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COLOFON
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 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 Harmen
van Oosten: Harmen@njn.nl
Raak jij geinspireert door het kruipnieuws? Deel dan je inspiratie! En
stuur een stukje, foto of puzzel naar Titus.vd.berg@gmail.com

Woordjes van de redaccen,
Lieve lezer, De temperatuur daalt, we wachten op de eerste
sneeuwvlokken of toch liever het begin van de lente. Dit prachtige
nummer kun je goed lezen als je in de trein of juist lekker thuis knus
voor de openhaard. Het spijt ons van de lange tussenpoos tussen dit
en het vorige Kruipnieuws, maar iedereen had het een beetje erg druk
en dus hebben we besloten in plaats van vier maar drie
Kruipnieuwsen te maken. Maar desondanks staan het toch weer
bomvol leuke stukjes, zowel leuke als interessante dingen. Ook is er
voor het eerst geen Kruipwoordpuzzel maar een sjodocu. We hopen
dat jullie het leuk vinden en tot op kamp of excursie!
Harmen, Titus, Myrthe en Tessel
NR 3 jaargang 74 (2013)
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Voorzitterswoordje + uitnodiging ALV
Lieve Sjoccers en donateurs,
Op congres worden er elf Sjoccers oude sok: Froukje Postma,
Ingeborg Klarenberg, Jakobien Ertan, Leonie Tijsma, Linde
Hoekstra, Marinka van Puijenbroek, Nicky Lustenhouwer, Oskar van
Veen, Roland van Vulpen, Tim Brouwer, Tjerk Veenstra (en Elise
Biersma, zij was op Sjoczoka en voordat ze naar het buitenland ging
ook lid). Heb jij leuke ideeën voor dit afscheid? Of leuke foto’s,
anekdotes of herinneringen aan een van deze mensen? Neem dan
contact op met mij, dan kunnen we iets regelen voor het oude
sokkenafscheid op de bonte avond. Kom allemaal naar de bonte avond
om ze uit te zwaaien!
Gelukkig hebben we er dit jaar ook evenveel nieuwe leden bij
gekregen, en kunnen we ook zonder de superjaargang 1988 nog
doorgaan met de Sjoc. Als je ideeën hebt voor volgend jaar, zoals
leuke kampjes of tips voor Kruipnieuws, zijn die heel welkom. Als je
zelf mee wil helpen deze uit te voeren is dat helemaal geweldig. Als je
daarbij graag hulp wil van mij of een ander ervaren lid, dan helpen
we graag.
Op het congres zal weer de jaarlijkse ALV (algemene
ledenvergadering) van de Sjoc zijn. Deze zal plaatsvinden op
zaterdag 28 december, 10.45-12.15 uur. Locatie: St. Aloysius College,
Schapenkamp 200 te Hilversum. Dit is maar 10 minuten lopen van
het station. Alle leden zijn dan van harte welkom om mee te denken
over plannen voor 2013 en een nieuw bestuur te kiezen. Ik hoop veel
van jullie op de ALV te zien!
Een opvallende ontwikkeling die ik nog even wil melden is dat een
steeds groter deel van de Sjoccers in afdeling Wageningen woont. In
2009 woonden 3/33 NJN’ers (9,1%) er, nu leven ca. 22/62 (35,5%) er.
Dit komt deels omdat Wageningen Universiteit steeds meer
studenten trekt. Een paar jaar geleden studeerden de meeste Sjoccers
in Groningen, nu in Wageningen. Verder hebben sommige
Wageningse Sjoccers andere NJN’ers uit de afdeling overgehaald om
lid te worden.
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Pompoentaart FlePan-taart
Dit is echt het ideale winter sjoc recept! Deze super lekkere
pompoentaart hebben ik en Myrthe op de basisschool ook een keertje
gemaakt, maar omdat we dachten dat mensen het misschien al bij
voorbaat vies zouden vinden als we zeiden dat het pompoentaart was,
hebben we het FlePan-taart genoemd. Naar de straten waar we
wonen, en die naam heeft de taart altijd gehouden. Uiteindelijk vond
iedereen het heerlijk, zelf toen we zeiden dat er pompoen in zat 
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Ingrediënten:

300 g. pompoen, geschild en in kleine stukjes
4 eieren
250 g. bruine suiker
250 g. bloem
1 zakje vanillesuiker
1 theel. bakpoeder
1 theel. zout
1 theel. kaneel
1,5 dl olie

Voor de crème:
ongeveer 150 g. roomkaas of volle kaas
50 g. boter
1 zakje vanillesuiker
Bereidingswijze: Verwarm de oven voor op 180oC. Meng alle
ingrediënten voor de taart behalve de pompoen door
elkaar en voeg er daarna de pompoenstukje aan toe.
Verwarm de oven voor op 180°C. Meng alle
ingrediënten voor de taart behalve de pompoen door
elkaar en voeg er daarna de pompoenstukjes aan toe.
Druk het deeg in een ingevette springvorm en bak
de taart in ongeveer 50 min. tot een uur bruin. Laat
de taart afkoelen en meng de ingrediënten
voor de crème tot een gladde massa en verdeel de
c
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e afgekoelde taart. Tip met pompoen in appeltaart:
Vervang voor een appeltaart een gedeelte van de
appelstukjes door pompoenblokjes. Bijvoorbeeld in
de verhouding van 600 g. appels en 300 g. pompoen.
De pompoen hoef je niet van tevoren te koken.
Nog lekkerder als je rozijnen en noten in de taart
meebakt.
door: Tessel de Vries

Bestuursverslagen Sjocbestuur 2013
Hieronder alle bestuursverslagen. Lees ze voor de ALV op congres.
Dan hoeven we op de ALV geen mondelinge verslagen te doen maar
kunnen we volstaan met een korte samenvatting en gelegenheid tot
vragen. Zo hebben we genoeg tijd voor mooie plannen voor komend
jaar!

