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 Myrthe Kooijman

Woordje redaccen
Lieve Sjoccers,
Het is alweer het einde van het jaar. De blaadjes zijn van de bomen
gevallen en de eerste vorst is geweest. Het is winter! En tijd om terug te

kijken op een mooi jaar vol met leuke sjoc-activiteiten. Frits vertelt over
wat hij heeft beleefd in Canada en Anne houdt het wat dichter bij huis
met een verslag van het eetbare plantenkamp. De bestuursleden kijken
terug op 2014. Lees gauw verder. Hopelijk hebben jullie genoten van
het kruipnieuws dit jaar!
Fijne jaarwisseling en liefs van jullie redaccen,
Chris, Madelief en Annet
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Bestuursverslagen Sjocbestuur 2014
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 - Max Simmelink, Sterre Spenkelink, Harmen van Oosten,
Katinka Jacobs, Daan Drukker
Dit jaar waren net als de voorgaande jaren acht kampjes gepland
(exclusief het zomerkamp). Voor het eerst sinds jaren zijn er kampjes
niet doorgegaan door weinig deelnemers, gebrek aan organisatoren en
organisatoren die te weinig tijd hadden. Daardoor zijn er dit jaar slechts
4 kampjes doorgegaan (exclusief de excursies van het

paddenstoelenkamp). Max is naar alle kampen geweest en heeft waar
nodig de organisator nog geholpen. De kampen zijn goed aangekondigd
via de site, e-mail, nieuwsmail, EBP, facebook en belrondjes (onder
jonge Sjoccers en soms jonge leden uit de afdeling waar het kamp was).
Het kaderkamp bomen in Heiloo (14-16 feb) is georganiseerd door
Sterre en Max, de samenwerking verliep goed. Sterre heeft de convo
gemaakt en de opgaven bijgehouden, Max heeft de kampplaats en het
kader geregeld. Het was een leerzaam en gezellig kamp, er waren 10
deelnemers. Dirk Slagter, de auteur van de Winterflora, heeft een lezing
gehouden en een excursie geleid, dat was een groot succes.
Het kaderkamp mossen in Groesbeek (28-30 maart) is georganiseerd
door Max. Eigenlijk wilde Daan Drukker dit kamp organiseren, maar
begin januari gaf hij aan geen tijd ervoor te hebben. Anne Krediet heeft
geholpen met de aankondiging bij de JNM, dat leverde één opgave op.
In totaal waren we met slechts zes personen, maar het was desondanks
een succes. Elske heeft een lezing gehouden en twee experts hebben
een excursie geleid. Het was ook prima weer, dat is fijner dan een
mossenkamp in de kou.
Het kaderpaka op Voorne (17-21 april) was samen met de SWG. Max
was de hoofdorganisator en organiseerde het samen met drie SWG’ers
(Jos, Anna en Wiesje), dat verliep prima. Er waren in totaal 22
deelnemers, gemiddeld 16 deelnemers per nacht (totaal 66
overnachtingen). Er waren slechts 4 Sjoccers aanwezig; op de
Sjocexcursies waren gemiddeld ook maar zo’n 5 deelnemers. Gelukkig
waren er wel veel voorjaarsbloeiers. Een externe expert heeft een
plantenexcursie geleid en er was een lezing over zeedieren (er zou ook
een excursie met de boswachter zijn, maar die was ziek).
Pika ’t Gooi (6-9 juni): Sterre heeft een kampplaats en een convo
geregeld. Het kon niet doorgaan doordat er te weinig deelnemers
waren. Door tijdgebrek is het aankondigen van het kamp minder goed
gegaan.
Pika Ilperveld (6-9 juni): Dit kamp wilde Bart Aalders organiseren, maar

hij besloot op de laatste dag van congres het HB in te gaan. Daardoor
had hij er geen tijd meer voor; hij heeft nog wel nagevraagd of we een
bepaald onderkomen als kampplaats konden gebruiken, maar dat was
niet mogelijk. Het kamp in het Gooi (zie boven) was eerst een weekend
na Pinksteren gepland, maar toen het Ilperveld niet doorging hebben
we daar een Pika van gemaakt.
Eetbare plantenkamp Renkums Beekdal (12-14 september): Samen met
JNM, georganiseerd
door Katinka en Jelte, Max heeft voor veel advies gezorgd. Katinka had
alles voor de NJN
geregeld en Jelte voor JNM. Kampplaats was op natuurcamping
Quadenoord. Kookspullen
waren er niet (laatste moment toch afgezegd door Jelte), dus hebben
we in twee studentenafdelingen op Hoevestein in Wageningen gekookt
en in de tuin van de flat gegeten; dat beviel prima. Als de kookspullen
per auto zouden zijn gehaald, zou het kamp wel vrij duur zijn geworden,
aangezien de kampplaats ook niet heel goedkoop was. Groot succes,
kamp zat vol (ongeveer 20 mensen, waarvan 8 van de NJN).
Het kaderkamp paddenstoelen in Zeist (24-26 okt) is georganiseerd
door Harmen en Max. Harmen heeft de kampplaats en de convo
geregeld, Max het kader en de aankondiging (inclusief belrondje bij de
Sjoc en ACentraal). Helaas moesten wij het scoutinggebouw annuleren
omdat er weinig mensen wilden overnachten (gemiddeld 2 mensen per
nacht). Daarom is de lezing ook geannuleerd. De excursies zijn wel
doorgegaan. Zaterdag: 5 NJN’ers, 2 extern kader. Zondag: 10 NJN’ers, 1
extern kader. Het was ook aangekondigd bij de JNM, dit leverde geen
opgaven op (vorig jaar wel). De JNM had twee weken eerder een
paddenstoelenkamp met ook maar enkele deelnemers. Volgend jaar
lijkt het ons beter samen met de JNM één paddenstoelenkamp te
organiseren.
Het kaderkamp korstmossen (14-16 nov) is niet doorgegaan omdat
niemand het wilde organiseren. Omdat er bij de ALV niemand wilde was
Max contactpersoon. Max heeft tevergeefs een organisator gezocht. Hij

