleen nodig als er veel fosfaat in de bodem zit en je niet
alleen algemene kruiden, maar ook zeldzamere plantensoorten wil.
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Witte klaver, foto: Tim van den Broek.

Je kunt de voedselrijkdom van een grasland bepalen door
bodemmonster te laten nemen en te laten analyseren door een bedrijf
met een bodemlaboratorium. Dan krijg je te weten hoeveel
nutriënten er in de bodem zitten, en kun je aan de hand van
richtlijnen bepalen hoe lang het verschralen nog duurt. Als de bodem
voedselarm genoeg wordt merk je dat ook aan plantensoorten die er
verschijnen. Voorbeelden zijn Reukgras (Anthoxanthum odoratum),
Rood zwenkgras (Festuca rubra), Gewoon struisgras (Agrostis
capillaris), Gewone veldbies (Luzula campestris) en kruiden zoals
ratelaars (Rhinanthus spec.), Grasklokje (Campanula patula),
Muizenoor (Hieracium pilosella), Margriet (Leucanthemum vulgare) en
Knoopkruid (Centaurea jacea).
Als de verschraling vordert daalt de productie en kun je het grasland
minder vaak maaien, nog maar 1-2 keer per jaar. Je kunt dan
geleidelijk ook later gaan maaien, en hoeft uiteindelijk pas in de
tweede helft van juni of begin juli te maaien. Dat is gunstig voor
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weidevogels en veel insecten, omdat hun
voortplanting met name bij vroeg maaien
kan mislukken.

De veldgids ‘Ontwikkelen van
kruidenrijk grasland’ (Schippers et al.
2012; zie afbeelding onder) biedt een
goede handleiding om met maaien en
afvoeren kruidenrijk grasland te
herstellen, door het kiezen van een goed
maaitijdstip en maaifrequentie.

Herstel de hydrologie
Wanneer het grasland in het verleden verdroogd is door afwatering
met diepe sloten of drainagebuizen, is het aan te raden het grasland
weer te vernatten. De waterstand moet verhoogd worden. Daarvoor
kunnen naast aanpassing van stuwen die het waterpeil reguleren
bijvoorbeeld drainagebuizen worden gedicht of verwijderd en sloten
ondieper gemaakt. Zo wordt het grasland weer geschikte voor
plantensoorten van natte graslanden die er oorspronkelijk
voorkwamen. Om het waterpeil te verhogen is het vaak wel
belangrijk het eens te worden met aangrenzende grondeigenaren en
het waterschap, tenzij je een groot aaneengesloten gebied beheert. In
het ideale geval herstel je het natuurlijke waterpeil inclusief de
schommelingen die daarbij horen; een hoge waterstand in de winter
en het begin van de lente, en een lage in de zomer en herfst.
Voordat je een grasland natter maakt, moet het wel eerst arm aan
fosfaat zijn. Want bij vernatting komt de aan ijzer gebonden fosfaat
vrij, en dat leidt tot vervuiling van het water en een soortenarme
vegetatie, waarin Pitrus (Juncus effusus) vaak domineert. Als er nog
erg veel fosfaat in de bodem zit en je niet ruim 20 jaar wil uitmijnen,
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kun je de bovengrond ook afgraven totdat je na zo’n 30-100 cm een
fosfaatarme laag bereikt (dit heet ook wel ontgronden). Hierdoor
wordt het gebied ook natter mits het grondwater vrij ondiep zit.
Ontgronden is echter zeer duur en heeft soms negatieve bijeffecten,
zo kan het tot verzuring leiden.

Een grasland dat wordt gedomineerd door Pitrus, foto: Jacob de Bruin.

