
KRUIN 2012 – start Plantenstudiegroep (PSG) 

Studieavonden – veldactiviteiten. 
 

DOELSTELLINGEN: 

Ernstiger werk maken van de pure "plantenstudie", d.w.z kennis en gebruik van de Flora, 

inzicht in de kenmerken en indeling van de plantenfamilies en -genera en meer vertrouwd 

geraken met morfologie en terminologie van de plantenkenmerken, tevens dieper ingaan op 

plantengemeenschappen en vegetatietypes. 

Dit zijn niet direct onderwerpen voor onderhoudende voordracht- of vertelavonden maar 

vragen een andere aanpak, meer bepaald o.v.v. studieavonden gelinkt aan de buitenactiviteiten 

in lente en zomer, o.a. de inventariseringen in het GOG. 

Hoe kan zo'n studieavond er uit zien? 

 Actualiteit en berichten uit de "plantenwerkgroepen" (bvb info over bijzondere vondsten, 

karteringsproject, kalender van plantencursussen en -excursies enz...) 

 bespreking van diverse "Flora's" en determinatiesleutels (boeken, tijdschriften...) 

 ecologie van planten, plantengemeenschappen, levensvormen (nodig voor de monitoring en 

interpretatie van plantenopnames) 

 inbreng vanuit de groep: korte uitgewerkte mededelingen (15 à 20 min) ivm eigen vondsten, 

determinaties, eventueel herbarium- of fotomateriaal 

 vooruitblik en planning van de inventarisaties in het GOG (afstemmen met INBO) 

* * * * * 

Donderdag 12 jan 2012 – eerste PSG-avond – locatie: Den Duiventoren Bazel. 

Aanwezig: Herman, Paul, Alex, Gunter, André, Veerle, Maria 
 

1. www.plantenwerkgroep.be: 21 PWG in Vlaanderen, o.a. FloWer, FON (floristisch onderzoek 

voor natuurbehoud), Limburgse PWG, Nationale WG Botanie, 17 locale PWG 

binnen NP-studie: 30-tal PWG 

coördinatie Roosmarijn Steeman 

 Flo.Wer: hokkenadoptie karteerproject FloWer 2015 

  ct: Wouter Van Landuyt (INBO) 

  vz: Lily Gora (LNE, dpt Leefmilieu, Natuur en Energie Vl overheid) 

 links naar INBO, Nat Plantentuin, NP (account) 

 link naar Florabank (flora.inbo.be): raadplegen en inbrengen via account 

 Publicaties:  MUSA: digitale nieuwsbrief Nat Plantentuin Meise 

   Nieuwsbrief mossen, planten, lichenen en paddenstoelen NP 

   Dumortiera 

   publicaties van Ankona, Likona, Wakona... 

 

2. diverse Flora's: vragen en discussie 

ook internetsites bekijken ivm flora, soortenherkenning en -kenmerken 

bekijken of in vergaderzaaltje Duiventoren online toegang mogelijk is. (praktisch bekijken met Gunter) 

3. Floristische mededelingen: 
voorstellen: 

* Veerle: bespreking plantenkenmerken en "gallen" op basis van macrofoto's 

* woensdag 8 februari: mededelingen aangebracht door MARIA, ANDRE en ALEX. 

Ps: indien er vragen zijn naar info, documentatie, literatuur enz...waarmee ik kan helpen, gelieve me dat 

dan vooraf te mailen! 

 Andere voorstellen: 

http://www.plantenwerkgroep.be/


  * André beklemtoont het belang van "inzicht" in de opbouw van een Flora (hoe begin je 

aan een determinatie?) en voorbeelden van stap-voor-stap determinatie zoals we dat op de 

determinatieavonden reeds hebben gedaan. Er is reeds zo'n volledig determinatievoorbeeld in de maak 

(in powerpoint) waarbij we vanaf de beginsleutel alle stappen doorlopen met illustraties van de 

kenmerken die vernoemd worden, en verder doorzoeken naar familie, genus en soort. Indien we 't rond 

krijgen zouden we dit op de PSGavond van maart geven. Volgens het verloop van de determinatie wordt 

dan ook verder ingegaan op vegetatieve kenmerken (blad enz...) en bloeiwijze, bloemstructuren enz... 

  * "fiches" maken van plantenkenmerken op basis van de besproken soorten op de PSG-

avonden en vondsten in 't veld, bij voorkeur van wilde planten die we courant in onze eigen omgeving 

vinden. 

* herbarium: hoe opmaken? Welke planten? Hoe drogen enz... 

4. planning volgende PSGavonden: 

WOENSDAG 8 FEBRUARI 

DONDERDAG 8 MAART 

telkens om 19.30hr in taverne Duiventoren te Bazel. 

 

* * * * * 

 

Floristische mededeling 12 jan 2012 door Freddy: 

Avondkoekoeksbloem, Grijskruid, Grote klit (n.a.v.determinatieavond oktober 2011). 

a. Avondkoekoeksbloem, Silene pratensis, behoort tot de Anjerfamilie, in het complexe genus 

"Silene", samen met Lychnis en Melandrium. 