wilde het zelf niet organiseren omdat hij in november op vakantie was.
Er was ook vrij weinig animo voor het kamp.
FlowerFestival coördinatoren - Arne Zuidhoff en Max Simmelink
Omdat er de afgelopen twee jaar veel excursies niet waren doorgegaan,
was er op de Sjoc ALV besloten dit jaar wat minder excursies te
organiseren. Het was de bedoeling dat deze extra goed zouden worden
georganiseerd door de coördinatoren, eventueel met hulp van de
excursieleiders.
De taakverdeling tussen Arne en Max verliep goed. Over het algemeen
verliep de organisatie goed, maar liep deze wel wat achter op de
planning. Arne heeft excursieleiders en afdelingen gezocht en aan
elkaar gekoppeld., en exprostukjes geregeld.
Max heeft een deel van de exprostukjes gemaakt, buddies gezocht
(helaas hadden slechts weinigen tijd), de website
www.flowerfestival.njn.nl geüpdatet en het aangekondigd bij de NJN en
Sjoc (mail, EBP, op Facebook laten zetten). Verder heeft Max de
afdelingen gestimuleerd om belrondjes te houden en ook enkele
afdelingen geholpen met de belrondjes. Dit bellen heeft in totaal ca. 2
extra deelnemers opgeleverd. Ook heeft Max persberichten verstuurd
naar 1-2 lokale dagbladen per deelnemende afdeling. Een dagblad
(Gooi- en Eemlander) heeft daardoor een telefonisch interview met
excursieleider Bart Aalders gedaan.
Verder was vanuit BoNaza het idee geopperd om tijdens het
FlowerFestival onderzoek naar exoten te doen. Max heeft hiervoor een
handleiding aan de excursieleiders gestuurd, en het is op 2 van de 5
excursies gedaan. Dit leverde slechts weinig resultaten op en daar is nog
niets mee gedaan.
In tegenstelling tot de voorgaande jaren is er geen flyer gemaakt voor
het FlowerFestival, omdat we niet de indruk hadden dat die flyer in het
verleden voor extra deelnemers zorgde.
Er zijn zoals voorgenomen op de ALV vijf excursies georganiseerd, er
waren ook niet meer excursieleiders beschikbaar. Alle excursies zijn

doorgegaan, maar er waren weinig deelnemers (zie de eerste tabel).
Het aantal deelnemers tijdens de afgelopen jaren is weergegeven in de
tweede tabel.
De organisatie in 2014 was iets minder goed dan in 2011, maar niet
zoveel slechter dat men het grote verschil in gemiddeld aantal
deelnemers daarmee kan verklaren. In 2014 was het weer was perfect
en het was een geschikt weekend (geen vakantie, geen tentamenweken
en uiteindelijk ook geen kampen, want de twee geplande kampen
gingen dat weekend niet door). Ondanks gunstige omstandigheden was
2014 een van de slechts bezochte edities. De belangrijkste oorzaak
hiervoor lijkt dat haast alle afdelingen (op Het Gooi na) de afgelopen
jaren steeds minder goed draaien, en er in het algemeen minder
deelnemers naar excursies komen.
Overzicht van de excursies van Flowerfestival 2014
(Excursieleiders, buddies, gewone deelnemers)
Za: Den Bosch: 2 (Annet, Geerte)
Za: Wageningen: 3 (Max, Jan, Thomas)
Zo: Gooi zondag: 6 (Bart, Mara, Arne, Gerben, Timon, Remco)
Zo: Apeldoorn: 3 (Max, Jelleke, Daniel)
Zo: Nijmegen: 3 (Mark, Janneke, Allard)
Totaal 17 deelnemers op 5 excursies, 3,4 gemiddeld
Overzicht van het FlowerFestival sinds de eerste editie in 2007
2014 was net als 2011 in mei, alle andere jaren was het in juni.
Jaar
Aantal excursies
Aantal deelnemers
gemiddeld per doorgegane
gepland doorgegaan totaal
excursie
2007
10 ?
?
?
2008
8
6 ?
?
2009
7
4 ca. 20?
redelijk =5?
2010
6
5 ca. 35?
6 tot 8
2011
9
8
51
6,4

2012
7
4
23
5,75
2013
8
3 (of 4?)
14
4,7
2014
5
5
17
3,4
Voorzitter - Max Simmelink
Dit was mijn vierde jaar als voorzitter. Het was weer leuk om te doen,
maar omdat veel dingen zich jaarlijks herhalen was het wel minder
uitdagend.
Omdat ik alle Sjoc-activiteiten heb bezocht en meestal ook hielp bij de
organisatie, was ik intensief bezig met de Sjoc. Gelukkig waren er dit
jaar wederom andere bestuursleden die ook een zeer goede bijdrage
hebben geleverd. Het was fijn samenwerking met het bestuur. Het was
mooi dat Cathalijn en Elske als vicevoorzitters met mij mee dachten, en
mij hadden kunnen opvolgen als ik vanwege een nieuwe baan had
moeten stoppen.
Als voorzitter heb ik contact gehouden met alle bestuursleden en drie
bestuursvergaderingen georganiseerd: op 7 maart (met 6
bestuursleden), 22 juni (met 4 bestuursleden) en 8 oktober (met 4
bestuursleden). Ik heb deze vergaderingen gepland met doodle, helaas
waren er geen dagen waarop veel bestuursleden konden; ook hebben
er telkens nog meerdere bestuursleden op het laatste moment
afgezegd. We hebben voldoende kunnen bespreken op de
vergaderingen, vooral op de eerste hebben we veel besloten.
Ik heb regelmatig bestuursleden aan hun taken herinnerd door te bellen
en te mailen. Bovendien heb ik ook concrete hulp geboden bij de
organisatie van kampjes, het bijhouden van de website en het
benaderen van wanbetalers per telefoon en mail.
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. De meeste bestuursleden
functioneerden goed, maar bij enkelen lukte het mij niet om ze aan het
werk te krijgen. Twee bestuursleden waarbij mailen en bellen weinig
opleverde heb ik aan het eind van het jaar niet meer actief benaderd.
Ik heb ca. eenmaal per maand alle leden een e-mail gestuurd met

