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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
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 Annet van der Heide.
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Woordje van de redaccen
Hoi allemaal,
De zomer is helaas weer voorbij. Het wordt weer truienweer. Maar niets is
leuker dan de regenbuien trotseren en dan weer lekker warm worden met
een kop chocolademelk. En de plantjes vinden het natuurlijk ook niet erg
om wat water te krijgen. Paddenstoelen schieten uit de grond en dat is
ook de reden dat er maar liefst 2 artikelen over paddenstoelen in deze
herfsteditie van Kruipnieuws staan. Dus pak je kopje thee erbij en blader
er snel naartoe. Wil jij Allier nogmaals beleven? Lees dan Paco’s verslag
ervan. Veel leesplezier!
Voor volgend jaar zijn we nog op zoek naar nieuwe redaccen. Dus wil jij
ervoor zorgen dat dit blaadje voort blijft bestaan, stuur dan even een
mailtje. Stukjes voor in het laatste nummer zijn natuurlijk ook altijd
welkom!
Liefs van jullie redaccen,
Madelief, Chris en Annet
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Immuunsysteem en paddenstoelen
Klikt het wel of klikt het niet?
Door Marleen de Kool
Het is algemeen bekend dat paddenstoelen giftig kunnen zijn, het
zijn schimmels en die kunnen je flink ziek maken. Dus als je op
paddenstoelenexcursie bent, stop nooit zomaar iets in je mond!
Maar aan de andere kant zijn paddenstoelen ook lekker, zoals
champignons, cantharellen en eekhoorntjesbrood. Dat zijn alleen
nog maar de varianten die vooral in het westen worden gegeten. In
Azië vinden ze paddenstoelen nog interessanter en hebben ze nog
veel meer soorten en manieren om ze op te eten. In Azië worden ze
ook als medicijn in de traditionele geneeskunde gebruikt.
Dat klinkt wel een beetje tegenstrijdig, aan de ene kant giftig en
aan de andere kant gebruikt als medicijn. Dit heeft vooral te maken
met de reactie die jouw immuunsysteem heeft op de verschillende
componenten in de paddenstoel. Ik zal in dit stukje uitleggen hoe
het immuunsysteem reageert op de paddenstoelen waarvan wordt
beweerd dat ze een geneeskrachtige werking hebben. Ik heb dit
ook onderzocht met een klein onderzoekje op de universiteit,
waarvan ik de resultaten laat zien.
Je immuunsysteem
Je immuunsysteem bestaat uit verschillende barrières. Je huid is de eerste
barrière. Als daar iets doorheen komt., komt de non-specifieke afweer in
actie, de macrofagen. Dit zijn cellen die als een soort stofzuiger alles
opzuigen wat niet in het lichaam thuishoort. Maar deze non-specifieke
afweer kan ook de specifieke afweer inschakelen, waarbij een flink aantal
verschillende soorten cellen worden ingeschakeld. Specifieke afweer wil
zeggen dat er voor elk soort afval een specifieke tegenaanval wordt
ingezet door je lichaam. In dit artikel wordt de nadruk vooral gelegd op
dendritische cellen (DC-cellen). Deze cellen zijn een belangrijke schakel
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tussen de aspecifieke en de specifieke afweer. Ze zijn te vinden in je
lymfevaten en –knopen, in je slijmvliezen en orgaanvliezen.
DC-cellen zijn ook een soort stofzuiger, zoals de macrofaag, maar ze zijn
nog beter in het laten zien aan andere immuuncellen wat er precies mis
is. Ze laten dan een stukje van de parasiet zien die ze net hebben
opgezogen. Dat stukje plakken ze op hun oppervlakte zodat de andere
cellen van het immuunsysteem erop kunnen reageren. Deze andere
immuuncellen zijn het type voor de specifieke immuunreactie. Voor DCcellen zijn er een aantal dingen van belang: kan ik een onbekend stukje
opeten en aan andere cellen laten zien? En herkennen die cellen mij dan
ook als ik ze iets presenteer?
De paddenstoelen
De paddenstoelen die deze cellen kunnen beïnvloeden zijn vooral in Azië
te vinden. Dit komt omdat de beta-glucanenconcentratie in die
paddenstoelen hoger is. Beta-glucanen zijn een soort suikers die niet door
mensen worden gemaakt. Daardoor herkent het immunsysteem het als
niet-lichaamseigen en gaat het aan de slag. Maar deze beta-glucanen
worden door het lichaam niet als giftig ervaren dus er bestaat geen gevaar
voor je lijf als je deze paddenstoelen eet. Je immuunsysteem is als het
ware aan het trainen met deze beta-glucanen voor als er een echte
wedstrijd komt met gevaarlijke schimmels of parasieten.
De onderzochte paddenstoelen zijn:
Gewone anijschampignon (Agaricus arvensis): Deze soort geurt
naar anijs. De witte hoed wordt 6 tot 11 cm en vlakt later wat af.
De witte steel wordt 8 tot 12 cm hoog en heeft een gezwollen basis met
een vliezige ring. De lamellen beginnen wit, maar verkleuren tot
purperbruin. Het is een algemene soort in Nederland.
Gewone Champignon (Agaricus bisporus) : Dit is de bekende,
lekkere paddenstoel die iedereen eet. Hij wordt dus vooral
gekweekt, voornamelijk in de provincies Limburg, NoordBrabant en Gelderland. Champignons worden gekweekt door een
reincultuur van mycelium op graankorrels. De hoed is halfbolvormig tot
heel bolvormig wit tot vuilbruin met schubjes. Steel is 5-7 cm wit en
