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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 geïnspireerd door het kruipnieuws? Deel dan je inspiratie! En
stuur een stukje, foto of puzzel naar Annet van der Heide
annetvdheidegmail.com
De voorkant is gemaakt door Myrthe Kooijman
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Voorwoord redaccen
Lieve lezer,
De winter is haast weer voorbij, alhoewel we dit jaar geen echte kou
hebben gevoeld. Die paar nachten vorst waren niet genoeg voor een
elfstedentocht. Op 1 februari stonden de sneeuwklokjes alweer dapper te
bloeien. Hopelijk geeft dat aan dat er weer snel veel mooie plantjes in de
grasvelden zullen verschijnen. Kale bomen hebben ook wel wat, maar met
blaadjes zijn ze toch nét wat mooier. De winterkenmerken zijn bestudeerd
op bomenkamp, waar een verslagje over te lezen is in de kruipnieuws die
nu voor je ligt. Max langverwachte 3e deel van zijn stage over het herstel
van kruidenrijk grasland staat verderop in dit kruipnieuws.
Met vier nieuwe redaccen zijn we vol frisse moed aan de slag gegaan om
dit jaar weer een serie leuke kruipnieuwsen te kunnen produceren. Veel
leesplezier!
Groetjes van de redaccen,
Titus, Chris, Madelief en Annet
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Voorzitterswoordje - Verslag van de ALV
Lieve Sjoccers en donateurs,
Hieronder kunnen jullie kort lezen hoe de ALV (Algemene
Ledenvergadering) van de Sjoc op het Congres is verlopen.
Met zo’n 22 personen was de Sjoc ALV weer een van de best bezochte
werkgroepvergaderingen. Ook Bert Lotz (congresvader en Sjocvoorzitter
1980) vereerde ons met zijn bezoek. Mooi dat er zoveel mensen zijn met
interesse in de Sjoc!
2013 was weer een goed jaar met leuke kampen, veel nieuwe leden, drie
mooie nummers van Kruipnieuws (hopelijk dit jaar weer vier), en de
digitalisering van Kruipnieuws is afgesloten. Het gehele bestuur werd
goedgekeurd. Het gaat dus goed, maar met nog meer kampdeelnemers
en meer kader zou de Sjoc zelfs nog beter kunnen draaien.
Daarna vormden wij een nieuw bestuur. Hoewel er nog een paar
vacatures waren lukte het gelukkig om voor iedere functie bestuursleden
te vinden. Voor Kruipnieuws hadden we vooraf nog geen redacteuren
gevonden, maar gelukkig besloten Annet, Titus, Madelief en Chris samen
de redactie in te gaan. Daarom ligt er nu weer een nieuw nummer van
Kruipnieuws voor je!
Ik heb verteld dat ik graag bereid was mijn voorzitterschap over te dragen
aan een opvolger, maar helaas was er niemand die interesse had. Omdat
het zo’n leuke functie is zal ik dit jaar voor de vierde keer voorzitten. Maar
ik weet niet of ik dat het hele jaar kan, omdat ik op zoek ben naar werk; ik
weet niet of ik dat werk zal kunnen combineren met het voorzitterschap.
Gelukkig zijn Elske en Cathalijn samen vice-voorzitter geworden, zodat ik
desnoods zou kunnen terugtreden.
Van Bert kregen we de tip dat het leuk is om op kamp een onderzoekje te
doen, en daarover iets in Kruipnieuws te schrijven. Als iemand daar zin in
heeft of een leuk idee heeft, wil ik dit graag mede organiseren. Meestal
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ben ik voor en tijdens de kampen te druk met organisatie en voorzitten
om het alleen te doen.
Voor 2014 staan er maar liefst negen leuke kampen op de planning, met
als hoogtepunt natuurlijk het zoka op 12-24 juli in de Franse Allier. Je kunt
je daarvoor vanaf 15 maart opgeven via zomerkampen.njn.nl; wees snel,
want soms zijn buitenlandzoka’s binnen een week vol!
Ik hoop jullie vaak op kamp te zien dit jaar!
Max Simmelink
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Evenvoorstellen
Even voorstellen: Sjocbestuur 2014
Max Simmelink - Voorzitter, kampsec en bieb
Dit jaar ben ik al voor de vierde keer achtereen
voorzitter en kampsec, en voor de derde maal
bieb. Want dit zijn de leukste functies die je
binnen de NJN kunt doen (tip: probeer het
volgend jaar!).
Ik ben 23 jaar oud en ik studeer bos- en
natuurbeheer in Wageningen. Binnenkort ben ik
klaar met mijn studie en dan zoek ik een baan.
Mijn belangrijkste hobby is jullie hopelijk allen
bekend (hint: het is gerelateerd aan de Sjoc). Daarnaast speel ik harp en
doe ik soms aan frisbee, toneel en dansen. Ik woon op een prachtig
bungalowpark voor studenten (Droevendaal). Als je een excuus zoekt om
mij te bezoeken, kom dan eens een boek uit de Sjocbieb lenen.
Elske Kloen – Vicevoorzitter
Hoihoi, ik ben Elske en ik ben dit jaar één van de vicevoorzitters. Dus als
Max het te druk krijgt of hulp nodig heeft, staan Cathalijn en ik klaar om
ervoor te zorgen dat de Sjoc niet voorzitter-loos wordt. Daarnaast probeer
ik mijn eer als 'mossenmeisje' hoog te
houden door fanatiek alle mossen die ik
tegen kom te determineren (of op zijn minst
de mossen die er ontzettend tof uit zien,
wat ongeveer op hetzelfde neer komt).
Helaas heb ik daar niet zo heel veel tijd voor
omdat ik dit jaar eindexamen doe, en
daarna ga ik biologie studeren in
Wageningen. Maar voor kampjes
enexcursies maak ik altijd tijd, dus tot dan!
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Cathalijn Konijnenberg – Vicevoorzitter
Hoi sjoccer, ik ben Cathalijn en dit jaar ben ik
samen met Elske vice-voorzitter van de sjoc.
We zijn allebei heel druk met ons eindexamen
maar zo kunnen we wel wat bestuursdingen
opvangen als Max bijvoorbeeld een baan in
het buitenland krijgt :) Over buitenland
gesproken, iedereen moet natuurlijk wel naar
het zoka in Frankrijk gaan!
Harmen van Oosten - Penningmeester
Hoi, ik ben Harmen en beheer ons geld voor een jaartje. Ik
zal jullie om contributie vragen en zal daarvoor o.a. dit
mooie kruipnieuws betalen. Ik vind het leuk en fijn om
buiten te zijn. Vooral met de NJN, want dan is het altijd
gezellig. Plantjes vind ik leuk omdat ik ze overal weer kan
herkennen als ik rondfiets. Hopelijk zie en spreek ik jullie
allemaal op excursie en op kamp.
Arne Zuidhoff - FlowerFestivalcoördinator
Hoi ik ben Arne, ik ben 14 jaar en ik
organiseer samen met Max het
FlowerFestival, de excursiegolf van de
SJOC. Behalve met de NJN mee gaan
heb ik ook nog andere hobby's zoals
altviool spelen en schaken. Ik woon in
Amersfoort en ik zit nu 3 jaar bij de
NJN. Ik hoop dat jullie allemaal naar
het FlowerFestival komen.
Chris Luijtink - Redac
Hoi ik ben Chris Luijtink. Ik ben dit jaar een van jullie redaccen. Ik ga de
opmaak verzorgen. Ik ben inmiddels al weer anderhalf jaar aan het werk
in Beilen in een kindervoedingsfabriek. Dat heeft helaas niet zo met
natuur te maken maar daarvoor heb ik de NJN.
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Annet van der Heide - Redac
Hoi, ik ben Annet en ik ben dit jaar een
van jullie redaccen. Dat houdt in dat ik
meehelp met het maken van het
Kruipnieuws dat nu voor je ligt. Ik ben
inmiddels alweer 7 jaar lid van de NJN,
maar ik hou me pas een paar jaar met
planten bezig. Ik studeer nu farmacie in
Utrecht. Dat heeft maar heel weinig met
plantjes te maken, maar gelukkig kan ik in de weekenden lekker naar
buiten. Ik hoop dit jaar een paar mooie kruipnieuwsen in elkaar te zetten.
Tot op kamp!