aankondigingen van kampen en excursies en ander relevant nieuws
over de Sjoc.
2014 was een redelijk jaar voor de Sjoc met (slechts) 4 geslaagde
kampjes, een geweldig zoka in de Franse Allier (40 deelnemers!), een
prima jaargang van Kruipnieuws en 10 nieuwe leden. Het aantal leden is
nu 57 en we hebben 38 donateurs. Het is de afgelopen gelukt de Sjoc te
laten groeien en te verjongen. Het aantal Sjoccers dat fanatiek met NH
bezig is lijkt echter niet te zijn gegroeid. Enerzijds kunnen we daarom
proberen de activiteiten nog enthousiasmerender en leerzamer te
maken. Anderzijds moeten individuele Sjoccers zelf genoeg motivatie
hebben en tijd nemen om hun plantenkennis naar een hoger niveau te
tillen.
Vice-voorzitter - Elske Kloen en Cathalijn Konijnenberg
We waren dit jaar samen vice-voorzitter, vooral voor als Max werk zou
krijgen in het buitenland en geen tijd meer zou hebben om de Sjoc voor
te zitten. Dit was niet het geval, waardoor we vooral af en toe
meegedacht hebben met Max en af en toe naar bestuursvergaderingen
gingen. Verder hebben we niet echt veel gedaan, omdat het niet nodig
was. Volgend jaar gaan we samen de Sjoc voorzitten, en we hebben er
heel veel zin in!
Penningmeester - Harmen van Oosten
Op de Sjoc ALV is Bart Aalders aangesteld als penningmeester. Doordat
Bart nadien besloot dit jaar te gaan HBen en daardoor geen tijd had
voor het Sjoc-pingen, heb ik zijn taak overgenomen. Hierbij het ik zo
goed mogelijk gezorgd dat het redaccen kon worden uitgevoerd zonder
rood te hoeven staan. Verder zijn er NH-pot subsidie en
voorjaarssubsidie (voor Kruipnieuws) aangevraagd en besteed. De
contributie inning is met veel ondersteuning van Max goed verlopen.
Door andere (NJN) taken heb ik niet altijd evenveel prioriteit gesteld
aan deze functie.

Hieronder staat de tabel met uitgaven en inkomsten van afgelopen
boekjaar. Dit loopt van 1 Nov 2013 tot 1 Nov 2014. In november en
december is het betalingsverkeer doorgegaan dit is in de tabel niet
meegenomen.

Sjoc
Verblijfkosten
(kamp)
Reiskosten
Porto en
telefoon
Kantoorkosten
Materiaal (NH)
Bankkosten
Diversen
Drukkosten
algemeen
Drukkosten WGblaadje

Afrekening
2014

Sjoc_In

Afrekening
2014

€ 55,66

Contributie
Donateurs

€ 180,00
€ 414,50

€ 256,82
€ 42,14
€ 24,99
€ 49,32
€ 485,95

Rente
Subsidies
Diversen
Deelnemers

€ 5,68
€ 249,70
€ 155,00
€ 1,13

€ 316,57

Negatief
saldo
€ 225,44
Subtotaal € 1.231,45
Subtotaal € 1.231,45
De begroting die ik begin van het jaar had gemaakt was als volgt, hierin
zijn alle posten zeer versimpeld. Een controle tussen de begroting en
afrekening is moeilijk te doen, sommige conclusies zijn er toch te

trekken. Bij de uitgave klopt de €500,- redelijk voor het kruipnieuws als
de druk en verzendkosten samen worden genomen. Er is namelijk een
€50.- telefoonkosten gedeclareerd. Ook kan er bij de uitgave gezegd
worden dat de inkomsten van leden worden overschat terwijl de
inkomsten door donateurs worden onderschat. De subsidie van de NJN
is ook vele malen hoger, dit doordat er bij de begroting er alleen van
een NH-pot subsidie vanuit werd gegaan en de voorjaarssubsidie werd
vergeten.

geschatte
uitgaven
kampen
excursies
kruipnieuws
bestuur
NH
bankkosten
overig

totaal
saldo
TOTAAL

€

2014

€ 500,00
€ 60,00
€ 560,00
€ 560,00

geschatte
inkomen
contributie
donaties
subsidies NJN
subsidies
extern
kampen
excursies
rente
overig
totaal
saldo
TOTAAL

€
€ 208,00
€ 330,00
€ 91,60
€ 7,50
€ 637,10
€ 77,10€ 560,00

Afgelopen jaar is
iedereen ook gevraagd zijn/haar/het steentje bij te dragen om onze
mooie werkgroep te laten bloeien. De onderstaande taart laat de
diversiteit een lekkernijen zien. Zo heeft er een derde van de donateurs
niet betaald en een vijfde van de huidige leden niet. Het vragen naar
contributie is een arbeidsintensieve bezigheid en energieslurpend. Als
advies geef ik daarom mee om te kijken of vooruitbetalen en
automatische incasso mogelijk is.
Voor aankomend jaar heb ik alvast een begroting gemaakt. Hierin
maken we wat winst dit doordat ik verwacht dat we wat T-shirts die we
dit jaar hebben gekocht zullen verkopen.
Begroting
2015

Sjoc
Verblijfkosten
(kamp)
Reiskosten
€ 50,00
Porto en
telefoon
€ 300,00

Sjoc_In Begroting2015
Contributie
Donateurs

€ 200,00
€ 0,00

Rente

€ 6,00

Kantoorkosten
Materiaal (NH)
Bankkosten
Diversen
Drukkosten
algemeen
Drukkosten WGblaadje