Als je het grasland hebt verschraald en
(voor natte graslanden) de hydrologie
hersteld is, kun je hopen dat de leuke
soorten vanzelf terugkeren. Helaas gaat
dit niet altijd vanzelf. In het volgende
deel zal ik beschrijven hoe je
plantensoorten die uit het grasland
verdwenen zijn weer terug kunt krijgen
(in het stappenplan hierboven staat ook
al een samenvatting).
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Antwoorden kruipwoordpuzzel:

Kruipwoordpuzzel:
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Interview	
  Tessel	
  (macro)	
  
Door: MYRTHE & TESSEL (micro)
Hier is het interview met Tessel Grijp. Het gaat over haar
ervaringen in de sjoc en wat ze er van vind dat ze nu oudesok is. Wij
vonden het erg leuk om dit interview af te nemen. Het was gezellig.
1: Wat vind je leuk aan de sjoc?
De mensen zijn gezellig en zingen veel liedjes en ik hou natuurlijk
ook erg van plantjes.
2: Wat vind je minder leuk aan de sjoc?
Als er mensen mee zijn die plantjes niet leuk vinden en die alleen
maar gaan zeuren dat ze ijsjes willen eten enzo
3: Wat vond je het meest stomme aan oudesok worden?
Dat je natuurlijk nooit meer op kamp kan!!!
4: Hoe oud was je toen je bij de njn kwam? En wanneer kwam je
bij de sjoc?
Toen ik 16 jaar was kwam ik bij de njn en een jaartje later werd ik lid
van de sjoc.
5: Wat is je leukste sjoc ervaring?
We waren een keer op kamp in de Eifel en daar zagen we op een
bergje een leuk plantje staan. Het enige probleem was dat het bergje
best wel stijl was en moeilijk te beklimmen. Dus om omhoog te
komen had je beide handen nodig, maar natuurlijk moest je ook een
flora bij je hebben. Toen stopte ik m’n flora tussen m’n tanden en
klom omhoog. Iedere keer dat ik nu mijn flora zie, zitten er nog van
die afdrukjes in en dat doet me dan denken aan dat moment.
6: Wat was je leukste sjoc kamp?
Het kamp in de Eifel en m’n eerste sjockamp natuurlijk.
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7: Wie was/is je beste sjoc maatje/ maatjes?
Dat is denk ik wel Marinka. Ik ken haar van school, en we bleken
allebei lid te zijn van de njn. Toen heeft ze me zo’n beetje
meegenomen naar de sjoc. En heel veel mensen van mijn eerste sjoc
kamp zijn ook goede vrienden, zoals Froukje, Margot en Nicky en
dat soort mensen.
8: Wat was je grootste sjoc blunder?
Soms plukte ik een stukje plant en dan zei ik “goh dit is vast niet
zeldzaam, ik mag vast wel een stukje plukken” en dan bleek het super
zeldzaam te zijn. Maar dat heb ik snel afgeleerd.
9: Heb je ooit bij de redactie gezeten van het kruipnieuws?
Nee, ik vond het wel jammer, maar er waren altijd andere mensen die
het wilden maken.

Hierboven zie je de fantastische sjocvlag met bloemetjes en al, die Tessel kreeg
op d’r laatste sjoczoka. En ook de mooie, door Marinka zelfgebreide
sjocsokken, als cadeautje toen ze oudesok werd.

10: Wat vond je de leukste vraag bij het voorstel rondje?
Geen idee eigenlijk. Misschien gewoon wat je hobby’s zijn, dat vond
ik altijd wel leuk.
11: Wat is jouw antwoord op die vraag?
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Ik houd van tekenen, nieuwe plantjes ontdekken, zingen, muziek
maken / cello en gitaar spelen en dansen.
12: Wat is je favoriete plantje en waarom?
Ik vind de plantjes van de ruwbladige familie heel mooi. Ze zijn
meestal ook lekker zacht en hebben mooie paarse en blauwe
bloemetjes.
13: Ben je vaak excursieleider geweest? Vond je dat leuk?
Ja, ik ben vaak excursieleider geweest, heel vaak zelfs en ik vind het
ook wel leuk.
14: Heb je ooit in een andere werkgroep gezeten? Zo ja, welke?
Nee, ik heb alleen bij de sjoc gezeten.
15: Wat vond je van dit interview?
Ik vond het heel erg leuk dat jullie kwamen en ik voel me heel erg
vereerd. Ik vind het ook een beetje gek, maar ik vind het ook wel leuk
en ik vond het heel erg gezellig.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  slangenkruid
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Aankondiging	
  van	
  activiteiten	
  