Madelief Feenstra - Redac
Hoihoi! Ik ben Madelief en ik ben dit jaar
ook redac, samen met Annet, Chris en
Titus. Ik ben 16 lentes jong en zit in de
vierde van het Gymnasium Haganum in
Den Haag. Ik hou van lezen, eten, kletsen
en lekker buiten zijn. Ik ben pas 3 jaartjes
bij de NJN, maar ik hoop nog vele jaren onwijs gezellig met jullie allemaal
op kampjes te gaan. Oh en stuur allemaal jullie leukste stukjes, dan wordt
het Kruipnieuws dit jaar weer geweldig!
Jella Loose – GFT (Groente Fruit en Taart)
Hoi, ik ben Jella. En ik ben dit jaar de GFTer. Dat houd in dat ik op
vergaderingen voor iets lekkers zorg, zodat je niet hoeft te verhongeren.
Dit is het derde jaar dat ik lid ben van de NJN, en ik hou me vanaf het
begin al bezig met plantjes. Ik doe nu 4 VWO met biologie. Ik hoop je snel
op een kamp of vergadering (zodat je lekker kan snoepen wat we
meenemen) te zien!
Kinne Hogeweg – Websec
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Sterre Spenkelink – Kampsec en GFT (Groente Fruit en Taart)
Hee, mijn naam is Sterre Spenkelink en ik ben één
van het gezellige aantal kampseccen dit jaar.
Er zijn al heel wat coole kampjes bedacht voor dit
jaar. Het aller-eerste awesome (bomen)kampje is
zelfs al geweest. Om mij te leren kennen: ik ben nu
bezig met m’n één-na-laatse jaar van het VWO in
Hilversum. Waar gelukkig nu eindelijk weer
excursies worden georganiseerd.
Buiten actief bezig zijn is samen met klimmen mijn
grootste hobby. Verder speel ik jankhout en doe ik
aan circus. Mijn droom: zo veel mogelijk verschillende culturen en
landschappen te leren kennen en bewonderen. Verder zit ik natuurlijk bij
de leukste afdeling van de NJN door haar plantjes, het tempo :p, de NH en
de mensen: de SJOC.
Katinka Jacobs - Kampsec
Hoi! Ik ben Katinka Jacobs, een van jullie
kampseccen voor dit jaar. Ik ben van plan om het
eetbareplantenkamp te organiseren, ergens in
september. Ik ben inmiddels, geloof ik, al weer 4
jaar lid van de NJN en een halfjaartje van de Sjoc.
Momenteel studeer ik biologie in Wageningen.
Door de weeks ga ik zeker twee keer per week
wandelen met mijn verzorgpaardje Frank en
verder ben ik dol op mijn cavia’s, die momenteel
nog bij mijn ouders wonen. Ik heb vooral een
zwak voor harige cavia’s, maar elke cavia laat mij
wel smelten. Ik zie jullie met het eetbareplantenkamp (is daar niet een
afkorting voor?)
Sophie van Rijssel – Lid zonder Functie
Titus van den Berg - Redac
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Planten: Giffen of Giften?
Door: Annet van der Heide