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vlokkig. Matig algemeen.
Kastanje champignon (Agaricus bisporus brunensis): Naast de
normale champignon is dit de meest geteelde champignon. Hij
lijkt op de normale champignon maar heeft een bruinere hoed.
Hij bevat minder vocht en is krachtiger en kruidiger van smaak.
Amandelpaddenstoel (Agaricus subrufescens): Deze
paddenstoel komt in het wild voor in Californië maar wordt in
ook in Nederland gekweekt. De paddenstoel heeft een zoete
smaak met een amandelgeur. De hoed is bol en onregelmatig en heeft
een doorsnede van 5 tot 18 cm. De kleur varieert van wit/grijsachtig tot
lichtrood bruin. De steel is wit, 6 tot 15 cm lang met een verdikking bij de
grond.
Cantharel (Cantharellus cibarius): Dit is een steeds bekendere
eetbare paddenstoel. Hij wordt ook wel Hanenkam of
Dooierzwam genoemd. Hij heeft een peperachtige smaak. De
hoed is 3 tot 10 cm breed die eerst bol is maar later trechtervormig met
een ingerolde rand. De kleur varieert van wittig tot dooiergeel. De steel is
3 tot 8 cm lang en heeft dezelfde kleur als de hoed. In Nederland staat hij
de op Rode Lijst, gevoelig.
Witte beuk paddenstoel (Hypsizygus marmoreus): Deze
paddenstoel heeft nog een latijnse naam, Hypsizygus tesselatus.
Hij komt van orgine uit Oost-Azië maar wordt tegenwoordig ook
gekweekt in Europa en Amerika. De hoed is 1,3 tot 4,5 cm breed met een
bruinige kleur en “watervlekken” De steel en het rokje zijn wit. De
paddenstoel heeft een bittere smaak ongekookt maar als hij bereid is,
smaakt hij knapperig en nootachtig
Shiitake (Lentinus Edodes): De Shiitake wordt steeds bekender in de
Westerse Keuken. De Shiitake komt ook weer van origine uit Oost
Azië en wordt daar vooral gekweekt, specifiek China, Korea en Japan.
Hij groeit vooral op de Shii boom, die lijkt op de eik. De hoed is lichtbruin
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en half bolvormig. De steel is wit zonder rokje.
Japanse Bundelzwam (Pholiota nameko): Deze paddenstoel
heeft ook de naam Namekopaddenstoel vanwege zijn Japanse
orgine. Deze paddenstoel groeit in een bundel, op beukenhout.
De hoed is niet zo groot, 1 tot 7 cm met een roodbruine kleur en een
dunne steel. De Nameko heeft geel vruchtvlees en een plakkerige hoed.
De paddenstoel heeft een lichte notensmaak.
Kruisdisteloesterzwam (Pleurotus eryngii): Deze paddenstoel
heeft ook twee Nederlandse namen, namelijk ook
koningsoesterzwam. De fluweelachtige hoed is 5 tot 12 cem
breed, heeft een lichtbruine kleur en een ingerolde rand. De steel is 6 tot
10 cm land en 2-6 cm dik. De paddenstoel heeft een lichtpittige smaak.
Gouden Oesterzwam (Pleurotus citrinopileatus) De Gouden
Oesterzwam is een meer noordelijke oesterzwam, hij komt voor
in Oost-Rusland, Noord-China en Japan. Deze oesterzwam heeft
een lichte, milde smaak. Ook deze paddenstoel groeit in een bundel, met
een lichtgele tot goudbruine hoed. De hoed is droog met een fluweel
achtige structuur en tussen 2 en 7 cm. Soms is de hoed ingedeukt. De
steel is wit en vaak gekromd, tussen de 2 en 5 cm.
Gewone Oesterzwam (Pleurotus ostreatus): De Gewone
Oesterzwam komt wel voor in Nederland en wordt hier ook
gekweekt. De wilde variant komt voor op loofbomen, vooral de
beuk. De hoed is 5 tot 12 cm breed, waarvan de kleur varieert van
blauwgrijs tot grijsgeel. De hoed is kelkvormig en lijkt soms op een oester,
vandaar de naam. De steel is 2 tot 3 cm lang, wit en aan de voet viltig
behaard. De soort is algemeen.
Eikhaas (Grifola frondosa):
Deze paddenstoel heeft een waaiervormige of spatelvormige
hoed, 4 tot 10 cm breed. De hoeden zijn rimpelig, cremekleurig
tot grijsbruin. Groeit ook in een bundel, op oude eiken wortels en
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afgehakte eiken. De eikhaas is zeldzaam in Nederland maar wordt massaal
gekweekt in Azië.
Onderzoek
Het onderzoek wat gedaan is met deze paddenstoelen ging als volgt: Eerst
hebben we een verdund gemalen sample van elke paddenstoel bij
dendritsche cellen gedaan. Daarna hebben we de cellen een dag laten
incuberen met deze lichaamsvreemde stoffen. Vervolgens keken we naar
de productie van TNF-α en interleukine-6 (IL-6) van de DC-cellen. Deze
stoffen geven aan of een DC-cel geactiveerd is of niet. Met andere
woorden, of de cel een mogelijkheid heeft tot het presenteren van een
stukje onbekend materiaal op zijn oppervlakte. Dit hebben we gedaan
met een techniek die ELISA heet, die werkt met het sleutel-slot principe.
Eerst zet je moleculen, die jouw stoffen die van belang zijn kunnen
vangen, vast op het oppervlakte. De cellen worden uit het oplosmiddel
verwijderd. Dan gaat oplosmiddel bij het aangepaste opppervlakte.
Vervolgens voeg je weer dat molecuul toe die je stof kan vangen, maar nu
in oplossing, zodat je stof van belang in een soort sandwhich terecht
komt. Dit laatste molecuul heeft aan de andere kant een kleuring die je
kan zien. Vervolgens meet je de hoeveelheid kleuring. Dit is een maat
voor de hoeveelheid stof die geproduceerd is (zie figuur 1), oftewel, of de
dendritische cellen geactiveerd zijn.