€ 30,00
€ 50,00
€ 50,00
-

Subsidies
€ 270,00
Diversen
€ 150,00
Deelnemers -

€ 400,00

Subtotaal € 880,00

Negatief
saldo
€ 196,00Subtotaal € 1.076,00

Het was mij een waar genoegen afgelopen jaar.
Groetjes Harmen
Bieb - Max Simmelink
De bibliotheek van de Sjoc staat op mijn studentenkamer in
Wageningen. Dit jaar waren twee loepjes en twee boeken uitgeleend.
Verder heb ik boeken meegenomen naar kampen voor gebruik tijdens
excursies. Daarnaast gebruik ik zelf ook meerdere boeken. Er zijn dit
jaar vijf nieuwe boeken en vijf loepjes (15x) gekocht; deze zijn allemaal
betaald met subsidie van de bond.
Via de Sjocsite en soms op kamp breng ik onder de aandacht dat lenen
bij de bieb mogelijk is. 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.
Kruipnieuwsredac – Chris Luijtink, Madelief Feenstra en Annet van der
Heide
Dit jaar zijn we vol goede moed met zijn vieren gestart. In de loop der
tijd zijn we met zijn drieën verder gegaan. We hadden een goede
taakverdeling met Annet die de stukjes verzamelde, Chris die de lay-out

deed en Madelief die de blaadjes af liet drukken en verstuurde.
Desondanks hebben we toch de meeste nummers enigszins verlaat
uitgebracht. Elk nummer had als thema één van de seizoenen. Op het
moment van schrijven zijn we druk bezig dit vierde nummer op tijd voor
congres af te maken. Wij hopen dat de lezers van Kruipnieuws hebben
genoten van wat wij hebben gemaakt.

Antwoorden kruipwoordpuzzel nummer 3

Veenmossen zijn net mensen
Door: Max Simmelink

Niet alle mossen zijn kleine onschuldige wezens, die alleen daar groeien
waar vaatplanten voldoende ruimte overlaten. Er is één mossenfamilie
die bijna net zo ingrijpend de natuur verandert als de mens: de
veenmossen (Sphagnaceae, met als enige geslacht Sphagnum). Net als
mensen leven ze dicht opeen in kolonies waartussen nog slechts weinig
andere soorten kunnen overleven. Ook breiden ze zich gemakkelijk uit
en kunnen een landschap compleet veranderen. Bovendien hebben ze
een grote invloed op de CO2-concentratie in de atmosfeer.

Afb. 1: Nederland 100 n. Chr., de veengronden zijn weergegeven in de
donkerste kleur; grote delen daarvan werden gedomineerd door
veenmossen. Vos, P. & S. de Vries 2013: 2e generatie
palaeogeografische kaarten van Nederland (versie 2.0). Deltares,
Utrecht. Op 30-11-2014 gedownload van

www.archeologieinnederland.nl.
Voordat de mens Nederland ging overheersen, domineerden de
veenmossen grote delen van ons land (afb. 1). Dit waren onbewoonbare
veengebieden, als je erin trok kon je wegzakken en als veenlijk eindigen.
Vanaf de Middeleeuwen tot eind jaren ’70 hebben we in Nederland
grootschalig veen afgegraven; gedroogd veen (turf) is namelijk een
prima brandstof. De mens is het veen(mos) de baas geworden, maar wil
het veen nu juist beschermen en herstellen.
Soorten
Er zijn 30 soorten veenmos in Nederland, waarvan maar zes nog
algemeen voorkomen. Slechts enkele soorten die in buurlanden
voorkomen ontbreken hier; met hun lichte sporen verspreiden ze zich
gemakkelijk over grote afstanden. Je kunt ze het hele jaar door
determineren. Ze kunnen verrassend verschillen qua vorm, structuur en
kleur (groen, rood, paars, bruin, goud). In Bouman (2002) staat een
goede veldsleutel waarmee je veel soorten met een loepje kunt
onderscheiden. Voor sommige soorten heb je daarbij een microscoop
nodig. De meeste soorten hebben een duidelijke habitatvoorkeur,
waardoor je soms zonder microscoop aan de hand van de groeiplaats
kunt vermoeden welke soort het is. Zo staan sommige soorten vooral in
het voedselarme hoogveen en andere in matig voedselrijk laagveen.
Controleren met de microscoop is uiteraard wel beter.
Ecologie
Veenmossen groeien alleen op vochtige tot natte plekken, bovendien
mag het niet te voedselrijk en basisch zijn (dan worden ze overwoekerd
door vaatplanten). Ze komen vooral voor in venen en vennen, maar ook
in duinvalleien en verzuurde graslanden. Als veenmossen dicht opeen
groeien, houden ze hun eigen omgeving nat en zuur. Veenmossen
bestaan deels uit holle cellen met poreuze wanden (afb. 2), daarin
kunnen ze enorm veel water opslaan. Je kunt ze uitknijpen als een
spons. Ze verzuren hun omgeving doordat ze bij de opname van

voedingsstoffen zuren afscheiden: als ze metalen opnemen, staan ze
verzurende waterstofionen af.

Afb. 2: De cellen van een veenmos zijn hol en kunnen veel water
bevatten. Foto: Carlos Brais Carballeira, bron: Wikipedia.