Vaak wordt over een plant gezegd: Die is giftig, niet eten! Maar wat maakt
nu dat de ene plant eetbaar is en de andere niet? Wat voor gif kunnen
planten eigenlijk produceren? En hoe kunnen giftige planten nu
tegelijkertijd iemand genezen? Aangezien ik farmacie studeer, stel ik
mezelf regelmatig dit soort vragen. Vroeger, maar eigenlijk nog niet zo
heel lang geleden, waren de meeste geneesmiddelen afkomstig van
planten. Ik ben daar te jong voor, maar vele apothekersassistenten die nu
nog werken hebben tijdens hun opleiding veel over plantengeneeskunde
geleerd. De kennis over plantengeneeskunde, fytotherapie, gaat terug tot
in de prehistorie. Deze kennis is overgeleverd en verfijnd, tot in de
middeleeuwen monniken de geneeskrachtige planten gingen registreren.
Zij gaven planten hun Latijnse naam.
Aangezien ze de geneeskrachtige
planten uit hun kruidentuin opsloegen
in een opslagruimte, officium in het
Latijn, gaven ze de deze allemaal het
achtervoegsel officinalis. Daarom kun
je vaak uit de Latijnse naam van een
plant afleiden of die geneeskrachtig is.
Tegenwoordig worden veruit de
meeste geneesmiddelen niet meer uit
planten geëxtraheerd. De kennis over fytotherapie gaat sterk achteruit. In
mijn studie wordt er bijna geen aandacht meer aan besteed. Het vak
fytotherapie is optioneel. Dat vind ik erg jammer, omdat planten heel veel
verschillende chemische verbindingen kunnen maken, die een
aangrijpingspunt kunnen bieden voor de ontwikkeling van nieuwe
geneesmiddelen.
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Giftige planten kunnen de aanleiding zijn tot een nieuw geneesmiddel.
Een heel bekend voorbeeld is vingerhoedskruid – digitalis. Deze plant is
inderdaad dodelijk wanneer je hem opeet.
Maar waarom? Vingerhoedskruid bevat
veel hartglycosides. De bekendste daarvan
is digoxine. Vanaf 1 mg digoxine treden er
al vergiftigingsverschijnselen op bij
iemand van 50 kg. 15 mg is bij
volwassenen levensbedreigend. Dit komt
omdat digoxine aangrijpt op het hart, toch
één van de belangrijkste organen van je
lichaam. Digoxine kan ervoor zorgen dat je
hart weer in het juiste ritme gaat kloppen
als je last hebt van hartkloppingen, een
snelle en onregelmatige hartslag. Echter
wanneer het hart te langzaam gaat kloppen, zoals bij een overdosis, kom
je te overlijden.
Digoxine wordt nu vaak gebruikt bij patiënten met hartkloppingen en
tevens hartfalen. Bij hartfalen is het hart niet meer sterk genoeg om het
bloed door je lijf te pompen. Het lichaam probeert dit te compenseren
door het hart meer prikkels te geven om het toch maar harder te laten
pompen. Dit mechanisme zorgt er helaas alleen maar voor dat het hart
nog verder verzwakt raakt. Digoxine blokkeert de prikkels die je hart
overbodig harder laat kloppen. Bovendien zorgt het dat er meer calcium
beschikbaar komt zodat het hart krachtiger kan slaan, zonder dat het
verder verzwakt. Het grootste probleem met dit middel is dat het heel
moeilijk is om het juist te doseren. De werkzame dosering ligt heel dicht
tegen de toxische, giftige dosering aan. Vandaar dat liever eerst andere
geneesmiddelen toegepast worden. Het is toch mooi dat de natuur ons
zo’n sterk geneesmiddel kan bieden.
Een ander voorbeeld is taxol. Taxol kan worden geïsoleerd uit de taxus.
Welbekend zijn de taxushaagjes met prachtige rode besjes. Deze boom is
echter erg giftig. Vreemd genoeg toont het gelijkenissen met digoxine, het
eerdere voorbeeld. Het grijpt ook aan op het hart en een hartstilstand is
dan ook de doodsoorzaak. Taxol wordt in de geneeskunde echter ergens
11

heel anders voor gebruikt. Het remt de celdeling. Kanker, wat eigenlijk
niets anders is dan ongeremd delende cellen, kan dus bestreden worden
met taxol. De groei van tumoren wordt geremd. Om het stofje dat uit de
boom wordt geïsoleerd een echt goed geneesmiddel te maken wordt het
nog een klein beetje aangepast. Zo wordt de moleculaire structuur van
het plaatje verkregen (paclitaxel met als merknaam Taxol). Plaatje: bron:
KNMP Kennisbank. Paclitaxel.
http://kennisbank.knmp.nl/index.asp#IMS2429

Deze structuur ziet er heel ingewikkeld uit en dat is hij ook.
Wetenschappers hebben geprobeerd taxol synthetisch te maken, maar
dat kostte meer dan 50 stappen. Het is veel goedkoper om een boom zo’n
ingewikkeld stofje te laten produceren en daar op het laatst nog iets aan
te doen. Zo kunnen deze zeer giftige bomen mensenlevens nemen, maar
ook mensenleven redden.