Figuur ELISA procedure. Blauwe schijf is het stofje van belang dat wordt
geproduceerd door de DC-cellen
Daarnaast hebben we gekeken naar het daarwerkelijke oppervlakte van
de DC-cellen. We hebben gecontroleerd of het presenteerblaadje (dus het
molecuul waar een onbekend stukje materiaal op zou zitten) aanwezig is
op het oppervlakte, dit presenteerblaadje heet MHC-II. Verder hebben we
gekekenof het communicatiemolecuul CD 86 op het oppervlakte zitten
zouden zitten. Deze gebruikt de DC-cel om aan de andere immuuncellen
te laten dat hij een DC-cel is en wat voor onbekend stukje het is. Het
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controleren van het oppervlak hebben we gedaan met flow cytometry.
Flow cytometry werkt een beetje als ELISA maar deze keer gebruik je niet
het oplossmiddel waar de cellen in zwemmen, maar de cellen zelf. Je
neemt de cellen in oplossing en voegt er een molecuul bij wat specifiek
past op het presenteerblaadje en op de communicatie moleculen. Aan het
eind van deze moleculen zit weer een kleuring. Vervolgens laat je de
cellen door een nauw buisje met een laser
gaan. Als de laser anders van kleur wordt,
weet je dat hij heeft gereageerd op de
kleuring. De hoeveelheid verandering is ook
weer een maat voor de hoeveelheid
moleculen op het oppervlak van de DC-cell
(zie
figuur 2)
Figuur flow cytometry, de blauwe en rode
kleur van de cellen laten de groene laser van
kleur veranderen
Resultaten
Het is in ieder geval duidelijk dat de paddenstoelen de DC-cellen
stimuleren, zoals figuur 3 laat zien. Vooral de Shiitake springt eruit maar
dat is niet het geval bij de Shiitake van een andere leverancier. Dat geeft
dus aan dat het erg uitmaakt welke oogst paddenstoelen je hebt of ze op
dezelfde manier je immuunsysteem kunnen beïnvloeden. Het is ook
interessant om te zien dat de normale champignons en de
kastanjechampignons de productie van TNF-α stimuleren, gewoon
paddenstoelen die wij ook makkelijk kunnen eten. Als we kijken naar de
IL-6 productie zien we een groot verschil met de TNF-α productie (zie
figuur 4). Vooral de Shiitake heeft een groot verschil, maar de gewone en
kastanjechampignons zijn in staat om de DC-cellen ook IL-6 te laten
produceren. Over het algemeen wordt aangenomen dat TNF-α als meest
algemene en als eerste wordt geproduceerd, dus misschien is de
productie van IL-6 nog niet op gang gekomen na 24 uur.