Kampsec - Bart Aalders, Sophie van Rijssel en Max Simmelink
Dit jaar waren er negen kleine kampjes, waarvan acht kaderkampen.
De organisatie en samenwerking verliepen goed. Max is naar alle
kampen geweest en heeft waar nodig de organisator nog geholpen.
Er waren vijf kampen met een mooi deelnemersaantal (14-22). Er
waren vier kampen met maar net voldoende deelnemers om het door
te laten gaan (8-10); maar ook kampjes met weinig deelnemers zijn
vaak erg gezellig.
Marinka van Puijenbroek, Evelien Dekker, Anouk de Waard, Anne
Krediet, Ilmar Kelderman en Jillis Roos hebben ook geholpen bij de
organisatie van een kamp, waarvoor dank.
Extra bijdrage van Bart Aalders:
Naar eigen inzicht heb ik de functie kampsec naar behoren uitgevoerd. Mijn
taak was twee kampjes te organiseren. Beide kampen waar aangekondigd
aan de leden van de NJN. De opkomst was voldoende en de organisatie was
ook goed verlopen voor beide kampen.
Het kaderkamp korstmossen in Wageningen (11-13 jan) was
oorspronkelijk een maand eerder gepland, maar was vanwege hevige
sneeuwval verzet naar 2013. Max heeft het kamp georganiseerd en
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het was bij hem thuis. Er waren gemiddeld 16 personen en in totaal
22, waarvan ruim de helft uit Wageningen en acht JNM’ers. Het was
een geslaagd kamp, behalve dat de kou het stilstaan onaangenaam
maakte. Verder is het nadeel van een kamp in Wageningen dat veel
mensen die in Wageningen wonen niet duidelijk aangeven wanneer
en hoe lang ze komen.
Het kaderkamp bomen in Groesbeek (15-17 feb) is georganiseerd
door Bart. Het was een leuk kamp. Dankzij Gerben de Graaf was er
ook aandacht voor boomveiligheidscontroles. Er waren totaal 9
deelnemers, op zondag echter maar 5.
Het kaderkamp mossen in Ermelo (15-17 maart) is georganiseerd
door Ilmar Kelderman en Jillis Roos (JNM) met wat hulp van Max
bij het zoeken van kader. Er waren acht deelnemers, waarvan de helft
van de JNM. Het was een leerzaam kamp.
Het kaderpaka in Simpelveld (28 maart - 1 april) was samen met de
IWG. Er waren in totaal17 deelnemers. Bart heeft het georganiseerd,
Jip de Vries en Max Simmelink hebben geholpen met kader regelen.
Omdat maart koud was en Pasen vroeg viel waren er weinig
voorjaarsbloeiers. Op de eerste ochtend lag er zelfs wat sneeuw.
Daarom hebben we ook gekeken naar bomen, mossen, vegetatieve
planten, waterbeestjes en fossielen.
Het kaderhemka plantenfamilies (8-12 mei) in Gaasterland was
georganiseerd door Anouk en Max. Er waren in totaal 15 mensen.
Het was een gezellig kamp met vrij veel jonge deelnemers. Achteraf
was het beter geweest om er geen kaderkamp van te maken, omdat
Max de enige aanwezige met veel kader was. Verder vielen de
planten door het koude voorjaar nog tegen, maar desondanks was er
op de excursies die Max leidde veel aandacht voor families.
Het kaderkamp orchideeën op Texel (7-9 juni) is door Sophie
georganiseerd, samen met Evelien, omdat het een combi Sjoc/SWG
kamp was. Er was een lezing met aardige foto's en een korte excursie
met een oud-boswachter, maar deze hadden meer diepgang mogen
hebben. Dat is altijd lastig met onbekende "experts". Gelukkig
hadden we zelf genoeg kader en zijn er leuke soorten gevonden. Er
waren 14 deelnemers.
Het nazoka Schier (28 augustus tot 1 september) is georganiseerd
door Marinka en Max. Er waren in totaal 10 deelnemers, maar de
helft kwam slechts 1-3 dagen. Het was toch een geslaagd kamp
waarbij we veel hebben genoten van het landschap en de vele
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bijzondere plantensoorten. Dit was het enige niet kaderkamp dit jaar.
Het kaderkamp paddenstoelen in Ermelo (25-27 okt) is
georganiseerd door Max en Sophie. Max regelde excursieleiders en
een lezing, Sophie het gebouw. Er waren zaterdag 15 deelnemers en
zondag 7. Het was ook aangekondigd bij de JNM, wat 4 opgaven
opleverde.
Het kaderkamp korstmossen in Assen (22-24 nov) is georganiseerd
door Anne Krediet met hulp van Max. Het was een leuk kamp, mede
doordat Klaas van Dort zo leuk excursie leidt en omdat we
Sinterkorst hebben gevierd. Er waren 10 deelnemers, zondag
overdag nog maar 5.

Zomerkamp Rijk van Nijmegen 2 (geschreven voor Max)

Het zomerkamp was in de tweede periode in het Rijk van Nijmegen.
De voorbereiding ging goed, veel van de KC’ers en Titus hebben
hierbij meegeholpen. Ik coördineerde de voorbereiding en ik zat het
zoka voor.
De (gratis) kampplaats in de Ooijpolder was goed gelegen, veel leuke
gebieden waren goed bereikbaar en de excursies bevielen over het
algemeen goed. Soms was het erg heet of waren enkele jonge
deelnemers wat vermoeiend voor de excursieleiders. De
voorzieningen waren voldoende en de fouren zorgden voor lekker

eten.
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Er waren 25 deelnemers. Het was ook aangekondigd bij JNM, maar
dat heeft geen deelnemers opgeleverd. Mede doordat het in de
tweede periode en goed bereikbaar was, waren er veel jonge
deelnemers. De gemiddelde leeftijd was 17,5 jaar, vrij jong voor een
Sjoc kamp.
Tot halverwege het kamp was de sfeer in het KC goed en verliepen
de vergaderingen prima. Er waren toenemende moeilijkheden met
twee ruziënde jongetjes (van 11 en 12 jaar) die we op de laatste
excursiedag naar huis hebben gestuurd. Dit leidde tot veel, deels
moeilijke, KC vergaderingen en dit kostte het KC veel energie. De
kampsfeer was goed maar werd hierdoor wel wat minder; hierbij was
het jammer dat er weinig oude mensen en weinig kader was die niet
in het KC zaten.
Bijna iedereen die nog geen lid was van de Sjoc werd lid (9 nieuwe
leden), dit is een teken dat het kamp toch goed beviel. 10 deelnemers
vulden de enquête in en gaven gemiddeld een 7,6.

Flowerfestival - Lies Koenders
Geen verslag ontvangen, wel de statistiek, zie de tabel. In 2012 was
het wat beter bezocht (4 excursies gingen door, totaal 23 deelnemers)
en in 2011 nog beter (8 excursies gingen door, totaal 51 deelnemers).
Lies heeft nog wat hulp gehad van Anouk de Waard in de beginfase.
Op de tweede bestuursvergadering werd geopperd volgend jaar
minder locaties te kiezen en meer aandacht te besten aan publiciteit
door belrondjes, mails en persberichten.
aantal
plaats
excursieleider deelnemers
Wageningen Marinka
Den Bosch Noortje
4
Groningen Max
6
Den Haag
Max
4
Nijmegen
Rutger
?
Amsterdam Marinka
Apeldoorn Sophie
Utrecht
Bart
-

Redaccen - Hamren van Oosten, Titus van den Berg, Tessel de
Vries en Myrthe Kooijman.
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Afgelopen jaar hebben we 3 maal een kruipnieuws uitgebracht,
hierover hebben we tussentijds vergaderd. Tijdens de vergaderingen
hadden we meer dan genoeg inspiratie voor stukjes zelf te schrijven
en uit te besteden aan anderen. De stukjes verkrijgen en schijven
ging iets moeilijker, dit kwam gedeeltelijk doordat Harmen (die het
team voorzat) erg weinig geschopt heeft. Het jaarthema was ditmaal
eetbare planten, hier heeft vooral Titus veel over geschreven. Tessel
en Myrthe hebben interviews gehouden.
Bij Kruipnieuws 1 en 2 hebben Titus en Harmen de opmaak verzorgt
en Myrthe en Tessel de verzending. Hierbij hadden Tessel en
Myrthe nog enig werk met de opmaak bij de 2de verzending. Bij het
derde nummer hebben Myrthe en Tessel de opmaak verzorgd en
Harmen de verzending. Wij vieren hebben gedurende het gehele jaar
voor kopij geronseld en verzorgd.
We hebben deze functie met veel vreugde en plezier vervult. Hopelijk
hebben je Kruipnieuws met evenveel plezier gelezen.