MMS Gardens. Hortus medicus.
http://www.piam.com/mms_garden/officinalis.html
KNMP Kennisbank. Paclitaxel.
http://kennisbank.knmp.nl/index.asp#IMS2429
www. Toxicology.org. Digoxine.
http://toxicologie.org/monografieen/frametox.asp?ID=31
www. Toxicology.org. Taxus.
http://toxicologie.org/monografieen/frametox.asp?ID=105
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Zoka Allier I (Frankrijk)
Door: Sophie van Rijssel

Onderwerp: planten
Datum: zaterdag 12 - donderdag 24 juli
Prijs:leden €310 (incl. busreis),- niet-leden €350,Maximum aantal deelnemers: 40
We rijden met een bus naar de Allier, en nemen onze fietsen mee in de
aanhanger.
De Allier is een vrij meanderende rivier in de Auvergne: een streek in het
midden van Frankrijk. Doordat de rivier zich steeds verlegd zijn er tal van
successiestadia: een bron van veel soorten dieren en planten. De
kampplaats, een camping bij het plaatsje Châtel-de-Neuvre, bevindt zich
direct aan de rivier, aan de rand van het natuurreservaat “Réserve de
Naturelle de Val d’Allier”.
Doordat er in het gebied geen paden zijn, waan je je in de ongerepte
natuur. Lopend door de ruige oeverlandschappen zie je tal van plantjes,
vlinders, libellen en vogels. Vaak kom je oude stroomgeulen tegen, van
opgedroogde beddingen met kleine poeltjes tot moerasvlaktes. Langs de
rivier zijn brede kiezelstranden met mooie stenen en fossielen,
afgewisseld door steile oevers met holletjes van bijeneters,
oeverzwaluwen en ijsvogels. Een uniek natuurverschijnsel is het versteend
hout, dat te vinden is op de stranden. Om de schoonheid van de rivier
beter te ervaren, bestaat op dit kamp ook de mogelijkheid tot een dagje
kanoën.
Naast het rivierengebied zijn in de omgeving ook bossen en kleinschalige
akkertjes met braamstruiken en bloemrijke bermen te vinden. Hier vind je
plantjes die op kalkgrond groeien, zoals ijzerhard en kattendoorn. Als je ’s
avonds uitgeput op het convozeil zit moet je nog steeds opletten! Vlak
voor het donker vliegen de kwakken namelijk naar hun slaapplaats, recht
over de camping, en ook bevers beginnen nu actief te worden. Heerlijk
toch?
Opgave: www.zomerkampen.njn.nl
Info: Sophie van Rijssel, 06-49035677, sophie_van_rijssel_26@live.nl
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Knuppelen doe je zo: Hoe zet je afwaswater op?
Door: Frits van Dijk

Op kamp is er altijd iemand die voor het materiaal zorgt en het corvee
aanstuurt. Deze persoon heet de knuppel. Zijn/haar taak is helemaal niet zo
moeilijk uit te voeren, maar er is wel even een beetje uitleg voor nodig.
Vandaar dat in de komende nummers van het kruipnieuws een minicursus
knuppelen staat onder het motto: Knuppelen doe je zo. In dit eerste nummer
wordt het opzetten van het afwaswater uitgelegd.
Afwaswater opzetten is een moeilijk aspect van het knuppelvak. Hoe doe je dat
nou? Speciaal voor die vraag heb ik een makkelijk te volgen stappenplan
opgezet, heel handig voor op kamp!
1: Neem een gammel die in verhouding staat met het aantal kampdeelnemers.
Is er geen gammel die aan de criteria voldoet?
-pak een gammel van een andere maat (ga naar 3)
-pak een gammel die niet al te vies is (ga naar 2)
2: Gooi wat water in de niet al te vieze gammel en schud het een beetje door
elkaar.
-schoon genoeg? (ga naar 3)
-niet schoon genoeg? (herhaal stap 2)
3: Neem de gammel mee naar de kraan/het watervulpunt.
Is Is de gammel te zwaar of heb je gewoon geen zin?
-vind iemand anders om het te doen (ga naar 4)
-niet zo zeuren gebruik je spierballen (ga naar 5)
4: Vraag een pieper of hij/zij de gammel naar de kraan/watervulpunt draagt.
Vraagt de pieper waarom? Antwoord:
-“daarom” (ga naar 5)
-“omdat ik het zeg en ik de knuppel ben” (ga naar 5)
5: Houd de gammel onder de kraan en zet de kraan aan.
-geen water? (ga naar 6)
-wel water? Vul de gammel. (ga naar 7)
14

6: Als er geen water komt ligt het waarschijnlijk weer aan die tuinslang.
Zoek het lek en plaats de nodige duct tape.
–nu is er wel water (ga naar 7)
-er is nog steeds geen water (herhaal stap 6)
7: Neem de gevulde gammel alleen of met een pieper mee naar de
primus/gaspit. Steek de primus/gaspit aan.
-er gebeurt niks (het gas of de peut is op: pak een andere primus/gaspit)
-het water wordt nu opgewarmd (ga naar 8)
8: Zorg dat het water warm wordt, maar niet kookt.
Kan je je vinger nog in het water doen zonder dat het pijn doet?
-nee (ga naar 9 en zeg dat het een beetje warm kan zijn)
-ja, maar het is wel goed warm (ga naar 9)
-ja het is nog koud (wacht even en herhaal stap 8)
9: Voeg een scheut biologisch afwasmiddel toe.
Schuimt het een beetje?
-nee (herhaal stap 9)
-ja (ga naar 10)
10: Roep “AFWASWATER!!!”.
Komen er mensen om af te wassen?
-nee (herhaal stap 10, maar nu iets harder)
-ja. Indien bij stap 8 nee, zeg dat het een beetje warm is. (ga naar 11)
11: Wijs mensen aan die gaan corveeën.
Als het goed is zou je nu klaar moeten zijn met het afwaswater opzetten. Als je
ergens bent vastgelopen, probeer het gewoon opnieuw. Het afwas water is een
essentieel aspect van een goede kampervaring, dus dit moet goed gebeuren.
Zorg dat je dit stappenplan altijd bij je hebt, je weet nooit wanneer je het nodig
hebt. Wees voorbereid.
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Waarom zweet een boomlijk?
Door: Elske Kloen