Kruipnieuws 3 2014

9

jaargang 75

De flow cytometry metingen geven aan dat ook de
communicatiemiddelen van de DC-cellen geactiveerd zijn. Het
presenteerblaadje is aanwezig, zoals te zien valt in figuur 5 en de het
identificatie molecuul is ook aanwezig, zoals te zien is in figuur 6.
Sommige paddenstoelen stimuleren het oppervlakte meer dan anderen,
zoals de Amandelpaddenstoel. Het is dan weer opvallend dat sommige
paddenstoelen goed het oppervlakte stimuleren en sommige weer beter
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de productie van stoffen stimuleren. Het kan zijn dat ze dus verschillende
onderdelen van het immuunsysteem trainen. De training gebeurt dus
waarschijnlijk door middel van de beta-glucanen maar er zijn ook eiwit
complexen die voorkomen in paddenstoelen waarvan ook wordt
vermoedt dat ze het immuunsysteem stimuleren.
Wat betekent dit nou?
Moet je nou constant ontzettend
veel verschillende paddenstoelen
eten om je immuumsysteem op
peil te houden? Dat zeker niet,
maar dit onderzoek geeft wel aan
wat voedsel nou eigenlijk precies
doet in ons lichaam. Nu is dit
natuurlijk een versimpeling van
hoe het werkelijk is. Er zijn
ingewikkelde cascades bezig van
cellen die op meer dan 5 verschillende stoffen reageren, die vaak
minstens 5 verschillende stoffen uitscheiden voor andere cellen om op te
reageren. Het immuumsysteem is prachtig ingewikkeld. De observatie die
wetenschappers hebben gedaan over het feit dat het immuunsysteem zo
veel beter wordt als men bepaalde paddenstoelen eet is nu wel voor een
deel verklaard. Onderzoekers zijn nu bezig
met het onderzoeken van welke cellen er
vervolgens gestimuleerd worden en welke
stoffen van paddenstoelen er nog meer
voor zorgen dat het immuunsysteem
getraind wordt. Er moet ook wel vermeld
worden dat het effect sterk afhankelijk is
van welke oogst paddenstoel je hebt,
hoeveel ze het immuunsysteem kunnen
stimuleren. Dat is ook iets wat
wetenschappers interesseert: wat maakt
die ene paddenstoel dan uniek? Zoals je misschien wel gemerkt bij het
paddenstoel determineren, niks is bij paddenstoelen simpel, ook niet onze
reactie erop.
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Kampverslag zoka Allier
Door: Paco Welling (15 jaar)

Allier was mijn 2e zomerkamp en misschien wel het beste tot nu toe. Het
was echt een episch kamp. Ik heb allemaal toffe dingen gedaan, zoals
spookhuizen bezocht, horrorfilms gemaakt, prachtige wandelingen
gemaakt, en natuurlijk DE vis.
Maar misschien was het hoogtepunt nog wel de kanotocht. Mijn groepje (
Mare, Emma, Laurens, Myrthe, Saran, Rens, Max, Lucas, Cathalijn en ik),
(sorry als ik iemand ben vergeten), was de eerste die de lange tocht deed.
De eerste helft ging nog redelijk serieus, lekker door peddelen zodat we
later rustig aan konden doen. Voor de eerste pauze hadden we een mooi
stukje gras uitgezocht in de schaduw en met wat mooie koeien op de
achtergrond. Deze bleken later erg nieuwsgierig. Ze kwamen naar ons toe
op ongemakkelijke afstand. Na verschillende pogingen ze weg te jagen
begon Rens maar Frans tegen ze te praten. Legendarisch, in het
Nederlands zei hij: dus, ga weg, de koeien. Dat werkte fantastisch. Na ons
stokbrood op te hebben gegeten gingen we weer het water op. Laurens
had deze tocht al vaker gedaan en wist dat precies op de helft een lastig
stuk zat. En ja hoor, in de laatste kano ging het helemaal mis. Ze kwamen
achterstevoren te liggen en knalden tegen een boom aan, de boot klapte
om en alles dreef weg. Gelukkig waren er nog 3 boten die vlak daarna
aanmeerden en alles op konden vangen. We hadden alles behalve een
peddel… en Saran kwam tussen de boot en de boom te zitten en had dus
erg last van haar been. We aten nog een broodje en toen kon het
lamballen beginnen.
We wisten dat er geen stroomversnellingen meer kwamen en begonnen
dus gewoon een beetje rond te dobberen. We hadden 2 vloten van de 2
boten gemaakt en dreven zo met de stroom mee. Ik deed mijn zwemvest
aan en begon te zwemmen als een otter. Toen we weer terug bij de
Kruipnieuws 3 2014

14

jaargang 75

camping aankwamen kregen we te horen dat het andere groepje best wel
hard had gefaald. Een kano van hen was in de eerste bocht vanaf de
camping al dubbelgeklapt. En wij dachten dat wij het hadden verknald
met een verloren peddel! Na de tocht hebben we nog even gezwommen
en daarna konden lekker eten.
Dit was een van de leukste dagen van Allier en ik hoop dat er veel meer
leuke kampen zullen volgen.
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Het favoriete plantje van: Annet
Door: Annet van der Heide