Bieb - Max Simmelink
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De bibliotheek van de Sjoc staat op mijn studentenkamer in
Wageningen.
Zoals elders in dit nummer is te lezen zijn er dit jaar een fotogids
mossen, een binoculair en oude determinatiesleutels aan toegevoegd.
Marinka heeft de fotogids en de binoculair geregeld, waarvoor dank.
Ik heb boeken meegenomen naar kampen voor gebruik tijdens
excursies, daarnaast hebben twee mensen een boek geleend. Via de
Sjocsite, Kruipnieuws en soms op kamp breng ik onder de aandacht
dat lenen bij de bieb mogelijk is. Op de site heb ik dit jaar ook
aangegeven welke boeken bijzonder aan te raden zijn en waarom.
Helaas worden er weinig boeken geleend. De beste strategie om dit
te verbeteren is nog meer boeken meenemen naar kamp en daar
vaker benadrukken dat ze geleend kunnen worden.
Het digitaliseren van Kruipnieuws is eind dit jaar afgerond, zoals
elders in dit nummer te lezen is. Hiervoor had ik regelmatig contact
met Marja Duizendstraal van de WUR-bibliotheek. Ik heb ook
geholpen bij het controleren van de scans op fouten.

Websec - Tim Brouwer
Ik heb het afgelopen jaar geprobeerd de website draaiende te houden.
Dat is gelukt, de website draait nog steeds. Wel heb ik voornamelijk
afgelopen half jaar, steeds minder tijd eraan kunnen besteden. Dit
omdat mijn eigen leven steeds drukker werd, en ik steeds minder
binding binnen de NJN had. Ik wil daarom ook afstand doen van deze
positie om een kans te geven aan iemand anders om deze taak op zich
te nemen. Ik denk dat iedereen met een snuifje technische kennis deze
functie aankan en mocht er niemand beschikbaar zijn, dan is het ook
voor een secretaris of voorzitter niet onmogelijk ook deze taak te
volbrengen.
Daarmee is dit ook meteen het laatste wat ik doe voor de NJN en wil
ik via dit iedereen bedanken voor de mooie tijd die ik binnen de NJN
en binnen de SJOC heb gehad. Ik heb hele mooie en minder mooie
momenten gehad, gezien en beleefd en zal dat altijd blijven
herinneren. Hoewel ik het contact met de meeste van jullie ben
verloren, hoop ik ieder van jullie nog een keertje te spreken in de
toekomst.

GFT - Nine de Pater en Tjerk Veenstra
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Nine:
Om goed te kunnen vergaderen heb je nodig, een ijzeren discipline, een
heldere mening, een fenomenaal uithoudingsvermogen en vooral een goed
gevoel voor humor. Al deze eigenschappen zijn volledig afhankelijk van
brandstof. Helaas zijn daarin bij de eerste SJOC-vergadering wat steekjes
laten liggen door de GFT maar bij de vergadering na de zomer was er
suikerbrood aanwezig met een dikke laag boter. Wat mede bijgedragen heeft
aan een prettig verloop van de vergadering.
Op moment van schrijven wordt er nog gewerkt aan een plan om de
SJOCcers van de benodigde energie te voorzien op de ALV tijdens congres.
Tjerk:
"Als GFT wordt men geacht taarten te bakken, maar doet men ook
een beetje mee voor spek en bonen. Helaas heb ik zelfs daar niets van
gebakken, dus ik ben bang dat jullie nog een appeltje met me te
schillen hebben. Hopelijk valt er wel chocola te maken van dit korte
verslag, want anders zijn de rapen gaar en zitten we met de gebakken
peren."
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Ping - Marleen de Kool
Dit was eindelijk het jaar dat we overstapten op de nieuwe Triodos
rekening. Het is nu heel makkelijk om de financiën te regelen omdat
we ook internetbankieren hebben. Als het goed is weet elk lid en elke
donateur nu dat het rekeningnummer is veranderd. Een nadeel is wel
dat er maar 4 keer per jaar een afschrift wordt gestuurd door de
Triodos dus papieren bewijs van de afschrijvingen laat op zich
wachten maar inzicht in de actuele situatie is wel mogelijk door op
internet te kijken.
Er is weer een papieren brief verstuurd naar alle donateurs en ze
hebben er goed op gereageerd, de meesten hebben de donatie
overgemaakt. 28 van de 31 donateurs hebben het geld over gemaakt.
Aan het begin van het jaar heb ik de leden gebeld die het jaar
daarvoor geen contributie hadden betaald om te vragen of ze nog lid
wilden zijn. Dat was vaak het geval en meestal kwam na het belletje
het geld alsnog binnen. Ik wil de volgende ping aanraden om
hetzelfde te doen.
De leden hebben voor 2013 3 mailtjes gehad als herinnering om het
geld over te maken. Elke keer waren er minder naar wie het mailtje
moest worden toegestuurd dus dat is positief maar er zijn er nog
steeds 17 mensen die nog niet betaald hebben volgens mijn
administratie. 46 mensen hebben wel betaald en niemand heeft
aangegeven dat hij/zij geen lid meer wil zijn
We hebben weer twee keer subsidie aangevraagd: NHpot subsidie en
Voorjaarssubsidie. De eerste subsidie is voor NH zaken die we dit
jaar wilde gebruiken voor een mossengids en microscoop, die zijn in
het volgende boekjaar aangeschaft. De Voorjaarssubsidie is een
ondersteuning voor het drukken van het blaadje, in ons geval het
Kruipnieuws en is er goed gebruik van gemaakt, getuige de prachtige
Kruipnieuwzen die we in de brievenbus hebben gehad.
De boekhouding en afschriften zijn aan de Kascie gegeven die de
boekhouding zullen controleren en aan de ALV zullen adviseren om
mij wel of niet decharge te verlenen.
Onderstaande tabel is de resultatenrekening voor de betaalrekening.
Zoals te zien valt hebben winst gemaakt van €468,64. We hebben
ook nog een spaarrekening waar ongeveer €1170,- op staat (de
spullen zijn al meegegeven aan de kascie dus dit getal kan niet
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controleren
Verblijfkosten (kamp)
Reiskosten
Porto en telefoon
Kantoorkosten
Materiaal (NH)
Bankkosten
Diversen
Drukkosten algemeen
Drukkosten WG-blaadje
Positief saldo

op
SjocAfrekening 2013
€
350,00
€
€
€
27,95
€
€
89,02
€
25,00
€
€
227,35
€
Subtotaal €