"complex": ja, de systematiek en naamgeving kan al  eens ingewikkeld en verwarrend zijn! In de 2e 

helft vd 20e eeuw was de plantensystematiek tamelijk gestabiliseerd (sinds Linnaeus in de 18e eeuw 

het natuurlijke systeem voorstelde op basis van de bloemkenmerken en de binomiale naamgeving, dus 

geslachtsnaam + soortnaam, bvb "Silene pratensis"). De wetenschappelijke naam (in 't latijn) is de 

internationale standaard, nederlandse namen gaan dikwijls terug op oude volkse namen en anderzijds 

aan bepaalde regels verbonden namen die overeengekomen zijn voor het nederlandse taalgebied. Vanuit 

het moleculair genetisch onderzoek zijn er sinds de jaren 1990 heel wat nieuwe inzichten ontstaan in 

de genetische verwantschap tussen families en genera. De recente uitgave van Heukels' Flora (23e 

druk) is gebaseerd op deze recente inzichten, bekend als het onderzoek van de APG-studiegroep 

(Angiosperm Phylogeny Group, of het onderzoek van de genetische verwantschap tussen de 

bedektzadigen, dus de "angiospermen"). Dit onderzoek gaat uiteraard steeds verder en we mogen ons 

dus zeker nog verwachten aan herschikkingen in de plantensystematiek en eventueel invoer van nieuwe 

namen. In plantengidsjes en oudere Flora's zullen we dus de latijnse namen Silene, Lychnis en 

Melandrium terugvinden voor de koekoeksbloemen en aanverwanten. De boodschap is om doorheen 

oefening en ervaring (en dat is toch de bedoeling van onze PSG-avonden!) vertrouwd te geraken met die 

verschillende namen en synoniemen. Gelukkig blijft de "levende plant" nog altijd wel dezelfde en die 

trekken zich niets aan van onze "wetenschappelijke kronkels"! Tevens moeten we in 't veld steeds alert 

zijn voor "nieuwkomers", adventieven of exoten die regelmatig in onze wilde flora opduiken, dikwijls 

sterk gelijken op onze vertrouwde ingeburgerde soorten maar determinatie en bespreking vereisen om 

ze te herkennen! 

 

Bespreking "Silene": 

• Vlgns Ned Oecologische Flora: Silene is het grootste geslacht in de Anjerfamilie met ongeveer 

500 soorten (wereldwijd) 

• Vlgns Flora Heukels: keuze in de "Anjerfamiliesleutel": Silene = kelk vergroeid en 3 of 5 stijlen. 

 Geslacht Silene: 3 of 5 stijlen, doosvrucht met 6 of 10 tanden 

 ook 2-huizige soorten: Oorsilene, Dag- en Avondkoekoeksbloem, dus aparte mannelijke en 

vrouwelijke planten. 

 soorten met witte bloemen: zoete geur 's avonds, trekken nachtvlinders aan! 

• Op de Bloemen: Meeldraadbrandzwam Ustilago violacea (volledig parasitair, dwz dat deze geen 



vruchtlichamen vormt). Ze vormen wel sporendoosjes (sori, zoals op korstmossen) die zich in vlekjes, 

blazen of builen op het oppervlak van de waardplant bevinden. Ze behoren tot de "basidiomyceten", dus 

in de loop van hun ontwikkeling vormen ze wel basidiën waarin geslachtelijke versmelting van kernen 

gebeurt en dus een "nieuwe generatie" van sporen wordt gevormd. De meeste brandzwammen zijn zeer 

soortspecifiek, dus ze komen slechts op één soort waardplant voor! Voor enkele silenesoorten is dit de 

Meeldraadbrand, die ontwikkelt op de meeldraden en waarvan de zwart-purperen sporenmassa meestal 

te zien is als fijn poeder op de kroonbladen. Ook op de vrouwelijke bloemen komt hij voor, alhoewel de 

meeldraden daar slechts als heel kleine schubjes aanwezig zijn. Bij aangetaste vrouwelijke bloemen 

worden die meeldraadschubben toch tot ontwikkeling gedwongen zodat de brandzwam verder kan 

groeien! De sporen en basidiën hebben specifieke microscopische kenmerken, het lijkt me dus de 

moeite waard om in de bloeiperiode (van mei tot oktober) uit te kijken naar deze brandzwam op de 

witte silene's, en misschien kunnen we dan op een PSGavond eens naar die microscopische kenmerken 

kijken! 