Iedereen die wel eens met mossen- en korstmossenexpert Klaas van Dort
op excursie is geweest kent de term inmiddels: in een bos moet je op zoek
gaan naar een ‘zwetend boomlijk’. Maar wat is dat eigenlijk, en waarom
zijn ze zo belangrijk voor mossen?
Eerst het ‘boomlijk’-gedeelte. Als een boom dood gaat, kunnen er twee
dingen gebeuren: de boom valt om, of hij blijft staan. Na een tijdje
verdwijnt de schors, en blijft er een boomlijk over. Hierop blijft weinig
strooisel liggen, alle dode bladen vallen immers van de stam af. Dat zorgt
er dus voor dat boomlijken een ideale groeiplaats zijn voor mossen en
korstmossen! De rechtopstaande boomlijken zijn relatief droog, dus
hierop kan je veel korstmossen (bijvoorbeeld de bijzondere
schorssteeltjes) vinden. De liggende boomlijken blijven juist vochtig,
oftewel, gaan zweten…
Dat ‘zweten’ komt door de schimmels die het dode hout verteren. Hout
bestaat namelijk voor een groot deel uit cellulose, een stof die bestaat uit
een keten van suikermoleculen. Cellulose is moeilijk afbreekbaar voor veel
organismen, mensen en dieren kunnen het bijvoorbeeld alleen verteren
met behulp van bepaalde bacteriën. Schimmels kunnen de cellulose wel
‘in stukjes knippen’, en zo de suikers gebruiken. Bij het verbranden van die
suikers komt water vrij. Daarnaast verandert het hout tijdens dit
afbraakproces in een soort spons, waardoor het boomlijk water goed vast
houdt en ook uit de omgeving op kan nemen. Een liggend boomlijk is dus
altijd vochtig.
Een zwetend boomlijk is dus een schimmelende, liggende dode boom, die
het hele jaar vochtig is. Maar waarom is dat vocht zo belangrijk voor
mossen? Dat komt doordat mossen geen wortels en
watertransportsysteem hebben. Vaatplanten gebruiken hun wortels om
water op te nemen uit de bodem, en kunnen dit water vervolgens door
hun vaten naar alle delen van de plant vervoeren. Mossen kunnen dit dus
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niet, en zijn voor hun vochtvoorziening afhankelijk van water dat tussen
hun blaadjes en stengels blijft liggen. De omgeving van een mosplantje
moet dus de hele tijd vochtig zijn, anders drogen de cellen uit. Gelukkig
hebben mossen daar wel iets slims op bedacht: als een moscel uitdroogt
gaat hij niet (meteen) dood, zoals een plantencel. Zodra er weer water op
komt, gaat hij gewoon verder met leven. Maar die periode zonder water
moet natuurlijk niet te lang duren…
Sommige mossen hebben zich aangepast aan droge omstandigheden,
maar de meeste soorten houden meer van lekker natte plekjes. En dat is
dus precies de reden dat elke mossenliefhebber blij wordt van een
zwetend boomlijk!
Bronnen:
G.A.J.M. Jagers op Akkerhuis, S.M.J. Wijdeven, L.G. Moraal, M.T. Veerkamp, R.J.
Bijlsma Dood hout en biodiversiteit. Een literatuurstudie naar het voorkomen van
dood hout in de Nederlandse bossen en het belang ervan voor de duurzame
instandhouding van geleedpotigen, paddenstoelen en mossen. Alterra-rapport 1320,
Wageningen, 2005
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Kaderkamp Bomen in de winter, Heiloo
Door: Susan de Koning

Als nieuwe NJN-er (ik ben sind januari lid) wist ik niet goed wat ik van een
Sjoc-kamp moest verwachten. Van nature ben ik niet enorm
geïnteresseerd in planten, ik ben vooral lid geworden vanwege mijn
interesse in vogels. Toch sprak dit winterkamp over de herkenning van
bomen mij direct aan. Bomen die in de zomer namelijk makkelijk te
herkennen zijn worden in de winter vaak een groot mysterie.
Vrijdagavond kwamen de meesten rond acht uur aan net als
biologiedocent Dirk Slagter die ons een lezing zou geven naar aanleiding
van zijn boek “Winterflora”. De lezing begon wat later omdat Max en Dirk
eerst nog een verdwaalde deelnemer moesten oppikken maar uiteindelijk
was iedereen terecht en kon het kamp echt beginnen. De lezing ging
voornamelijk over het idee achter het boek. Het determineren gaat niet
via sleutels maar via een startpagina waarop ‘opvallende’ kenmerken