468,64
1.187,96

het
Contributie
Donateurs
Rente
Subsidies
Diversen
Deelnemers

moment).
Sjoc_InAfrekening 2013
€
162,00
€
438,50
€
1,57
€
293,18
€
292,71
€
-

Subtotaal €

1.187,96

Voorzitter - Max Simmelink

Dit was mijn derde jaar als voorzitter en ik heb deze functie weer met
veel plezier uitgevoerd. Want Sjoc(bestuurs)leden zijn heel aardige
mensen en planten zijn voor mij een belangrijke hobby en studie.
Omdat ik alle kampen heb bezocht en bij de meeste ook hielp bij de
organisatie, was ik intensief bezig met de Sjoc. Gelukkig waren er dit
jaar veel bestuursleden die een goede bijdrage hebben geleverd. Wat
ik soms wel mis zijn (bestuurs)leden die ook het merendeel van de
kampen bezoeken en/of actief met mij meedenken. Wat dat betreft
heb ik de meeste steun gehad van Marinka, die gelukkig in haar
laatste jaar nog behoorlijk actief was, ook al had ze geen functie die
dit noodzakelijk maakt. Ook waardeer ik Sophies inzet voor het
buitenlandzoka komend jaar.
Als voorzitter heb ik contact gehouden met alle bestuursleden en
twee bestuursvergaderingen georganiseerd: op 18 maart (met 6
bestuursleden) en 14 september (met 8 bestuursleden). Deze
vergaderingen waren zinvol, we hebben veel besproken. Ik kreeg van
de andere bestuursleden als tip mee om voortaan minder
onderwerpen op de agenda te zetten. De agenda’s waren inderdaad
nogal vol, omdat ik de bestuursleden graag bij zoveel mogelijk
onderwerpen wil betrekken en hun mening wil weten. Verder zijn
drie vergaderingen beter dan twee, maar in mei/juni had ik het zelf
erg druk en was er vrij weinig om over te vergaderen. Ik heb wel
geprobeerd de vergadering van de zokavoorbereidingsgroep begin
juni te combineren met een bestuursvergadering, maar er konden te
weinig bestuursleden.
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Ik heb regelmatig alle leden mails gestuurd met aankondigingen van
kampen en excursies. In de herfst ben ik dit op verzoek van het
bestuur minder vaak gaan doen, ca. eenmaal per maand.
Ik heb regelmatig bestuursleden aan hun taken herinnerd door te
bellen en te mailen, en vooral bij de organisatie van kampen ook hulp
geboden. Voor het Flowerfestival wilde ik wel hulp bieden aan Lies,
maar omdat ze moeilijk bereikbaar was en niet aangaf waarbij ik kon
helpen lukt dit niet.
Sommige bestuursleden waren heel zelfstandig. Anderen moest ik
vaker benaderen omdat ze weinig ervaring of tijd hadden, of omdat
ze baat hadden bij een extra herinnering. Bij de redaccen was het
contact wat complexer, omdat Harmen hun voorzitter was, en de
communicatie tussen de redaccen soms wat traag ging. Ik heb
daarom Harmen het vaakst gebeld, maar ook de andere redaccen af
en toe gebeld. Ik heb geprobeerd ze te motiveren voor het maken van
vier nummers, uiteindelijk werden het drie mooie nummers.
2013 was een succesvol jaar
voor de Sjoc met 10 geslaagde
kampen en 12 nieuwe leden.
Het aantal leden is nu 62, het
hoogste aantal sinds ca. 1996.
Toch zal het bestuur zich de
komende jaren goed in moeten
zetten om te zorgen dat het
kader niet afneemt en dat er
genoeg nieuwe leden bijkomen.
Op congres worden er 11
Sjoccers oude sokken, en
volgend jaar ca. 7. Dus help
allemaal om veel nieuwe leden
werven en om de leden nog
meer bij de Sjoc te betrekken!

te

15

Koptekening van het eerste nummer.

Kruipnieuws digitaal!
Door Max Simmelink
Kruipnieuws is sinds 76 jaar het tijdschrift van de Sjoc. Vanaf nu kun
je (bijna) alle oude nummer bekijken. Het tijdschrift is namelijk
gedigitaliseerd door de bibliotheek van Wageningen Universiteit. De
oude nummers bevatten veel waardevolle onderzoeksverslagen en
vegetatietabellen, die onderzoekers kunnen gebruiken als bron van
informatie over de toenmalige samenstelling van de vegetatie. Tot in
de jaren ’90 deed de Sjoc namelijk veel vegetatiekundig onderzoek.
Voor niet wetenschappers is het ook leuk om de oude nummers te
bekijken, om te zien hoe het tijdschrift en de Sjoc in de loop der jaren
zijn veranderd. Voordat je oude nummers gaat bekijken, raad ik je
aan eerst mijn artikel over de geschiedenis van Kruipnieuws te lezen
dat je kunt vinden op http://www.sjoc.njn.nl/geschiedenis.
In de periode 1969-2002 waren er naast Kruipnieuws
mededelingenblaadjes (Driedistel en Eenbes), in die periode vind je
daarom weinig bestuurlijke mededelingen en stukken in
Kruipnieuws. Deze mededelingenblaadjes zijn deels in het NJN
archief in het IISG, deels in de Sjocbieb en deels verloren gegaan. Er
zijn geen plannen om ze te digitaliseren.
Links:
1937-1985 en vanaf 1989 (Kruipnieuws):
http://library.wur.nl/WebQuery/clc/70279
1985-1988 (Kruipnieuws-Wintergroen):
http://library.wur.nl/WebQuery/clc/88634
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Verbeterde versies van de belangrijkste onderzoeksverslagen uit de
eerste twintig jaar zijn gebundeld in het boek “Plantengroei in enkele
Nederlandse landschappen; twintig jaar vegetatiekundig onderzoek
door leden van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie,
bloemlezing uit Kruipnieuws 1937-1958”. Dit is ook gedigitaliseerd
en beschikbaar op
http://library.wur.nl/WebQuery/groenekennis/148170. Achter in
dit boek is een overzicht opgenomen van alle artikelen tot 1973. De
hoofdstukken zijn ook afzonderlijk te downloaden, zoek daarvoor op
library.wur.nl naar “Plantengroei in enkele Nederlandse
landschappen”.
Aan het ontwikkelen van het plan om Kruipnieuws te digitaliseren
hebben Pieter Slim, Joop Schaminée, Rik Huiskes, Rob van Genderen
en Marja Duizendstraal bijgedragen. Marja Duizendstraal en Albert
Jansen hebben het project vervolgens uitgevoerd. Graag wil ik
iedereen die aan dit project heeft bijgedragen bedanken!
Helaas is er nog geen overzicht van alle artikelen. Het zou goed zijn
als er een overzicht zou komen met de titels, auteurs en trefwoorden.
Mocht je hieraan willen meehelpen dan hoor ik het graag.
- Wat waren de 3 leukste dingen die je met de Sjoc hebt gedaan?
Moeilijk te zeggen, er was zoveel leuk! Ik kan wel zeggen wat ik de 3
leukste dingen van de SJOC vind:
*Tempo zegt niets over wat je op een dag allemaal kan scoren: Op
vozoka Oost-Voorne (geen idee welk jaar), een keer 4 uur gedaan
over 150m in een heemtuin, en we hebben veel, heel veel, plantjes
ingekopt.
*Bij de SJOC heb je de mensen die alles (of extreem veel) weten, en je
hebt de gezelschapsmensen. En allebei zijn ze even welkom, dat vind
ik als gezelschapsdier erg fijn. En je leert nog eens wat.
*De creativiteit binnen de SJOC is geweldig! Als er een groepje zit te
breien/haken op Congres zijn het vaak SJOC-ers. En ook op kamp
word er veel gitaar gespeeld en gezongen uit de notenkraker. En het
SJOC-lied blijft geweldig.
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Interview met oude sjoc sokken
Sjoc oude sokken-interview – Jakobien
Wat was je leukste excursie met de Sjoc?
Mijn allereerste excursie op PaKa Zuid-Limburg in 2006. We gingen
op zoek naar het Zinkviooltje, en vonden die op camping Het
Zinkviooltje ergens aan de Geul. Het is een plantje dat van arm
grasland houd, en overal stond 15cm gras, dus niemand had er veel
vertrouwen in. Vonden we uiteindelijk 4m2 kaal grasland afgezet met
PVC buizen. Gingen een paar SJOC-ers heel hard stuiteren, en ik
vroeg me alleen af 'waarom?' Ik vond het Oranjetipje dat we
kwijtraakten, omdat het op een Zinkboerenkers streek veel
interssanter. Later snapte ik pas hoe bijzonder deze plantjes waren.
En het was wel een van de mooiste excursies, met afsluitend ijs in
Epe.
Heb je een lievelingsplant of schimmel? en zo ja welke?
Niet echt, maar Zinkboerenkers is wel heel erg mooi. Daarnaast vind
ik het Duinviooltje erg mooi. Alleen haal ik altijd door elkaar of die
nu wel of niet een paars steeltje mag hebben.
Wat ga je doen als je oude sok bent geworden?
Als ik oude sok ben geworden, moet ik gaan bedenken wat ik met
Pasen moet gaan doen. Dat is de afgelopen jaren standaard ZuidLimburg geweest als ik in het land was. Daarnaast ga ik in 2014
afstuderen, en kijken of er werk te vinden is in de Kust- en
Zeebussiness.
Ga je nog wat met veldbiologie of plantjes doen als je oude sok bent?
Altijd! In ieder geval als ik op vakantie ga probeer ik altijd wel wat
leuks te scoren. Tijdens mijn stage in Turkije heb ik nog de Lycische
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Bijenorchis ingekopt. Daarnaast vogel ik
graag, en blijf dat ook wel doen. En met
een beetje mazzel kan ik er mijn werk van
maken.