Convo nazoka Schiermonnikoog

D

it jaar gaan we met de sjoc in het laatste weekend van de
zomervakantie op kamp naar een heel mooi gebied. We
gaan naar het mooiste Nederlandse Waddeneiland
Schiermonnikoog. Het hele eiland van Schiermonnikoog is een
beschermd natuur gebied, dus ondanks dat het wel een klein eilandje
is, is er toch veel te zien. Zo kunnen we in het duin gebied kijken naar
leuke soorten zoals rondbladig wintergroen en slanke gentiaan. In
het groene strand kunnen we moeras wespenorchis en parnassia
tegen komen. En in de kwelder allerlei leuke plantjes die tegen zout
kunnen, zoals lamsoor, zeealsem, Zulte en nog veel meer. Maar niet
alleen voor de plantjes zou je naar dit kamp moeten komen,
Schiermonnikoog is ook gewoon een heel mooi eiland vanuit een
landschappelijk punt. Waar anders in Nederland kom je de
combinatie tegen van een breed strand waar een deel weer van is
begroeid geraakt, een kwelder op dit moment heel mooi paars bloeit
en een eiland opzich dat nog steeds aangroeit aan het oosten, zodat
het eiland over 50 jaar toch wel een aantal kilometers langer is
geworden. Naast plantjes gaan we ook kijken wat Schiermonnikoog
voor de rest nog heeft te bieden, want het is ook erg leuk om daar
naar vogels te kijken en naar schelpen te zoeken.
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Wanneer:
Het kamp begint om 18:00 op
donderdag 28 augustus en het
eindigt op zondag 1 september.
Er is op zondag ook nog de
mogelijkheid om op excursie te
gaan.
Reis:
Je kan naar Schiermonnikoog reizen door met de trein naar station
Groningen of Leeuwarden te reizen vanaf daar de bus te nemen naar
Lauwersoog. In Lauwersoog kan je de boot nemen naar het eiland.
Vanaf daar is de camping niet heel erg ver.
Kosten:
Het kamp kost 10 euro per nacht dus 40 euro voor het totale kamp.
Verder zijn er ook natuurlijk nog andere kosten bij in begrepen.
Omdat je met de bus geen fietsen mee kan nemen kan je het best
fietsen huren bij de veerboot. Dat is niet heel prijzig, voor vier dagen
een fiets te huren kost maar 12,00 euro. Verder moet natuurlijk ook
de reis naar Schiermonnikoog zelf worden betaald en natuurlijk ook
de boot, een retourtje kost 14,40.
Contactpersoon (voor info en opgave):
Marinka van Puijenbroek, marinkapuijenbroek@gmail.com, 0647394953
Geef bij het opgeven aan of je een tent mee neemt, zodat we
kunnen regelen dat iedereen een slaap plek heeft.
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Meenemen:
-‐ Tent
-‐ Regenkleding
-‐ Goede schoenen – als je op de kwelder wilt lopen neem dan
laarzen of sandalen mee!
-‐ Goede kleding (voor warm en koud weer)
-‐ Een waterfles voor minstens 1,5L
-‐ Matje, slaapzak
-‐ Tin, mokje, bestek
-‐ Toiletartikelen
-‐ Zonnebrand
-‐ eventueel medicijnen
-‐ eventueel een fietshelm
-‐ Zaklamp
-‐ Rugzak / excursietas
-‐ Flora/Schelpenveldgids, als je die hebt, eventueel andere
veldgidsen
-‐ excursieboekje
-‐ Loepje
-‐ Fototoestel
-‐ Beerput
-‐ Geld voor het kamp en eventueel iets lekkers, bijvoorbeeld een
ijsje. En om een fiets te huren
Routebeschrijving:
Als je vanaf de boot komt neem je de weg richting het eiland (dat kan
niet te missen zijn). Als je bij de dijk van het eiland bent aangekomen,
ga je daar meteen links (Minne Onnespad) zodat je dus op of naast
(wat je leuk vind) de dijk fietst. Daar ga je recht door en nadat de
weg een bocht naar rechts heeft genomen neem je de eerste rechts
het Melle Grietjepad. Daar is de camping aan de rechterkant.
Melle Grietjepad 17, Schiermonnikoog.
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