  

• Silene pratensis, Avondkoekoeksbloem (syn.: Silene latifolia subsp.alba, Melandrium album, 

Lijnkruid, Witte silene) 

 forse plant, tot 1m 

 blad smaller en spitser dan Dagkoekoeksbloem 

 tanden vd vruchtdoos staan schuin omhoog (Dagkoekoeksbloem: omgerold) 

 oorsprong: ZW-Azië en Mediterraan, dus bij ons cultuurvolger 

 zonneminner, niet op al te vochtige plaatsen, wel zonnige hellingen (spoordijken) 

 vooral ruderale standplaatsen (door de mens gecreeërde verstoringen) 

 duinstreek: in wegbermen <> Antw L.O.: zandige bodem 

 akkerkanten, samen met Boerenwormkruid <> berm aan Burchtse dijk 

 symbiose met Anjeruiltje, Hadena bicruris.De vlinder legt haar eitjes alleen in vrouwelijke 

bloemen, maar haalt nectar zowel uit mannelijke als vrouwelijke bloemen, daarbij worden die laatste 

bestoven wat voor de vlinder het voordeel heeft dat haar rups zich aan een tot ontwikkeling komende 

vrucht tegoed kan doen. Het voordeel ligt dus vooral bij het uiltje terwijl de plant alleen van de 

bestuiving profiteert voorzover haar zaaddozen niet volledig worden leeggegeten. Andere insecten 

bezoeken de bloemen ook ofwel als bestuiver ofwel als zaadconsument, maar niet beide tegelijk zoals 

bij het Anjeruiltje! 

 

• Plantensociologie: (begrippen zoals socio-ecologische groepen (SE), plantengemeenschappen en 

Ellenbergfactoren zullen in volgende PSG-avonden zeker verder worden besproken!) 

  SEgroep 1e: pioniers van sterk antropogeen gestoorde plaatsen, ruigten op betreden, 

voedselrijke, niet humeuze, kalkhoudende maar niet kalkrijke, droge grond. 

  verwijst naar klasse 31, Ruderale gemeenschappen (zie verder) 

b. Grijskruid, Berteroa incana: gevonden in berm met Avondkoekoeksbloem op Antw.L.O. 

• Behoort tot de kruisbloemenfamilie 

 éénjarige zomerbloeier met rechtopstaande slanke stengels 

 grijs door overvloedige donzige sterharen 

 kr.bladen in 2 gespleten (zoals Vroegeling) 

 hauwtjes: L ongev 2B, weinig afgeplat 

  in lange dichte trossen, omhoog gebogen 

 inheems in steppengebieden van Mid-Azië tot Oost-Europa 

  in 18e eeuw als neofiet in West-Europa 

 vroeger dikwijls met granen aangevoerd 

  > samen met kaf op vuilbelten (molenbelten) rond molens (Molenbloem) 

 op zonnige, droge, zandige hellingen (spoordijken) 

 in Nederland: adventief in de duinen, aangevoerd met fazantenvoer. 

• Plantensociologie: SEgroep 1e (zie hoger!) 

 



Pioniersmilieus en ruderale ruigten > Klasse 31 Ruderale gemeenschappen (KNNV en Staminée) 

 31Ca: Wormkruid-verbond, op matig N-rijke, eventueel licht bemeste bodem 

  31Ca1: Honingklaver-associatie, op droge tot matig vochtige, min of meer   

 humusarme, niet zure, meestal omgewerkte of verplaatste grond, op zand, leem,   

 zavel en klei, niet N-rijk. 

 Opmerking: werfwegen in GOG ! 

 Kenmerkende soorten: 

  kA: honingklavers, GRIJSKRUID 

  kV: Bijvoet, Boerenwormkruid, AVONDKOEKOEKSBLOEM, Grote klit (zie verder) 

  kK: Canadese fijnstraal, Klein streepzaad, Wilde reseda, Vlasbekje, Kruldistel,  

  Speerdistel, Kleine ooievaarsbek. 

  Begel.soort: Duizendblad 

 Vele van deze soorten vinden we samen langs de werfwegen en bermen in het GOG! 

 

c. Grote klit, Arctium lappa: gebonden aan de ontwikkeling van VELCRO 

 door Georges de Mestral (1907-1990) 

 Zwitserse elektrotechnisch ingenieur en uitvinder 

 klittenband: patent in 1951: VELours + CROchet 

 "legende": ochtendwandeling met hond: op broek en vacht, vruchten van de Grote klit > idee 

  voor "haak & lus"methode voor snelle sluitingen van kleding 

 10 jaar ontwikkelingstijd tot bruikbaar product 

  bedrijf: 55000 km band/jaar ! 

 

Hopelijk is jullie interesse en nieuwsgierigheid geprikkeld om eigen waarnemingen, opzoekingen, 

determinaties enz...uit de kast te halen en de vragen en bevindingen eens op tafel te brengen op 

één van onze volgende PSG-avonden! 

Laat jullie zeker niet "afschrikken" door mijn uitgebreide nota, maar verwerk jullie informatie en 

vragen vanuit eigen waarnemingen, bronnen en manier van verwerken! Breng eventueel 

plantenmateriaal mee, en indien je tekst en foto's hebt, zet ze op een stick en dan kunnen we ze 

projecteren. We beschikken in de Duiventoren over een schitterende accomodatie en kunnen daar 

beter optimaal gebruik van maken! 

 

Dank voor jullie aandacht, aanwezigheid en inbreng! 

 

Freddy 

januari 2012 

 
 