Sjoc oude sokken-interview – Nicky
Wat waren de 3 leukste dingen die je met de Sjoc hebt gedaan?
Dit is wel een erg moeilijke vraag, dus ik ga een klein beetje
valsspelen. De drie leukste dingen worden paka Zuid-Limburg (4x,
2007-2010), heka paddenstoelen (’04, ‘05, ‘08 en ‘09) en mijn favoriete
zoka, Eifel I 2006. Allemaal met die super gezellige sjoc-sfeer en
natuurlijk leuke plantjes / paddo’s. Lekker met mijn fiets in de trein
de hele tocht van Groningen naar Zuid-Limburg maken en dan
heuvels fietsen naar de Calemien, blij worden van alle
voorjaarssoorten, of binnen zitten door de sneeuw en pokeren met
paaseitjes (en die dan in je oog gesmeten krijgen...). Ik heb hele goede
herinneringen aan heka’s in Hilversum en Loenen, in de mooie
herfstbossen lachen over puntige kaalkopjes en lekker in de vrieskou
slapen bij het kampvuur. Eifel I was een perfect zoka met lekker
weer, leuke soorten, elke dag hilariteit met voedselgevechten op het
gravel-kampterrein en natuurlijk de legendarische modder. Zelfs de
luizen konden de pret niet bederven en de bonte avond was denk ik
de grappigste die ik ooit heb meegemaakt. En het SJOC-lied komt er
vandaan J!
Wat was je leukste excursie met de Sjoc?
Mag ik deze vraag overslaan ;)? Ik heb echt geen idee. Maar het zal
waarschijnlijk iets zijn met liedjes zingen, heel ver fietsen/wandelen,
verdwaald raken en dan toch die leuke soort scoren J.
Heb je een lievelingsplant of schimmel? en zo ja welke?
Dit werd mij ooit gevraagd bij een voorstelrondje en toen zei ik rond
wintergroen, dat vind ik nog steeds een erg mooi plantje dus ik blijf
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er maar bij. Het doet me denken aan mooie duinvalleitjes en
Skandinavië en het is een prachtig plantje.
Wat ga je doen als je oude sok bent geworden?
Ik doe nu onderzoek voor mijn PhD in Zürich in Zwitserland. Daar
blijf ik nog ongeveer de komende 3 jaar wonen en genieten van de
bloeiende alpenweiden J.
Ga je nog wat met veldbiologie of plantjes doen als je oude sok bent?
Jazeker, want ik doe mijn PhD in plantenecologie. Daarnaast heb ik
ook zin om superveel op excursie te gaan in Zwitserland en zo veel
mogelijk plantjes uit de Flora Helvetica te scoren
(zo’n 3000
soorten...). Iedereen is natuurlijk van harte welkom in Zwitserland!
Maar ik mis Nederland ook, dus misschien moeten we maar een keer
een ouwe-sokken-reunie in Zuid-Limburg organiseren (wie doet
mee?).