Lang wist ik niet eens van het bestaan van dit plantje af. Pas toen ik
afgelopen zomer op Terschelling een piepkamp ging leiden en daarmee
voor het eerst op Skylge kwam, zag ik haar staan. Dat prachtige, tere,
blauwe bloempje. Midden op een woeste zandvlakte stak zij dapper haar
blaadjes uit de grond. Stel je een pad voor dat alleen uit mul zand bestaat.
Vergroot dit plaatje nog 10x. Dan zie je ineens dat er op sommige plekjes
allemaal kleine blauwe bloempjes uit de grond komen steken. En als je
erop let zie je ze ineens overal. Midden op de hei of hoog op een duin.
Het zandblauwtje. Dit werd op slag mijn nieuwe lievelingsplantje:
Het verhaal over hoe ik erachter kwam hoe dit plantje heet is ook
wel noemenswaardig. We deden een NH-spel, met die dag als thema: Alle
soorten met een dier in de naam. We hadden al een hele lijst, van
WOLFspoot tot TORmentil en VOGELkers. Als je er zo over nadenkt, kun je
een flinke voorraad plantjes en dieren bedenken die een ander dier in de
naam hebben. We waren net bij het meertje van Hé, een heerlijk
zwemplasje, toen een andere excursie ook daar aankwam. Toen we onze
lijst natelden bleek dat we nagenoeg gelijk stonden. Het hing er dus vanaf
wat we daar zouden zien wie er zou winnen. Iedereen probeerde dus
alleen met zijn excursie dingen te zien. De hazenpootjes werden
stilzwijgend aangewezen. Ook het zandblauwtje werd stiekem uitgelegd
en opgeschreven. Toen de andere excursie erachter kwam dat wij daar
nog iets moois gezien hadden, werden ze natuurlijk nieuwsgierig. Wij
hintten dat er een vlinder in de naam zat. Uiteindelijk waren ze erachter
dat er BLAUWTJE in de naam moest zitten. Maar toen was het de vraag
wat voor blauwtje dan. Heideblauwtje is immers een vlinder, en
Boomblauwtje ook. Na heel lang raden kwamen ze erachter dat het
zandblauwtje dat mooie blauwe bloempje was wat ze eigenlijk allang al
hadden gezien. Die naam vergeten ze dus nooit meer en ik ook niet!
Kruipnieuws 3 2014
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Paddenstoelen gids voor huiszoekende kabouters
Door Janne Korsten:

Als kabouter wil je graag een mooie paddenstoel om in te leven, maar
welke paddenstoel is geschikt als huis, waar komt deze voor en vooral hoe
ziet hij eruit? Deze gids doet een greep uit het grote
paddenstoelenbestand en probeert je zo een beeld te geven van de
mogelijkheden op het gebied van paddenstoelhuizen.
Paddenstoelen waar je liever NIET in woont:
Eekhoorntjesbrood
De meest bekende eetbare paddenstoel is het eekhoorntjesbrood. Het
eekhoorntjesbrood is een boleet, wat inhoud dat hij aan de onderkant
geen plaatjes maar buisjes heeft. Hij is te herkennen aan zijn bolvormige
bruine hoed die tot 30 cm in doorsnee kan worden. De hoed voelt glad
aan en kan in vochtige toestand licht kleverig zijn. De buisjes aan de
onderkant zijn vrij nauw en bij jonge exemplaren witachtig, later worden
ze olijfgeel tot groenig. De bleekbruine steel kan tot 25 cm worden en is
buikvormig. Komt voor in bossen en langs wegranden. Als huis absoluut
vermijden.
Grote Parasolzwam
De grote parasolzwam wordt ook als lekkernij beschouwd en heeft een
hoed die tot wel 40 cm doorsnede kan worden. De hoed is eerst eivormig
maar spreid zich later uit tot een halve bol met duidelijke bult. De hoed is
lichtgeel tot grijsbruin met grove, viltige, donkerbruine schubben. De
plaatjes zijn wit tot roomkleurig en vrij breed. De steel is lang, slank en
getekend met vele bruine onregelmatige banden op een lichte
achtergrond, verder beschikt hij over een dubbele verschuifbare manchet
(ring). Hij staat vooral op open plekken (bijv. weide, wegranden, duinen).
Naarmate deze paddenstoel ouder wordt, wordt het vlees taaier en
minder geschikt voor consumptie, hierdoor neemt de geschiktheid als
huis enorm toe.
Kruipnieuws 3 2014
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Echte Tonderzwam
De echte tonderzwam, beter bekend als tondelzwam, is een harde
hoefvormige houtzwam. Deze donkergrijze zwam groeit op zowel levend
als dood hout en heeft de voorkeur voor berken. De tondelzwam kan 50
cm worden, groeit extreem langzaam en kan tientallen jaren oud worden.
Het binnenste van deze zwam werd vroeger gekookt, platgeslagen, in een
salpeteroplossing gedoopt en vervolgens gedroogd. Door dit proces werd
het uitermate geschikt als tondel om vuur mee te maken.
Ook werden er hoeden, damesschoenen en medicijnen van gemaakt.
Verscheidene zeldzame insecten leven of leggen hun eitjes in de
tondelzwam. Samen met het feit dat deze zwam zo langzaam groeit is het
in Nederland verboden om ze te plukken en wordt dat zelfs gezien als
diefstal. Door de hoeveelheid ongedierte, gebruiksmogelijkheden en
brandbaarheid wordt de echte tonderzwam afgeraden als kabouter huis.
Paddenstoelen waar je liever WEL in woont
Vliegenzwam
Erg cliché maar toch de vliegenzwam. De vliegenzwam is makkelijk te
herkennen aan zijn scharlaken rode tot roodoranje verblekende hoed met
witte tot gelige wratachtige schubben. De rand van de hoed is meestal
gestreept en voelt iets kleverig aan. De plaatjes zijn wit en staan dicht op
elkaar. De witte tot roomkleurig steel is aan de onderkant verbreed tot
een knol en bezit een afhangende manchet (ring). Hij komt voor op zure
gronden vaak onder kastanjes, berken of dennen. Wat de vliegenzwam zo
geschikt maakt als kabouterhuis is zijn vaak overdreven toxiciteit. De
vliegenzwam bevat wel degelijk giftige stoffen zoals muscarine maar de
hoeveelheden zijn niet zodanig dat een simpele aanraking je dood
betekend. Een vliegenzwam bevat echter genoeg gif om een kleine hond
te kunnen doden. Naast zijn gifstoffen bevat de vliegenzwam een
hallucinerende stof, die ervoor zorgt dat deze paddenstoel valt onder de
Nederlandse Opiumwet.
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Satansboleet
De satansboleet is een opmerkelijke verschijning met zijn witte,
grijsachtige, gladde hoed die tot 25 cm kan worden. De steel is breder dan
lang en kan 12 cm worden en is bedekt met een donkerrood netwerk. De
bovenkant van de steel van de satansboleet is geel maar naar onderen
wordt deze rood. De satansboleet heeft bloedrode buisjes die bij
aanraking blauw verkleuren, bij het doorsnijden van deze boleet kleurt
het witte vlees lichtblauw. Deze paddenstoel komt voor op leem of
kalkrijke grond onder beuken of eiken. De satansboleet is zowel rauw als
gekookt niet eetbaar en veroorzaakt bij inname een braakreactie die tot 6
uur kan duren. Naast de toxiciteit maakt het geheel aan kleuren deze
boleet tot een aantrekkelijk huis voor elke kabouter.
Elfenbankje
Het elfenbankje is een mooie houtzwam die in groepen op loofbomen
groeit. De stevige waaiervormige hoeden groeien dakpansgewijs en zijn
vaak niet dikker dan 2 mm. Elfenbankjes hebben een witte rand en op de
hoed is een streeppatroon waarneembaar. De strepen kunnen
verschillende kleuren hebben van wit tot bruinrood tot grijszwart. De
onderkant is wit maar verkleurt snel tot geel. Elfenbankjes helpen mee
met het afbreken van dode bladeren in het bos en zijn daarom uitermate
geschikt voor elke kabouter met een milieubewuste visie.
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Waarnemingen van zoka Allier
Door: Max Simmelink
Het zomerkamp van de Sjoc was dit jaar (12-24 juli 2014) bij de Allier, een
rivier in de Franse Auvergne die uitmondt in de Loire. Het is een prachtige
rivier die nog grotendeels zijn eigen loop kan verleggen (afb. 1). Langs de
rivier ligt een afwisselend landschap van grindbanken, graslanden,
ooibossen (gedomineerd door Zwarte populier en Bittere wilg) en oude
rivierarmen met plassen, beken en moerassen. Er zijn nauwelijks paden,
maar je kunt er heerlijk struinen en kanoën. Vooral ten zuiden van
Moulins is het mooi, onze kampplaats was bij Châtel-de-Neuvre. Hierbij
kort een aantal leuke en opvallende waarnemingen.
Langs de Allier vind je veel
soorten die in Nederland zeer
zeldzaam zijn. Daaronder zijn
veel soorten van zand- en
grindbanken, zoals Riempjes,
Akkerviltkruid, Vertakte
paardenstaart, Rijncentaurie,
Stijve wolfsmelk, Knikbloem,
Zandweegbree en Slanke
Mantelanjer. Er komen mooie
vegetaties voor die
gedomineerd worden door
Vetkruiden, mossen en
korstmossen.
In de vochtige oude rivierarmen
is Polei (Mentha pulegium; afb.
2) zeer talrijk, dit is een soort
munt die in Nederland zeldzaam
Afbeelding 1: eroderende buitenbocht van de Allier
is en op de rode lijst staat.
(foto: Elske Kloen)
Er groeien weinig soorten die
niet in Nederland voorkomen. Zo zie je in de bossen aan de randen van
het rivierdal vaak de giftige Spekwortel (Tamus communis), een
Kruipnieuws 3 2014
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eenzaadlobbige liaan met rode bessen.