Afb. 3: Een veenmos, aan de stengeltop ontstaan steeds nieuwe takjes.
Foto: Denis Barthel, bron: Wikipedia.
Veenmossen kunnen eindeloos doorgroeien: ze vormen telkens nieuwe
takbundels aan de stengeltop (afb. 3), terwijl de onderste takken
afsterven door toenemende beschaduwing. Afgestorven takken en
stengels verteren nauwelijks omdat het milieu jaarrond nat, zuur en
zuurstofloos is; hierdoor ontstaat veen (een grondsoort die uit
onvolledig verteerd plantenmateriaal bestaat). Zo wordt een veen
steeds hoger (soms meer dan 5m) en breidt het zich geleidelijk over zijn
omgeving uit. Hierbij wordt ook steeds meer koolstof vastgelegd,
waardoor veengroei voor een afname van CO2 in de lucht zorgt.
Naarmate het veen dikker wordt, is het relatief basische grond- en
oppervlaktewater steeds moeilijker bereikbaar voor plantenwortels. Op
den duur bevat de bovenlaag van het veen alleen nog het relatief zure,
voedselarme regenwater; dan ontstaat er een hoogveen. In een
laagveen daarentegen is het grondwater nog binnen bereik van de

plantenwortels.
Hoogveen
In hoogveen kunnen weinig vaatplanten groeien omdat er te weinig
voedingsstoffen zijn en het te zuur is. Qua vaatplanten zijn Lavendelhei,
Kleine veenbes en Witte snavelbies kenmerkend. Er is dus weinig
concurrentie voor de veenmossen. Typische veenmossoorten van
hoogveen zijn Hoogveenveenmos (Sphagnum magellanicum;
roodachtig) en Wrattig veenmos (S. papillosum; goudbruinachtig). Het
zijn beide opvallend forse veenmossen die flinke bulten vormen en een
grote bijdrage aan de veengroei leveren. In de natte slenken tussen die
bulten groeien vaak Waterveenmos (S. cuspidatum) en Fraai veenmos
(S. fallax).
Gradiënten van hoogveen naar laagveen, broekbos, grasland of heide
zijn wel soortenrijker, o.a. in het Korenburgerveen bij Winterswijk zijn
daar mooie voorbeelden van. Deze zomer mocht ik via Stichting
Berglinde meewerken aan de inventarisatie van dit prachtige gebied.
Het is een bijzondere ervaring om over de drijvende veenmosmatten te
lopen, waarbij je goed moet uitkijken dat je niet wegzakt. Als dit toch
gebeurt kun je jezelf er meestal weer uit hijsen. Het is handig om een
telefoon en een GPS bij je te hebben, dan wordt je in geval van nood
tenminste gered voordat je als veenlijk eindigt.
In Nederland zijn nog slechts 13 hoogveengebieden over, van samen
een paar duizend hectare. Doordat ook die gebieden vroeger deels
vergraven en ontwaterd zijn, is er nog maar zo’n 100 ha actief veen
intact. Verdroging en stikstofdepositie bedreigen het veen. Gelukkig zijn
tussen ca. 1950 en 2000 in alle hoogveengebieden herstelprojecten
begonnen. Zo worden er tegen verdroging dammen en schermen
aangelegd in het veen, en worden in bufferzones rond het veen sloten
gedempt. De herstelprojecten zijn meestal succesvol, de kenmerkende
soorten nemen sneller toe dan verwacht. Ook in het Korenburgerveen
herstelt het veen geleidelijk, en blijken Hoogveenveenmos en Wrattig
veenmos steeds talrijker te worden.

Stuifzandveentjes
Op het droge stuifzand heeft veenmos geen schijn van kans, zou je
denken. Toch blijken veenmossen zich te kunnen vestigen in
dennenbossen die op stuifzand zijn geplant of spontaan zijn ontstaan.
Deze veentjes hebben vaak een omvang bereikt van enkele vierkante
meters en een dikte van enkele decimeters. Volgens Bijlsma et al.
(2011) zijn de veentjes zo’n 0-100 jaar oud, en lijken zich nog steeds uit
te breiden. Er zijn ruim 50 stuifzandveentjes bekend op de Veluwe,
vooral in het Loobos bij Kootwijk, op de Veluwezoom en in het
Leuvenumse bos. In dat laatste gebied heeft Stichting Berglinde deze
zomer ook enkele niet eerder ontdekte veentjes gevonden.
De veentjes bevinden zich meestal op plekken met een vochtig, koel
microklimaat. Vaak is er een gat in het kronendak waardoor veel
neerslag de grond bereikt, maar is er geen direct zonlicht vanaf het
zuiden. Meestal liggen de veentjes op duinhellingen met een expositie
naar het noorden, noordoosten of –westen. Dit vochtige, zure en
voedselarme milieu biedt een goede kans aan veenmossen. De groei
zou soms kunnen beginnen op Kussentjesmos (Leucobryum glaucum),
dat eveneens veel vocht vasthoudt. Verder komen ze vooral voor op
plekken waar lang geen bodemverstoring door houtkap heeft
plaatsgevonden. Rond de veentjes groeien gewone vaatplanten van
droge, zure bossen zoals Blauwe bosbes, Struikhei, Bochtige smele,
Kraaihei, Bronsmos en Heideklauwtjesmos.
De veentjes komen wellicht vooral op de Veluwse stuifzanden voor,
omdat de herten daar de vestiging van loofbomen en de ontwikkeling
van een struiklaag tegenhouden. Zo wordt voorkomen dat de mossen
onder een laag strooisel verdwijnen.
In totaal zijn er al 9 soorten veenmossen aangetroffen in
stuifzandveentjes. De zeldzame soorten Bosveenmos (S. quinquefarium)
en Gerafeld veenmos (S. girgensohnii) komen zelfs vooral voor op
beboste stuifheuvels. Daarnaast groeien er verschillende soorten die
ook in broekbos en laagveen groeien, maar typische hoogveensoorten