staan. Via de startpagina kom je dan in een categorie terecht waarop
mooie illustraties de verschillende opties weergeven. De volgende dag
ging Dirk mee op excursie om dingen te vertellen en ons te leren werken
met deze determinatiesleutel. Zelf vond ik het een erg prettige manier van
werken, zeker omdat ik nog niet over veel botanische kennis beschik en
toch alle bomen heb kunnen benoemen. Na de excursie hebben we even
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ontspannen en daarna besloten om nog even uit te waaien op het strand.
Doordat we windkracht 8 tegen hadden moesten we stevig doortrappen
richting de zee. Gelukkig werden we beloond met een verlaten strand,
grote schuimkoppen en een mooie ondergaande zon.
Zondag had iedereen een beetje moeite met opstaan na de gezellig
zaterdagavond maar ondanks dat waren we toch nog om elf uur in de
Schoorlse duinen waar we met Max nog een paar nieuwe soorten als
zeeden en bergden hebben gescoord. Al met al vond ik het een
ontzettend leuk kamp dat gezellig was maar waar ik ook veel geleerd heb.
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Herstel van kruidenrijk grasland - deel 3: Beheer na herstel
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 geworden door
de intensivering van de landbouw.
Bij mijn stage bij het centraal kantoor van Natuurmonumenten heb ik
onderzocht hoe je van soortenarme landbouwgraslanden weer kruidenen faunarijke graslanden kunt maken.
Ik beschrijf mijn inzichten in drie delen, waarbij ik me focus op de planten.
In dit derde deel bespreek ik stap 4 van het onderstaande stappenplan.
Nadat de milieuomstandigheden hersteld zijn en de soorten
teruggekeerd, moet je een grasland namelijk goed blijven beheren om
bijzondere graslandsoorten te behouden. Als je niet beheert ontstaat er
eerst een ruige kruidenvegetatie en vervolgens bos.
De meest natuurlijke manier om een grasland in stand te houden, is door
er vee of wilde grazers te laten grazen. Maaien is minder ‘natuurlijk’, maar
toch kan dit net zo goed soortenrijke graslanden opleveren. Een grasland
dat alleen gemaaid wordt heet een hooiland en een begraasd grasland
een weide / weiland.
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.
Maaien
Hooilanden bestaan al sinds de IJzertijd (een paar honderd jaar voor
Christus), toen de zeis (afb.1) werd uitgevonden. Vooral sinds de
Romeinse tijd zijn er veel hooilanden aangelegd in de omgeving van
nederzettingen. Dat deed men vooral op de rijkere gronden zoals lang
waterlopen, waar klei werd afgezet. Want daar loonde het zware werk
met de zeis zich, en kon men een flinke hoeveelheid hooi oogsten om het
vee in de winter mee te voeren. Ook werden graslanden die te nat waren
voor het vee vaak gehooid.

Afb. 1: links: Een zeis, voor het maaien van o.a. gras. Bron: The Clip Art
Book, 1980. rechts: Tegenwoordig wordt er zo gemaaid (foto:
Natuurmonumenten / Andre Donker).
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Sommige graslandplanten zijn verder geëvolueerd door het
hooilandbeheer, bijvoorbeeld door het tijdstip van bloei en zaadzetting
aan te passen op het maaitijdstip. Hier zijn soorten bij die in weilanden
meestal opgegeten worden voordat ze zich kunnen voortplanten.
Voorbeelden van soorten die van maaibeheer profiteren zijn Echte
koekoeksbloem (afb. 3), Veldrus, Moerasrolklaver, Moeraswalstro,
Knoopkruid, Egelboterbloem, Vogelwikke, Rietorchis en Watermunt. Veel
soorten groeien in vochtige tot natte graslanden, waar van oudsher veel
hooilanden zijn. Hooilandbeheer is van groot belang voor het behoud van
zulke soorten.
Zuivere hooilanden, die nooit begraasd worden, zijn de afgelopen eeuw
zeldzaam geworden in Nederland. Wel zijn er nog redelijk wat
‘hooiweides’, die tussen eind mei en juli gemaaid worden, en van de
zomer tot in de herfst begraasd worden. Voor sommige planten, die zich
al in de lente voortplanten, kan begrazing later in het jaar geen kwaad.
Het kan zelfs voordelig zijn, omdat de grazers zorgen dat de vegetatie laag
blijft en de graszode hier en daar wordt opengetrapt. Zo is er genoeg
ruimte voor jonge planten om te kiemen en op te groeien. Een voorbeeld
is de zeldzame grassoort Trosdravik (Bromus racemosus).

Afb. 2: Echte Koekoeksbloem (foto: Natuurmonumenten / Rene Koster).
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Maaien kan (beter dan begrazing) helpen om overmatige uitbreiding van
‘ongewenste’ soorten (zoals Jakobskruiskruid, Pitrus en Akkerdistel) tegen
te gaan. Je moet dan maaien tussen de bloei en het rijpen van de zaden
in, zodat de voortplanting mislukt. Ook zullen deze soorten vaak
moeilijker kiemen als de zode niet door grazers wordt beschadigd.
Bij graslanden die jaarlijks gemaaid worden bestaat het risico dat ze op de
lange termijn zo voedselarm en/of zuur worden, dat de soortenrijkdom
gaat dalen. Daarom is het soms bevorderlijk de graslanden licht te
bemesten of te bekalken.
Bij het maaien worden helaas veel dieren gedood, vooral veel kleine
dieren. Voor de fauna is het dus goed om delen van een grasland
ongemaaid te laten, of later in het jaar te maaien.
Begrazing
Begrazing biedt veel voordelen ten opzichte van maaien. Zo leidt het
minder snel tot verzuring en verarming, en is het zeker op voedselarme
graslanden financieel voordeliger. Want het hooi van voedselarme
graslanden heeft een lage voedingswaarde, en je kunt slechts lage
hoeveelheden oogsten; daarom kun je het niet makkelijk verkopen.
Grazers uitzetten is goedkoper en hun vlees is goed te verkopen als
biologisch - of wildernisvlees.
Net als er plantensoorten zijn die niet goed tegen begrazing kunnen, zijn
er ook soorten die er juist van profiteren. Voorbeelden zijn Kamgras,
Ruige zegge, Muizenoor, Wilde tijm Vogelpootje, Wilde peen, Duizenblad,
Veldsalie en Geel walstro. Veel van deze soorten groeien vooral op
drogere, voedselarme gronden, en houden van de open plekken die door
begrazing ontstaan. Sommige soorten komen alleen op kalkrijke grond
voor.
Ook soorten die vooral groeien op veepaadjes (afb. 5) profiteren van
begrazing, zoals Grote weegbree, Madeliefje, Herderstasje en Varkensgras
(‘tredplanten’). Ze kunnen beter tegen bodemverdichting dan andere
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soorten. De Akkerdistel kan toenemen doordat het vee deze laat staan,
maar zijn concurrenten wel opeet.