Afb. 2: Polei (foto: Sophie van Rijssel)

Veel exoten doen het erg goed langs de Allier. Door de dynamiek van de
rivier ontstaan open pioniermilieus zoals grindbank en nevengeulen, waar
ze zich makkelijk kunnen vestigen. Ook kunnen de zaden en wortels van
veel soorten zich via de rivier verspreiden.
De meest bedreigende exoot op het land is de Sachalinse duizendknoop
(Fallopia sachalinensis), uit Japan en het Russische eiland Sachalin. Deze
soort vormt ook in Nederland een probleem, net als de Japanse
duizenknoop en de kruising hiermee (Boheemse duizendknoop). De
Sachalinse duizendknoop is nog forser dan de Japanse, en vormt
metershoge struwelen waar geen andere plantensoorten meer groeien.
De bovengrondse delen sterven iedere winter af, maar de wortelstokken
overleven en breiden zich uit. Ieder stuk stengel of wortel dat afbreekt en
door het rivierwater wordt meegenomen, kan stroomafwaarts uitgroeien
tot een nieuwe plant. In de omgeving van de kampplaats ging het nog om
beperkte oppervlakten, maar verder stroomopwaarts waren hele bossen
en graslanden overwoekerd. Begrazing door vee leek de uitbreiding van
de soort te remmen; sommige struwelen zagen er kapotgetrapt en –
gevreten uit.
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Afb. 4: Tapijten van waterteunisbloem in een oude rivierarm (foto: Jorijn Hornman)

Veel plassen in de nevengeulen en sommige rivieroevers worden
overwoekerd door de Waterteunisbloem (Ludwigia grandiflora) uit
Amerika. Deze soort vormt dikke tapijten op het water waar je bijna op
kunt lopen. Hij heeft prachtige gele bloemen (afb. 3 en 4), maar wordt in
Nederland bestreden omdat hij andere soorten verdringt.
Daarnaast waren de volgende exoten uit Noord-Amerika talrijk:
Kruipnieuws 3 2014
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Zomerfijnstraal (hoge planten met madeliefjesachtige bloemen), Smalle
aster, Amerikaanse kruidkers, Draadgierst, Doornappel, Grote
teunisbloem, Veldwarkruid (een parasitaire plant) en Alsemambrosia. De
laatste soort kan tot ernstige hooikoortsklachten leiden en wordt daarom
in Nederland bestreden. Gelukkig bloeide hij nog niet toen we in de Allier
waren!

Afb. 3: Waterteunisbloem (foto: Sophie van Rijssel)
We zijn één dag met de bus op excursie geweest naar de bergen van het
Centraal Massief. We maakten een lange wandeling rond een vallei van
vulkanische oorsprong, de Vallée de Chaudefour (onderdeel van het Parc
naturel régional des volcans d'Auvergne). Dat is dichtbij de Puy de Sancy,
met 1885m de hoogste berg in de wijde omgeving. Hier groeiden zeer
veel plantensoorten met prachtige bloemen, waaronder veel die niet in
Nederland voorkomen.
Op http://www.sjoc.njn.nl/Fotos kun je foto’s van het zoka bekijken.
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Onkruid wieden als een pro
Door: Elske Kloen