ontbreken. Fraai veenmos groeit zowel in hoogvenen als in
stuifzandveentjes, maar ook in vennen, natte heiden en laagveen.
Een van de soorten is Stijf veenmos (S. capillifolium), die groen tot roodviolet is. Hiervan heb ik een stuifzandveentje ontdekt op een vlak stuk
bos, op de grens tussen een open grove dennenbos (oostzijde) en een
jonge Amerikaanse eikenopstand (westzijde). Het was niet duidelijk
waarom het veentje juist daar groeide. Wilde zwijnen hadden een deel
van het veentje omgeploegd, dit kan een bedreiging zijn voor het
voortbestaan.
Functies en toepassingen
Veenmos is niet alleen nuttig omdat turf een goede brandstof is. Turf
wordt ook veel gebruikt voor de verbetering van tuinaarde, vanwege
zijn vochtvasthoudende vermogen. Dit komt ook van pas in ecologische
kussens en luiers. Bovendien kan het als isolatiemateriaal in de bouw
dienen. Omdat het vocht opneemt en zuur is beschermt veenmos ook
tegen bacteriën en schimmels. Daarom wordt het gebruikt in verbanden
bij survival en om plantmateriaal te verpakken. Ook is er een project
waarbij men met filters gevuld met afgestorven veenmos
luchtvervuiling wil meten.
Een zeer belangrijke functie van veenmossen is het vastleggen van CO2
bij de veenvorming, die echter weer vrijkomt bij verbruik van het veen.
Als achtergebleven resten veen na het afgraven verdrogen, komt ook
weer CO2 vrij. Daarom zou het beter zijn als ook in het buitenland
bestaande venen niet meer worden geëxploiteerd en weer hersteld. Er
zijn al veelbelovende experimenten met het aanbouwen van veen op
natte landbouwgrond.
We hebben veenmossen in de toekomst nog hard nodig, misschien gaan
we wel in symbiose leven!
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Eetbare plantenkamp
Door: Anne Hogenboom

Kersvers bij de NJN, net mijn eerste ZoKa achter de rug, kwam ik er
achter dat er ook een eetbare plantenkamp is. Nou, daar moest ik
natuurlijk naartoe! Ik vind het namelijk super leuk om iets lekkers te
maken met zelf verzamelde dingen. Je kunt natuurlijk ook groenten
verbouwen in een moestuintje, maar als je je eigen eten uit de natuur
haalt doe je alleen het leukste onderdeel daarvan: het oogsten! Het
aller gaafst lijkt het me om zo het bos in te lopen en dan voor je zelf te
kunnen zorgen, maar daar zal ik nog wel even voor moeten oefenen.
Hoewel, qua eten kwamen we dit kamp al een heel eind: zaterdag
avond hadden we een hele lekkere, behoorlijk uitgebreide maaltijd. (Zie
het menu onderaan).
Daarvoor hebben we zaterdag eerst een mooie wandeling door
Landgoed Quadenoord gemaakt, waarbij we allerlei lekkere dingen
hebben verzameld. Het begon al goed met een hele mooie grote
zwavelzwam. Het was bijna zonde om hem weg te halen, maar hij

scheen heel lekker te zijn, dus dat hebben we toch maar gedaan.
Verderop hebben we duivelseieren verzameld. Die zijn leuk om te
zoeken, maar iets minder om schoon te maken, vanbinnen lijken ze
namelijk ook op een (rauw!) ei waarvan je alleen de ‘dooier’ (het
binnenste deel dat hard en wit is) kunt eten. Na een heerlijke wandeling
door de zon en het verzamelen van onder andere schapenzuring,
zaadjes van de reuzenbalsemien, grote parasolzwammen en roze
winterpostelein, kwamen we bij het pronkstuk van onze verzameling:
een enorme sponszwam! Hij had een doorsnee van 30 cm en woog 2,5
kilo! Het was dan ook een heleboel werk om hem schoon te maken,
maar de paddenstoelenragout die we ervan gemaakt hebben was
heerlijk. Tot slot vonden we langs de rand van een maïsveld nog allerlei
planten voor door de sla: glad knopkruid, vogelmuur, groot kaasjeskruid
(de bloemen), bernagie, veldzuring en bosveldkers. Daarna zijn we met
onze hele oogst naar Wageningen gegaan en daar hebben we alles klaar
gemaakt. Dat was nog best veel werk, maar erg leuk en gezellig om met
z’n allen te doen. Toen het allemaal klaar was hebben we het buiten bij
een kampvuur opgegeten.
Het eindresultaat was een heerlijke maaltijd (en niemand heeft ’s
nachts buikpijn gekregen) en we hebben veel nieuwe soorten eetbare
planten en paddenstoelen geleerd, dus ik vond het een zeer geslaagd
kamp!
Menu
Gemengde salade
Vogelmuur, schapenzuring, witte klaverzuring, veldzuring,
reuzenbalsemien (zaadjes), roze winterpostelein, groot kaasjeskruid
(bloemen), bernagie (bloem en jong blad), glad knopkruid en

bosveldkers: goed wassen en een salade van maken met ei, stukjes
appel en paprika en een dressing.
Brandnetel zevenblad soep
Veel brandnetels en zevenblad wassen. Een uitje fruiten, dan water
erbij doen en brandnetels en zevenblad met een in blokjes gesneden
aardappel laten koken. Bouillonblokjes erbij en aan het einde alles
pureren met een staafmixer. Eventueel nog slagroom of crème fraiche
erdoor om het romig te maken.
Paddenstoelenragout met rijst
Ragout van sponszwam en reuzenzwammen. De reuzenzwammen
hebben wij er later uitgefilterd, omdat ze erg taai waren doordat ze te
oud waren. Deze zijn wel eetbaar, maar moet je drie uur laten
sudderen, of hele jonge exemplaren gebruiken
Duivelseieren
Het binnenste gedeelte van duivelseieren bakken in olie.
Pakketjes met grote parasolzwam of eekhoorntjesbrood
Grote parasolzwam of eekhoorntjesbrood met roomkaas, honing en
knoflook in aluminiumfolie en dit in het vuur leggen.
Zwavelzwam
Bakken met een korstje van paneermeel, als schnitzel.
Gebakken kliswortels
Kliswortels (van gewone of grote klit) schillen en in kleine plakjes
snijden, vervolgens bakken in een wokpan met wat olie. Later nog een

klein beetje water erbij zodat het kookt en goed gaar wordt. Dan
afgieten en nog even bakken met ketjap.
Appel crumble
Heerlijk toetje met appels uit de tuin van Merel.