Afb. 3: Veepaadjes in een grasland, op een overgang naar heide (foto:
Natuurmonumenten / Geurt Besselink).
Begrazing leidt tot een afwisselende structuur, omdat de grazers niet
overal evenveel grazen (mits je niet zoveel grazers uitzet dat ze alles kort
vreten). Zo is er plaats voor planten die in korte, en in lange ruige
vegetatie groeien.
Deze variatie in structuur is ook erg voordelig voor veel diersoorten.
Vooral voor koudbloedige dieren, zoals insecten, amfibieën en reptielen,
is structuurvariatie zeer belangrijk. Om hun lichaamstemperatuur te
reguleren moeten ze de keuze hebben uit lage vegetatie of zelfs zand om
op te warmen (afb. 6), en hoge vegetatie waar ze af kunnen koelen.
Voor veel dieren is het wel belangrijk dat er niet te veel grazers lopen,
want anders trappen ze alles plat (inclusief de nesten van vogels
bijvoorbeeld).
Een beheerder kan ervoor kiezen het vee het hele jaar lang te laten grazen
(jaarrondbegrazing), of alleen van de lente tot de herfst
(seizoensbegrazing). Bij seizoensbegrazing is een hogere veedichtheid
nodig om het terrein open te houden. Dat leidt in de zomer tot een
kortere vegetatie en meer verstoring van de fauna. Voor
jaarrondbegrazing zijn winterhard vee en een groter gebied nodig, en mag
het grasland niet te nat zijn (anders verrot het afgestorven gras in de
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winter en bevriest de zode, waardoor er niets meer te eten is).