Sjoc oude so kken-interview – Leonie
leukste excursie met de Sjoc?
Moeilijke vraag. Ik heb heel veel leuke
dingen met de SJOC gedaan. Ik kijk terug op heel veel leuke zoka’s,
excursies, (kader)kampen en cursussen. Op mijn allereerste zoka,
Skylge I in 2004, werd mijn interesse in planten gewekt en sindsdien
ben ik altijd met planten bezig geweest in min of meerdere mate.
Van de paka’s in Zuid-Limburg heb ik ook altijd met volle teugen
genoten! Na die lange, donkere, kale en koude winter weer de eerste
planten verwelkomen met al die NJN'ers in het altijd mooie Limburg!
En de paddestoelenkampen in de herfstvakantie, dat was ook altijd
feest! Lekker naar buiten, mutsen op en handschoenen aan,
paddestoelen in alle kleuren en vormen bekijken en ’s avonds de
zelfverzamelde paddo’s bereiden en opeten. De moska’s, een
kadercursus orchideeën, leuke excursies en kampen tussendoor, al die
SJOC-zoka’s waar ik geweest ben, de gemoedelijke gezelligheid; ik
heb me altijd zeer goed vermaakt bij de SJOC. Ik zou niet kunnen
zeggen wat nou echt het allerleukste was.
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Heb je een lievelingsplant of schimmel? en zo ja welke?
Watermunt is absoluut mijn favoriete plant! Ik hou van de frisse
geur, de kleuren, de bloemetjes en de manier waarop het groeit. Erg
lekker om thee van te zetten of voor in de couscous. En daarnaast
groeit de watermunt natuurlijk in veen en natte graslanden, dat zijn
zo wie zo de natuurtypen waar ik altijd erg blij van word.
Daarnaast zijn er nog veel andere planten die mij mateloos fascineren
door bijvoorbeeld hun vorm, uiterlijk, de manier waarop ze zich aan
hun omgeving hebben aangepast. Orchideeën; wat een ongekend
mooie en karakteristieke planten zijn dat! Zonnedauw, dat kleine
vleesetende plantje dat op veen en natte heide groeit. Ereprijzen, ik
hou van die kleine lieflijke blauw(paars)e bloemetjes! Teveel om op te
noemen!
Wat ga je doen als je oude sok bent geworden? Ga je nog wat met
veldbiologie of plantjes doen als je oude sok bent?
Ik ben net afgestudeerd, dus ik ben nu op zoek naar een baan in de
natuursector. Ik hoop dat ik snel een baan vind, zonder de NJN valt
er een hele (vrije)tijdsbesteding weg.
Gelukkig doe ik dit jaar mee met de “Vegetatieve Monografieën”, een
samenwerkingsproject van de universiteiten van Wageningen en
Nijmegen en Hogeschool Van Hall-Larenstein. Hierin schrijven 8
(oud-)studenten en 8 professionals samen een boek over een actueel
thema binnen de vegetatiekunde. Ieder groepje van student en
professional schrijft samen een hoofdstuk voor het boek. Met Eddy
Weeda onderzoek en schrijf ik over kalkmoerassen in Nederland en
Europa.
Uiteraard blijf ik naar buiten gaan om te genieten van de natuur. Ik
zal gewoon blijven fietsen, wandelen, nieuwe gebieden ontdekken,
meegaan met excursies met vrienden of met een andere vereniging.
De NJN heeft mij veel vrienden opgeleverd, ik hoop met hen nog veel
naar buiten te gaan om samen van de natuur en het landschap te
kunnen genieten. Daarnaast heb ik thuis ook graag planten om mee
heen en vind ik het leuk om eigen kruiden te groeien. Als ik over een
tijdje meer ruimte heb wil hier meer mee gaan doen.
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Wat vertellen planten ons, over de processen onder onze
voeten?
Door: Anouk de Waard
Wat is de reden dat we soorten, familie’s en geslachten uit elkaar
proberen te houden?
Is het een doel op zich? Voor mij is het dat nooit geweest. In het
begin vond het interessant om een aantal namen van planten en
bomen te leren kennen, maar het leren om het leren gaat snel
vervelen. Bovendien leer je niet zo snel als je je kennis nergens aan
kan koppelen. Al snel ontdekte ik hoe leuk het was om wat meer
kennis te krijgen van eetbare planten en het gebruik van planten en
kruiden als remedies. Sinds kort echter heb ik ontdekt hoe ontzettend
leuk het is om niet alleen bomen, maar ook grassen en plantenkennis
te hebben om allerlei combinaties te kunnen leggen tussen
landgebruik, grondwaterstand, type bodem en de vegetatie die er op
groeit.
Deze periode van mijn studie heb ik het vak ‘bodem en water’, waarin
we allerlei dingen leren over het leggen van die combinaties. Zo zijn
er een aantal ordes van bodems in Nederland, waar ik jullie graag iets
meer over wil vertellen:
Veengronden; Gronden met een hoge grondwaterstand,
waardoor bodemdieren niet diep in de bodem kunnen
komen. Hierdoor blijven niet alleen resten organisch
materiaal, maar ook allerlei andere dingen goed
bewaard in het veen. (Misschien kan je je verhalen
over veenlijken herinneren? )
Op de natte veengronden zijn vaak wilgen en
populieren te vinden. Omdat de grondwaterstand zo
hoog staat, zullen de bomen vaak scheef staan. De
bomen wortelen namelijk niet in het grondwater, en kunnen daarom
niet diep wortelen. Wanneer er een stevige windvlaag langskomt,
heeft de boom niet zoveel houvast en waait hij snel scheef.
Podzolgronden; Dit zijn oude zandbodems waar praktisch alle
voedingsstoffen uit weggespoeld zijn. Het is een type bodem met
weinig poriën erin, doordat het zand snel gegraven gangetjes weer
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op kan vullen. Hierdoor is de water- en
zuurstofhuishouding in de bodem vaak niet zo goed.
Op Podzolgronden is dan ook vaak heide te vinden. Een
plant die weinig voedingsstoffen en water nodig heeft.
Mocht er landbouw op bedreven worden, is dat vaak
een moeizaam proces. Men strooit er bijvoorbeeld kalk
op, om er voor te zorgen dat de bodem iets minder zuur
wordt en er moet veel bemest worden.
Bruine bosgronden; Bruine bosgronden zijn ingedeeld bij
de Podzolen, maar bodemkundigen vinden dat vaak
onterecht. Een bruine bosgrond is een zandgrond die
wel voedingsstoffen bevat. Er is over het algemeen
grind in de bodem te vinden en het zand heeft een
oranjeachtige kleur. Dit zijn niet de meest vruchtbare
bodems, maar vaak te vinden onder gevarieerd loofbos
met bomen als eiken, beuken en hazelaars. Het
grondwater zit erg diep in deze grond en is dan ook
ongeschikt voor landbouw, behalve als je erg diep wortelende
gewassen zou willen telen.
Brikgronden; Kleibodems waarin, door heftige
regenbuien, kleideeltjes naar een bepaalde diepte
spoelen. Ze blijven op die diepte steken en slibben daar
de bodemporiën dicht. Hierdoor het lastig is voor
planten en bomen om te wortelen en de lucht en
waterhuishouding wordt verstoord. Dit is een langzaam
proces en de Nederlandse bodems zijn vaak te jong om
al een briklaag te kunnen bevatten. In Zuid-Limburg zijn er wel al
briklagen te vinden.
Eerdgronden; Dit kunnen zand en kleigronden zijn.
Wat belangrijk is bij eerdgronden, is dat ze een dikke
humuslaag (>15cm aan de oppervlakte) bevatten. Dit
zijn erg vruchtbare bodems. In het geval van
bodemkunde is, voor dagelijks gebruik, een zwarte
bovenste laag meestal een goed teken. Humus heeft
namelijk een zwarte kleur en humus is erg vruchtbaar!
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Sjodocu
Hier is de exclusieve sjodoc, veel plezier!

Kom je er niet uit? Of wil je het controleren?
Kijk dan op de laatste bladzijde.
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Herstel van kruidenrijk grasland - deel 2: terugkeer van
plantensoorten
Door Max Simmelink
Ondanks de verstedelijking bestaat tweederde van het Nederlandse
landoppervlak nog uit landbouwgrond, waarvan de helft grasland.
Helaas is zo’n 90-95% van deze graslanden extreem soortenarm. 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 graslanden voor.
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 beschrijf mijn inzichten in drie delen, waarbij ik me focus op de
planten. In het onderstaande kader een samenvatting van de
belangrijkste stappen die genomen kunnen worden; in dit tweede
deel bespreek ik stap 3. Vaak keren plantensoorten niet vanzelf terug
als de bodem weer voedselarm genoeg is en de hydrologie is hersteld.
Het is vaak nodig om maatregelen te nemen om de terugkeer te
bevorderen, omdat spontane vestiging van de gewenste soorten
onverhoopt uitblijft of bij voorbaat niet te verwachten is.
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;
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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.