Sinds mijn eindexamen werk ik bij de Ommuurde tuin, een biologische
groentetuin net buiten Wageningen. Naast natuurlijk het planten, oogsten
en verkopen van groenten (en bessen), is een belangrijk onderdeel van
het werken in zo’n tuin onkruid wieden. Groeien als kool blijkt
achterhaald, de onkruiden groeien veel harder! Maar als Sjoccer kan ik
het natuurlijk niet over mijn hart verkrijgen om plantjes uit te trekken,
zonder eerst te kijken wat voor een soorten het zijn…
Er was echt er nog iets anders dat me opviel tijdens het wieden: de drie
verschillende typen wortels die de planten hadden. Nu wist ik dat eigenlijk
wel, maar aangezien ik normaal gesproken niet dagelijks planten uit de
grond trek had ik er nog nooit bij stilgestaan. Maar als je uren aan het
onkruid wieden bent, valt het natuurlijk wel op. En ik merkte ook, dat elk
worteltype een andere manier van wieden verlangt. Dus bij deze, een
handleiding onkruid wieden als een pro (of als een Sjoccer, maar dat is
uiteraard hetzelfde).
Het onkruid dat bij ons overal opduikt is knopkruid. Er zijn twee soorten
van, harig en kaal knopkruid, die bij ons door elkaar groeien. We hebben
er extreem veel van, maar het voordeel is dat het (zolang het nog niet al
te groot is geworden) erg makkelijk uit te trekken is. De wortels zijn
namelijk dun, en vaak vertakt. Dit is handig voor de plant, omdat
voedingsstoffen vaak niet homogeen verdeeld zijn in de bodem. Dat
betekent dat er op het ene plekje misschien meer voedingsstoffen zijn
dan een paar centimeter verder op. Door een wortelsysteem met een
groot volume te hebben, kan de plant bij veel van die voedingsstoffen
komen. Op de afbeelding zie je een voorbeeld van ‘foerageergedrag’ van
wortels: op het rechterplaatje zat er overal veel fosfaat (een belangrijke
voedingsstof voor planten) in de bodem, bij de linker plant was er net
onder het oppervlak een lokale fosfaatverrijking. De plant past zich hier
dus op aan, om zoveel mogelijk voedingsstoffen binnen te krijgen. (Bron
afbeelding: hand-out hoorcollege Ecologie I, Elmar Veenendaal)
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Daarnaast heb je soorten met penwortels, zoals de paardenbloem en
wilde peen. In deze penwortel kunnen ze voedingsstoffen opslaan, zoals
suikers. Daarom smaakt een worteltje zoet. Sommige bomen hebben ook
penwortels, hierdoor staan ze stevig verankerd en kunnen ze ook uit diepe
bodemlagen water en voedingsstoffen opnemen.
De echte nachtmerrie van tuinders zijn echter de onkruiden met
wortelstokken, zoals kweek en duizendblad. Als je denkt dat je de plant er
uit hebt, blijkt er een lange wortel aan te zitten, en als je die helemaal
uittrekt kom je bij de volgende plant uit. Meestal lukt dat echter niet, en
blijft er een stukje wortelstok zitten. En deze slimme planten zijn in staat
om daaruit weer helemaal op te komen… Je snapt het al, we hebben ze
de oorlog verklaard. Eigenlijk is een wortelstok geen echte wortel: het is
een stuk stengel dat onder de grond zit, en een stukje verderop weer
boven komt. Dit kan je zien doordat een wortel nooit knopen of bladeren
heeft, een wortelstok heeft deze wel (of littekens er van).
Het al dan niet bezitten van wortelstokken of andere wortelkenmerken
kunnen handig zijn bij het determineren. Dat heeft de Heukels ook door,
maar helaas lijken ze daarbij iets over het hoofd gezien te hebben… Mijn
onkruid trek ik met liefde uit, maar als ik vermoed dat een plant zeldzaam
is heb ik helemaal niks aan het kenmerk ‘is makkelijk uit de grond te
trekken’. Dat nog compleet los van het feit dat ‘makkelijk’ natuurlijk wel
een erg vaag begrip is, zeker met het oog op lompe jeugdbonders. Dus, de
moraal van het verhaal: het is erg leuk om planten uit te trekken zodat je
de wortels kan zien, maar als je dat wilt kan je het beste naar een
moestuin gaan om onkruid te wieden. Nog beter is dan om bijvoorbeeld
zevenblad of knopkruid te wieden: dan heb je daarna ook nog een lekker
maaltje. Maar als het eetbaar is en in een moestuin staat, is het dan nog
wel onkruid?
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Across
3. Evenement tussen kerst en oud en
nieuw.
6. De Grote rode paddenstoel uit het
liedje.
7. Eenzaadlobbige liaan met rode
bessen.
8. Lievelingsplantje van Annet.
9. Geschikt als huis voor kabouters
met een milieubewuste visie.
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Down
1. Grassoort die de nachtmerrie van
kwekers is.
2. Makkelijk uit te trekken, harig of
kaal.
4. Wordt ook wel hanenkam of
dooierzwam genoemd.
5. Wordt gestimuleerd als je
paddenstoelen eet.
10. De taal van de koeien in de Allier.
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Aankondiging ALV Sjoc op Congres
Hallo lieve Sjoccers,
Laten we met zijn allen van 2015 een mooi Sjocjaar maken, vol leuke
kampen en met veel nummers van Kruipnieuws! Kom dus allemaal naar
de ALV (algemene ledenvergadering) van de Sjoc op het congres. Alle
leden zijn dan van harte welkom om mee te praten over het beleid dit
jaar, plannen te maken voor 2015 en een nieuw bestuur te kiezen. Aan het
einde van de ALV willen we ook iets aan teambuilding doen, op zijn minst
een groepsfoto.
Het zou erg fijn zijn als jij komend jaar ook iets wil doen voor de Sjoc!
Alleen als er weer nieuwe bestuursleden bij komen kan de Sjoc net zo
actief blijven als nu. Heb jij zin om een kampje te organiseren, het
Flowerfestival te regelen, Kruipnieuws te maken of de website bij te
houden? Of zou je wel iets kleins willen doen, maar je weet nog niet wat?
Laat me dit dan weten! Ik kan je dan vertellen wat er allemaal mogelijk is.
Ook als je nog onervaren bent, ben je van harte welkom. Je wordt goed
ingewerkt door de vorige bestuursleden. Indien gewenst krijg je hulp van
een ander bestuurslid, als je het leuk vindt om samen te werken of niet
genoeg tijd hebt om het alleen te doen.
Als je al leuke ideeën hebt voor komend jaar, zoals een mooie kampplaats
of een leuk onderwerp voor een kamp, dan mag je die al voor de ALV aan
mij mailen.
Locatie en tijd: congers 2014 waarschijnlijk 28 december tussen 10:00 en
14:00 in een workshoplokaal
Voor meer info en opgave voor het congres, zie
http://www.congres.njn.nl. Mocht je wel naar de Sjoc ALV willen komen,
maar niet naar de rest van het congres, geef je dan op bij mij (je hoeft dan
niet voor het congres te betalen).
Ik hoop veel van jullie op de ALV te zien!
Max
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