Afb. 4: Een Veldkrekel die opwarmt op een open plek (foto:
Natuurmonumenten).
Soorten grazers
Als je een groot aantal graslanden beheert, kun je voor veel variatie en
dus soorten zorgen, door verschillende soorten vee in uiteenlopende
dichtheden te laten grazen.
Kleinere soorten zoals schapen (en kleinere rassen) selecteren vaker
hoogwaardig voedsel, zoals bloemen, vruchten en jonge scheuten.
Grotere soorten zoals paarden en koeien (en grotere rassen) verorberen
grotere bulkmassa’s aan gras. Paarden zijn in tegenstelling tot veel andere
hoefdieren geen herkauwers. Hierdoor hebben ze relatief meer voedsel
nodig, maar ze kunnen ook voedsel van lagere kwaliteit verteren, zoals
bast en vezelig hoog gras. Paarden en daarnaast ook geiten zijn dus
geschikt om te voorkomen dat graslanden dichtgroeien met struiken en
bomen (afb. 7).
Omdat koeien alleen boventanden hebben, kunnen ze de vegetatie
slechts tot zo’n 5,5 cm hoogte afgrazen, terwijl schapen tot 3 cm en
paarden zelfs tot 2 cm kunnen grazen. Schapen zorgen voor een relatief
kort en gelijkmatig afgegraasde grasmat. Koeien daarentegen zorgen voor
meer structuurvariatie, mede omdat ze niet direct rondom hun
uitwerpselen eten. Paarden leggen latrines aan waar verschillende dieren
hun uitwerpselen achterlaten. In een wijde zone rondom de latrines eten
ze niet, waardoor er ruige vegetatie ontstaat.
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Afb. 7: Paarden zijn geschikt voor het in stand houden van een mozaïek
van struweel en grasland (foto: Natuurmonumenten / Ferry Siemensma).
Verpachting aan boeren
Natuurbeheerders besteden het graslandbeheer vaak uit aan boeren. Ze
verpachten het land aan een boer, en krijgen daarvoor geld van de boer
(mits de productiviteit van het grasland niet al te laag is). Ze spreken met
de boer af hoe het grasland beheerd moet worden, en leggen dit vast in
het pachtcontract, dat iedere één tot zes jaar wordt opgesteld. Dit is
financieel voordeliger voor de natuurbeheerders, omdat ze dan zelf geen
machines en vee hoeven te hebben en meer tijd en geld overhouden.
Boeren hebben veel praktische kennis en kunnen het werk goedkoop en
efficiënt uitvoeren. En door zoals van oudsher samen te blijven werken
met boeren, zorgen natuurbeheerders er ook voor dat hun relatie met de
plattelandsbewoners goed blijft. Sommige pachters pachten het land al
meerdere generaties (afb. 8).
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Afb. 5: Een agrariër op een landgoed van Natuurmonumenten (foto:
Natuurmonumenten / Andries de la Lande).
Samenwerken met boeren heeft soms ook nadelen. Slechts een klein deel
van de boeren wil graag veel planten- en diersoorten in de graslanden. De
meeste boeren willen liever een grasland met veel Engels raaigras en een
maximale productie. Gelukkig houden de meeste agrariërs zich aan het
pachtcontract, en beheren het grasland dus zoals de natuurbeheerder wil.
Zo niet, dan volgt er een waarschuwing of wordt het contract beëindigd.
Het is wel heel belangrijk dat er goede afspraken staan in de
pachtcontracten, die de boer verplichten tot een beheer dat goed is voor
de biodiversiteit. Helaas is dat niet altijd haalbaar, omdat
natuurbeheerders tegenwoordig weinig geld hebben. Ze kiezen er soms
voor graslanden die nog voedselrijk zijn niet te verschralen, omdat de
boeren dan meer willen betalen voor de pacht (want voedselrijk grasland
zorgt voor een betere oogst). Dit geld kunnen de beheerders goed
gebruiken om de meest waardevolle natuur optimaal te beheren.
Conclusie
Een natuurbeheerder kan dus kiezen uit een groot aantal verschillende
beheermethoden om het grasland in stand te houden, zoals alleen
maaien, maaien met lichte bemesting en/of bekalking, maaien met
nabeweiding, jaarrondbegrazing of seizoensbegrazing (met verschillende
veesoorten). Bij deze keuze zijn het doel en de milieuomstandigheden
(bijvoorbeeld hoe vochtig het is) van belang. Een beheerder moet ook
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realistisch inschatten of een beheer wel op lange termijn volgehouden
kan worden, het moet wel betaalbaar zijn. Als de beheerder slechts een
deel van de graslanden optimaal kan beheren, dan is het belangrijk goed
te onderzoeken waar de milieuomstandigheden en reeds aanwezige
soorten wijzen op de beste kansen voor een soortenrijk grasland.
Met genoeg kennis, vakmanschap, geld en geduld is het dus mogelijk om
van een overbemest productiegrasland een prachtige bloemenzee te
maken, vol insecten, vogels en andere dieren. Hoeveel van zulke
graslanden er zullen komen ligt aan de prioriteiten van natuurbeheerders,
de politiek en de samenleving. Door een natuurorganisatie die graslanden
beheert te steunen kun ook jij hierbij helpen!
Wegens ruimtegebrek in dit nummer komt er nog een deel in het
volgende nummer van de Kruipnieuws!
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Kampjes
Ook dit jaar regelt de SJOC weer een aantal super leuk en gezellige
kampjes. Waar je als SJOCer zeker heen moet. Tot aan de zomer zijn er de
volgende kampjes:
17-21 april – Paaskamp Voorne (kaderkamp)
Dit jaar gaan de Strandwerkgroep (SWG) en de Plantenwerkgroep (Sjoc)
samen met Pasen naar Voorne. In de kalkrijke duinen van Voorne komen
veel zeldzame planten voor, waaronder veel leuke voorjaarsbloeiers, die al
in april in actie komen, voordat het duinzand uitdroogt. Op de Maasvlakte
zijn veel fossiele schelpen te vinden en zijn er mooie stranden om met
een kor (een net dat door de zee wordt getrokken) te kijken welke
vissoorten er in de Noordzee voorkomen. We gaan kamperen in de duinen
van Oostvoorne. Dit kamp is een kaderkamp: je kunt extra veel leren en je
krijgt reiskostenvergoeding voor het OV als je lid bent.
Info: Jos Poel (jospoel@live.nl, 06-14427938) en Max Simmelink
(max.simmelink@gmail.com, 06-14570987)
17 & 18 mei – FlowerFestival
Dit weekend staat helemaal in het teken van planten. Op verschillende
plaatsen in Nederland gaan we op zoek naar de mooiste en meest
zeldzame planten! Ben je geïnteresseerd in planten? Dan mag je deze
leuke maar vooral ook gezellige excursies niet missen!
De excursies worden geleid door NJN’ers met veel verstand van planten.
Ook de algemene plantensoorten komen aan bod, dus de excursies zijn
ook geschikt voor mensen die nog niets over planten weten. Iedereen
tussen de 12 en 25 jaar is welkom!
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De excursies beginnen meestal om 10:00 uur vanaf een station en
eindigen 's middags op dezelfde plek. De eindtijd kan verschillen; meestal
zijn de excursies rond 16:00 uur afgelopen. Vanaf het vertrekpunt wordt
er gefietst naar de leuke gebiedjes in de omgeving. Neem dus je fiets
mee! Verder heb je drinken, lunch, regenkleding en eventueel een loepje
en geld voor een ijsje nodig.
Dus wil jij de bijzonderste planten zien, in het gras liggen determineren en
een gave dag hebben? Grijp nu je kans om echt iets te leren!
Info: Max Simmelink, max.simmelink@gmail.com, 06-14570987
Vr. 6 Jun t/m Ma. 9 Jun: Pika 't Gooi
Ga mee heerlijk kanoën door de natuurgebieden in het Gooi en lekker
plantjes scoren!
Info + opgave: Sterre Spenkelink, 06-22321205
sterre.twinkelster@gmail.com
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Kruipwoordpuzzel

Horizontaal
3.Wat is de giftige stof in taxus
4.Welke organismen maken zwetende boomlijken mogelijk?
6.Naast seizoensbegrazing is er ook …?
Verticaal
1.Als wat wil elske haar eer hoog houden?
2.Welk (binnen de SJOC) bekend boek heeft Dirk Slagter geschreven?
5.Afwaswater moet wel warm zijn maar niet …?
7.waar is het sjoc zomerkamp dit jaar!?
8.Sinds waneer bestaan er hooilanden?
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Retouradres:
Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie
De Mildestraat 55
2596SW Den Haag
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