Stimuleer natuurlijke verspreiding
Veel soorten die zich vroeger gemakkelijk door het landschap
verspreidden, lukt dit tegenwoordig nog maar moeizaam. Bepaalde
verspreidingswijzen zijn tegenwoordig minder succesvol.
Verspreiding via de vacht of mest van grote zoogdieren ging vroeger
beter, omdat mensen toen met hun vee door natuurgebieden trokken.
Omdat vee tegenwoordig vaak in een vast gebied staat, werkt deze
verspreidingswijze niet meer goed. Soorten die hun zaden via het
water laten verspreiden zijn ook minder succesvol geworden, omdat
de mens het water reguleert. Hierdoor vinden er minder
overstromingen plaats, en blijft het water vooral in de sloten, beken
en rivieren, waar zaden niet kunnen kiemen. Soorten die zich met de
wind of via vogels verspreiden, doen het nog wel goed; wind en
vogels doen hun werk nog bijna net als vroeger. Er zijn ook soorten
die zich verspreiden zonder speciaal mechanisme, met zaden die te
zwaar zijn om te vliegen en gewoon op de grond vallen. Deze soorten
verspreiden zich ook slechter, omdat de natuur versnipperd is.
Om de verspreiding van die laatste groep te bevorderen, kun je het
grasland verbinden met graslanden waar gewenste soorten nog
voorkomen. De hele verbinding moet dan wel geschikt worden
gemaakt voor verspreiding; twee graslanden verbinden door een bos
heeft dan weinig nut. Ook het tussenliggende gebied moet dan
grasland worden, dus ook daar moet je dan de stappen 1 en 2 uit het
stappenplan uitvoeren. Meestal is daar echter te weinig geld voor.
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Bij soorten die zich via de vacht of mest van grazers verspreiden,
hoeft een tussenliggend gebied geen soortenrijk grasland te worden.
Een ander habitat zoals bos of heide is ook voldoende, als de beesten
er maar doorheen durven lopen en zo de zaden van het ene grasland
naar het andere brengen. Er zijn genoeg rassen koeien (zoals Schotse
Hooglanders) en paarden (zoals Koniks) die heel zelfredzaam zijn en
zich zelfstandig door verschillende habitats verplaatsen. Je kunt ook
een herder met een kudde schapen van gebied naar gebied laten
trekken. Als de tussenliggende gebieden niet geschikt zijn, kun je
grazers regelmatig met vrachtwagens tussen de twee gebieden
verplaatsen.

Herder met schapen (Foto: Andries de la Lande, Natuurmonumenten).
Binnen agrarische landschappen bevinden zich soms resten van meer
natuurlijke vegetaties, zoals bermen of uitgerasterde delen in het
midden van een veld. Deze bevatten soms nog karakteristieke
graslandsoorten. Door deze gebieden ook toegankelijk te maken voor
grazers kan de verspreiding van deze soorten gestimuleerd worden.
Soorten die zich via het water verplaatsen kunnen geholpen worden
door het herstel van de oorspronkelijke waterstromen. Bijvoorbeeld
door beken weer ondieper te maken en te laten meanderen, zodat ze
gemakkelijker overstromen.
Het is echter lang niet altijd mogelijk de natuurlijke
verspreidingsmechanismen te herstellen. Daarom is de kans vaak
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klein dat bepaalde soorten zich vanzelf vestigen, en is herintroductie
aan te raden.

Een soortenrijke berm in Zuid-Limburg met Beemdkroon (Foto:
Natuurmonumenten, Ferry Siemensma).

Herintroductie
Bij herintroductie zorgt de mens ervoor dat zaden in een gebied
terecht komen waar de soort vroeger voorkwam, bijvoorbeeld door
zaden te verzamelen en uit te zaaien. Veel natuurbeheerders doen dit
liever niet, omdat ze ingrijpen in de natuur als onnatuurlijk en slecht
beschouwen. Er zijn ook twijfelgevallen, zoals wanneer men
doelgericht met een maaimachine eerst een soortenrijk grasland
maait, en daarna een soortenarm grasland; er blijven dan ‘onbedoeld’
zaden aan de machine hangen. Deze methode wordt wel vaak bewust
door natuurbeheerders toegepast. Ook het verplaatsen van vee kan
men als twijfelgeval beschouwen.
Wat mij betreft zouden beheerders vaker plantensoorten mogen
herintroduceren als de kans op natuurlijke verspreiding klein is. Als
men soortenrijk grasland wil herstellen zonder de terugkeer van
soorten te bevorderen, doet men veel moeite voor weinig resultaat.
Dat uitzaaien niet natuurlijk is, is minder erg als men beseft dat
graslanden in Nederland al eeuwenlang door de mens worden
beïnvloed. Zo zijn bijzondere plantensoorten verdwenen door
bemesting, drainage en het inzaaien van concurrentiekrachtige,
voedzame grassoorten.
Het is wel belangrijk zaadbronnen te gebruiken van een zo dichtbij
mogelijk gebied met vergelijkbare milieuomstandigheden; alleen dan
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kan men ervan uitgaan dat de planten voldoende zijn aangepast aan
de lokale omstandigheden om te overleven.

Het opbrengen van maaisel
Een veelgebruikte methode van herintroductie is het opbrengen van
maaisel van een grasland met de gewenste plantensoorten. Dit moet
direct na het maaien gebeuren, want wanneer men het maaisel eerst
droogt en opslaat verliest men veel zaden. Het maakt veel uit op welk
moment er gemaaid is, omdat de zaden van verschillende soorten niet
op hetzelfde moment rijp zijn. Zo kan maaisel van later in het jaar
relatief meer zaad van kruiden en minder graszaden bevatten. Als
men zoveel mogelijk soorten wil herintroduceren is het dus goed om
op meerdere momenten in het jaar maaisel op te brengen.
De optimale hoeveelheid maaisel hangt af van de
plantengemeenschap, de productiviteit en de milieuomstandigheden.
Normaalgesproken wordt er tussen 180 en 1500 gram maaisel per m 2
opgebracht. Daarbij gaat het om een oppervlakteverhouding tussen
de 7:1 en 1:3 (donorvegetatie : receptorvegetatie), waarbij 3:1 tot 1:1
veel voorkomt. Een dikke laag maaisel kan enerzijds de vestiging van
lichtminnende soorten met kleine zaden beperken en tot enige
verrijking leiden (terwijl voedselarme omstandigheden gewenst zijn).
Anderzijds kan deze voor een beschermend, vochtig milieu zorgen en
erosie verminderen
Het opbrengen van maaisel leidt meestal tot de vestiging van een
groot deel van de soorten uit de donorvegetatie. Wel verdwijnt een
deel van de soorten op termijn weer.