Regeneratie sparren in Québec
Door: Frits van Dijk

Zoals sommige misschien al
hebben opgemerkt, ik was dit jaar eens een keer niet op sjoc zoka… ik
zat eens een jaar aan de andere kant van de wereld te helpen met het
regenereren van een zeldzame lokale sparren soort. Het speciale van
deze soort is dat de dennenappels van deze soort alleen opengaan bij
extreme hitte. Maar hoe komt die extreme hitte er dan? Nou heel
simpel, je brandt gewoon een stuk bos plat!

maar waarom is het nou voordelig voor z’n
boom om alleen verder te groeien bij branden? Je moet je eens
voorstellen dat de bossen daar heel erg dicht zijn met bomen en
bodembedekking, dus meestal krijgen nieuwe dennenappels helemaal
niet genoeg licht om uit te groeien. En als er dan een bosbrand over
komt, zijn al die bomen weg. Ook is er van die struikbedekking niet veel
meer over. En dan is er nog maar één boomsoort die dan de
dennenappels er al heeft liggen, en die maakt er dan gebruik van om
lekker snel te groeien.

Maar hoe werkt dat dan? Nou heel eenvoudig, deze dennenappels
hebben een harslaag om de schil heen zitten, en deze hars smelt bij
ongeveer 60 à 70 graden Celsius. En deze vruchten blijven ook heel lang
goed! Er zijn gevallen bekend waar de boom al 60 jaar niet meer
gesignaleerd was in een gebied, maar toen het platbrandde stond er in
een keer een heel bos van!

Hoe komt die
bosbrand er dan? Dat is wat minder eenvoudig, want er moeten exact
de juiste omstandigheden zijn om een bosbrand te krijgen. Meestal
ontstaan natuurlijke branden door middel van blikseminslag. Maar dat
komt niet zo heel vaak door en we willen de natuur een beetje helpen.
Dus worden er weleens gecontroleerd branden aangestoken. De brand
waar ik bij geholpen heb hebben we met een helikopter aangestoken.
Die liet incendiary devices vallen, pingpongballetjes gevuld met
Magnesiumpermagnaat. Deze pingpongballetjes warden met een
machine geïnjecteerd met glycerol en na ongeveer 20 seconden
ontstond er een felle vuurbal. Ook hebben we stukken bos in de fik
gestoken met zogenoemde driptorches, een metalen fles met een tuit
gevuld met benzine en diesel. Het uiteinde van de tuit werd
aangestoken en men liep met deze ‘fakkel’ door het bos.
Ik heb met de firecrew van Parc national de la Mauricie drie dagen in de
backcountry van het park gezeten, in die drie dagen heb ik meermaals
in een helikopter gevlogen, een kampeerterrein beschermd tegen de

brand, vuurloopgraven geleerd te leggen, met een Pulaskibijl een
helikopterlandplaats gemaakt en nog veel meer gedaan. Het waren de
beste dagen van mijn leven tot nu toe…

Fytotherapie
Door: Annet van der Heide

De fytotherapie, oftewel kruidengeneeskunde, is een vak apart. Er is
geen wetenschappelijke opleiding meer voor om je in dit vakgebied te
specialiseren. Mijn studie, farmacie, komt nog het meeste in de buurt.
Wij hadden de mogelijkheid om als keuzevak fytotherapie te kiezen.
Van mijn 200 studiegenootjes waren er maar 14 mensen die zich voor
dit vak interesseerden. Dat is een teken dat het vakgebied aan het
uitsterven is. En dat terwijl het zo belangrijk is! Vandaar dat ik jullie als
lezers wil vertellen over de geschiedenis van de
kruidengeneesmiddelen.
Een 4000 jaar oud kleitablet is gevonden in Assyrië waar verscheidene
plantenremedies op staan beschreven. Nog langer geleden werden
doden met medicinale planten begraven. Dat bewijst dat de mensen
van toen al veel waarde hechten aan de geneeskrachtige werking van
bepaalde planten. Dat is eigenlijk ook niet zo verwonderlijk, want ze
hadden niets anders in die tijd. Wanneer het dan helpt om op een
wortel te kauwen, dan doe je dat. Het maakte daarbij niets uit hoe het
werkte, zolang het maar werkte.
In de Egyptische kunst zijn veel elementen terug te herkennen van
geneeskrachtige planten (zie figuur 1). Ook zijn verschillende vellen
papyrus teruggevonden met hoe je mensen moet behandelen bij welke
kwaal. De behandelstrategieën zijn natuurlijk niet vergelijkbaar met de
huidige medicatie, maar in veel behandelingen zit een kern van

waarheid, die met de moderne technologie te verklaren is.

Figuur 1: Geneeskrachtige planten zijn terug te herkennen in de
Egyptische kunst
In de Middeleeuwen ging men minder vertrouwen op
kruidengeneeskunde. In die tijd was de beste oplossing om te bidden.
Toch hebben monniken veel kruidengeneesmiddelen in kaart gebracht
en ze hun naam gegeven, vaak met het achtervoegsel officinalis. Ook is
in die tijd het Cruijdeboeck opgesteld, waarin bijna duizend
geneeskrachtige planten beschreven staan. De Middeleeuwen waren
echter ook de tijd van de heksenjachten. Sommige planten hebben nu
eenmaal een nauwe doseringslimiet. Te weinig heeft geen effect en
teveel kan tot de dood leiden. Planten produceren vaak ook veel
verschillende concentraties van de werkzame stof, afhankelijk van de
groeiomstandigheden. Omdat veel mensen overleden aan te hoge
doseringen werd dit toegeschreven aan de ‘heksen’ die doelbewust het
verkeerde middel zouden hebben gegeven.
Vanaf de 17e eeuw werd kinine, een anti-malariamiddel, geïsoleerd uit
de kinaboom. Nederland had de handel in zijn macht door in Indonesië
kinabomen te kweken. Vanwege resistentie tegen dit middel wordt
tegenwoordig een ander kruidengeneesmiddel gebruikt, artemisinine,
wat geïsoleerd wordt uit de zomeralsem. Dit middel is herontdekt, het
werd namelijk meer dan 2000 jaar geleden al gebruikt in de traditionele
Chinese geneeskunde ter behandeling van hoge koortsen.