Uitzaaien
Als natuurbeheerder kun je zelf zaden verzamelen, of een
zaadmengsel van lokale herkomst te kopen bij een gespecialiseerd
bedrijf (zulke mengsel zijn echter lang niet voor elke regio
beschikbaar). Zaadmengsels van niet-lokale herkomst zijn vaak niet
geschikt door een tekort aan doelsoorten of ongewenste genetische
eigenschappen. Commerciële zaadmengsels bevatten dikwijls zaden
van concurrentiekrachtige grassoorten, die de vestiging van nieuwe
soorten juist belemmeren. Het inzaaien van grassen is af te raden om
het ontstaan van een dichte zode met weinig kruiden te voorkomen
(met uitzondering van enkele zeldzame grassoorten die niet tot
dominantie neigen). Naast overblijvende kruiden kan men eventueel
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ook in geringe mate eenjarige akkeronkruiden en tweejarige kruiden
inzaaien, dan ontstaat er al in de eerste jaren een bloemrijke
vegetatie.

Gewone brunel (Foto: Natuurmonumenten - Ferry Siemensma).
Een methode die in het buitenland veel wordt toegepast om zaad te
winnen is dorsen (het uit de vrucht slaan of schudden van zaden). Er
zijn machines ontwikkeld die zaad kunnen dorsen zonder dat de
vegetatie hoeft te worden gemaaid, zogenaamde ‘brush harvesters’
(Kiehl et al. 2010). Deze schudden zaden uit de vruchten en vangen
ze op. Hierbij kunnen zaden worden schoongemaakt, gedroogd,
opgeslagen en eventueel gezuiverd van ongewenste soorten. Deze
methode is vaak succesvol, maar minder dan het opbrengen van
maaisel. Dit komt o.a. omdat er minder zaden van soorten met een
geringe hoogte worden gewonnen. De brush harvesters kunnen
namelijk alleen vanaf een bepaalde hoogte zaden winnen.
Voorbeelden van zulke soorten zijn Gewone brunel (Prunella
vulgaris) en Gewone rolklaver (Lotus corniculatus). Daarnaast worden
alleen de rijpe zaden bij het schudden gewonnen, terwijl bij maaien
ook onrijpe zaden worden gewonnen die deels nog narijpen nadat het
maaisel is opgebracht.
Een andere methode om zaden te winnen is ‘vacuum harvesting’,
waarbij met machines zaad wordt opgezogen. Dit zijn draagbare of
rolbare machines die oorspronkelijk voor het blazen of opzuigen van
blad zijn ontworpen. Ook zaden die al afgevallen zijn en zaden van
planten die erg laag zijn kunnen zo worden verzameld, in
tegenstelling tot zaadwinning door brush harvesters. Hierbij worden
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helaas ook strooisel en kleine dieren opgezogen. Vacuum harvesting
is een tijdrovende methode en kan beter niet te vaak op dezelfde
locatie worden toegepast, zodat men de voortplanting van planten
niet belemmert.
Over het algemeen blijkt bij uitzaaien een hoeveelheid van 0.5-50 g
zaad per m2 voldoende te zijn. Uit een verzameling onderzoeken
bleek dat 80-100% van de ingezaaide soorten zich op de korte termijn
weet te vestigen, en 32-96% aan het einde van de observatieperiode
(3-21 jaar) nog steeds aanwezig is.

De zaaddozen van Grote ratelaar (Foto: Wouter Teunissen).
De beste methode om zaden te winnen is een groep NJN’ers
handwerk laten verrichten. De combinatie van goede ogen, vlugge
vingers en soortenkennis doet wonderen. Tijdens het zomerkamp
waren we met Karlè Sýkora op excursie in de Millingerwaard, en
hebben we voor hem zaden van Ratelaar verzameld. Die heet zo
omdat de zaden ratelen als je de stengel met zaaddozen schudt
(verderop meer over deze plant). Binnen 10 minuten hadden we
geloof ik meer zaden dan een brush harvesters en een vacuum
harvesting samen (al heb ik die machines nog nooit in het echt
gezien). Met de hand verzamelde zaden zijn het ideale cadeau voor
externe plantenexperts! (We hadden nog wel een fles wijn voor Karlè
mee, maar dat hoeft voortaan dus niet meer.)
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Het verbeteren van de kiem- en vestigingsmogelijkheden
Als je een grasland alleen maar maait, ontstaat er vaak een dichte,
vervilte grasmat waarin zich weinig nieuwe soorten kunnen vestigen.
Om de kans dat natuurlijke verspreiding of herintroductie slaagt te
vergroten, kun je de kiem- en vestigingsmogelijkheden verbeteren.

Maaien kan tot een uniforme dichte grasmat leiden waarin zaden moeilijk
kunnen kiemen, hoogstens in de bandensporen wordt de grasmat wat opener
(foto: Natuurmonumenten).
Een methode om de zode opener te maken is ‘power harrowing’, een
vorm van eggen met een machinaal aangedreven rotorkopeg. Daarbij
wordt de graszode opengetrokken door tanden op draaiende een rol.
Het effect van eggen is wisselend en het kan vooral tot succesvolle
vestiging van minder kritische soorten leiden.
Een andere methode is plaggen, het verwijderen van de bovenste
grondlaag met begroeiing. Dit is over het algemeen duurder,
intensiever en succesvoller dan eggen. Plaggen heeft als bijkomend
voordeel dat de bodem voedselarmer wordt.
Vanwege de kosten en ingrijpendheid wordt er vaak op kleine
oppervlakten geplagd en gezaaid. Vanuit deze plekken moeten de
soorten zich dan op eigen kracht verder verspreiden.
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Een geplagde strook grasland (Foto: Kees Akkermans).
Ook bij intensieve begrazing kan de graszode door betreding opener
worden, waardoor meer soorten kunnen kiemen. Vooral wanneer
men een grasland kort zeer intensief laat begrazen (drukbegrazing)
en daarna een periode geen grazers toelaat, verschijnen er vaak veel
plantensoorten. Gemaaide graslanden (hooilanden) kan men na in de
zomer en/of herfst door vee laten ‘nabeweiden’, waardoor het gras
kort de winter in gaat en er genoeg licht en open plekken zijn.

Ratelaar
Een bijzondere methode om de vestiging en blijvende aanwezigheid
van kruiden te stimuleren, is het uitzaaien van Ratelaar (Rhinanthus
species). Ratelaars zijn eenjarige parasitaire planten die in het
voorjaar kiemen, en in de zomer afsterven. Ze parasiteren
voornamelijk op grassen en vlinderbloemigen, waarvan ze de
biomassa aanzienlijk kunnen terugbrengen. Hierdoor ondervinden
andere kruiden minder concurrentie. Bovendien laten de ratelaars
ieder jaar open plekken in de zode achter, die goede kiemplekken zijn.
Ratelaars komen niet voor op zeer droge, voedselrijke of zure
bodems.
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Grote Ratelaar (foto: Natuurmonumenten / Gerrit Rekers).
Grote ratelaar (Rhinanthus angustifolius) verspreidde zich in het
verleden voornamelijk via water en het transport van hooi.
Aangezien deze verspreidingsmechanismen op veel plekken niet meer
aanwezig zijn, kan herintroductie zinvol zijn.
Als je een groot gazon hebt in je tuin, probeer dan eens een stuk
ervan kruidenrijk te maken. Plag een deel en zaai zaden van Ratelaar
en andere kruiden. Als je het vervolgens maximaal twee- tot driemaal
per jaar maait wordt het hopelijk een prachtige bloemenzee!
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