Momenteel is, volgens schattingen van de Wereld Gezondheids
Organisatie, bijna 25% van alle huidige, wereldwijd voorgeschreven
medicijnen direct of indirect afkomstig uit planten. Daarom is het juist
zo belangrijk dat bij de ontwikkeling van nieuwe medicijnen de planten
als bron voor nieuwe verbindingen gebruikt worden. Planten kunnen
zoveel ingewikkelde stofjes maken!

Kool
Door: Titus van den Berg

Iedereen kent het wel, kool: Bloemkool, Wittekool, Broccoli, Rode kool,
Boerenkool, Spruitkool, Savooiekool, Paksoi, Chinese kool. Planten die
wereldwijd veel worden gebruikt in uiteenlopende gerechten. Deze
planten zijn zo verschillend maar toch heten ze allemaal kool. Oké, ze
lijken een beetje op elkaar, de bladeren staan in een rozet en vormen
een krop. Dat is gewoon omdat ze uit de zelfde familie komen... of
hetzelfde geslacht?
Nee, alle verschillende koolsoorten zijn biologisch gezien één soort, die
in de loop der eeuwen door de mens in diverse varianten is gekweekt, al
naar gelang het deel van de kool dat gegeten wordt.
Kool is gecultiveerd tot een groot aantal varianten, waaronder kool,
broccoli, bloemkool en meer, waarvan sommige nauwelijks herkenbaar
zijn als leden van hetzelfde geslacht. Het historische geslacht van
Crucifera, wat vier-bladige bloem betekent, is de enige samenbindende
functie. Een van de weinige dingen waar je in de groentetuin nog kool
aan kan herkennen, is dat alle varianten van kool, voordat ze
doorschieten, eerst een dichte samenballing van bladeren vormen.
Door het kweken zijn verschillende vormen ontstaan. Broccoli verschilt
van bloemkool doordat broccoli gedifferentieerde bloemknopjes heeft
en bloemkool uit nog niet gedifferentieerde bloempjes
(bloemprimordia) bestaat.

Hoewel het wordt verondersteld dat kool al enkele duizenden jaren
wordt gekweekt, is de geschiedenis als een gedomesticeerde plant niet
duidelijk. In de Griekse en Romeinse tijd was het namelijk al een
bekende goede groente. Theophrastus noemt drie soorten kool: Een
met krullende blaadjes, een met gladde blaadjes en een wilde variant.
Hij vertelt ook over bijgeloof dat de kool en de wijnstok niet samen
gaan, want veel mensen geloofden dat de wijn slechter zou smaken als
je kool in de buurt zou verbouwen.
Wetenschappers weten nog steeds niet zeker welke koolsoort is
gecultiveerd. Wel is bekend dat de kweek van de eerste koolplanten
door mensen al zo'n 4800 jaar geleden plaatsvond. Vermoed wordt dat
de oerkool waaruit de verschillende kweekvariëteiten zijn gekweekt,
afkomstig is uit de vruchtbare gebieden langs de oostkust van de
Middellandse zee. Er wordt vermoed dat in Turkije de gedomesticeerde
kool werd gegeten. Zij zouden dan Brassica oleracea hebben
gedomesticeerd. Dit is ook de soort die wij wilde kool noemen. Maar
sommige archeologen geloven dat de Kelten op de Britse eilanden voor
het eerst kool in cultuur brachten. Bij deze theorie zou zeekool(Brassica
maritima) de oerkool zijn en al zo'n 5200 jaar geleden voor het eerst in
cultuur zijn gebracht.
Waar alle biologen het in ieder geval over eens zijn, is dat de kool van
oorsprong een plant is die langs zeeën groeit is. De plant moet bestand
zijn geweest tegen hoge concentraties zout en harde wind. Je vind wilde
kool dan ook veel in de duinen. Bovendien is het aannemelijk dat de
plant op zeer slechte of veranderlijke gronden heeft gegroeid. De
leerachtige bladeren beschermden de plant tegen zon, uitdroging en
zand.

Het favoriete plantje van…
Door: Taco Droogers

Een mooi, bruikbaar, zeldzaam en interessant plantje is Zonnedauw.
Daarom is het mijn favoriete plantje. Van nature groeit het in
voedselarme zure natte natuurgebieden. Zonnedauw komt aan zijn
voedingstoffen via insecten. Deze worden met geurstoffen naar de
kleefbladen gelokt. De bladen produceren enzymen, vergelijkbaar met
die in onze mond en maag, die de insecten verteren. De stoffen die dit
proces vrijmaakt kan de Zonnedauw weer gebruiken als voedingsstof.
De plant kan zich zowel via de wortels als via zaad verspreiden.
Ik heb lange tijd een soort van deze plant als kamerplant gehad. De in
Nederland het meest voorkomende soort is de ronde Zonnedauw
(Drosera rotundifolia). De soort die ik had was de lange
Zonnedauw(Drosera anglica). Het is niet alleen een mooi plant, maar

ook een zeer nuttige. Doordat hij alle vliegen wegving die op mijn kamer
kwamen had ik nooit last van jeukende bulten bij het opstaan.

Verticaal
1. Wat moet het water van
veenmos zijn?
3. Tot welk geslacht behoren kolen?

4. Hoe heet de voorouder van alle
kolen?
6. Op wat voor grond groeit
zonnedauw?
8. Waarmee voedt zonnedauw
zich?

Horizontaal
2. Waar was Frits het afgelopen
jaar?
5. Welke paddenstoelen zijn leuk
om te zoeken maar minder leuk om
schoon te maken?
7. Voor welke stichting heeft Max
geïnventariseerd?
9. Waarmee heeft Frits een
helikopterlandplaats gemaakt?
10. Wanneer kreeg men minder
vertrouwen in kruidenkunde?

