
KRUIN PSG - woensdag 19 december 2012 – locatie "Den Duiventoren"
Aanwezig: Veerle  Heyman,  Julien  Rotthier,  Herman Van Broeck,  Alex Van Stappen,  Paul 
Volckerick, Sonja Reps, André Buytaert, Freddy Moorthamer.
Verontschuldigd: Gunter Troch, René Maes, Nine Van Hoyweghen, Lieve Cornelis, Marleen & 
Hendrik Van Hoyweghen

Verslag:
1. agenda:

• volgende PSG: 23 jan 13, 13 febr, 20 mrt (vastgelegd in Duiventoren!)
Bijzonder bericht bij de start van de studieavond: Marleen & Hendrik zijn pas grootouder 
geworden van Lena, broertje moet nog eten krijgen en in bed gestopt worden, dus zij geraken  
niet  op  de  studieavond.  HARTELIJK  PROFICIAT  AAN  DE  JONGE  GROOTOUDERS 
vanwege DE HELE PLANTENPLOEG!

kort nieuws:
• MUSA: de digitale nieuwsbrief van de Nat.Plantentuin Meise: een aanrader!

Inschrijven via website van de Plantentuin. Recent nieuws: beheer van de Plantentuin is na 12 
jaren communautair gehakketak overgeheveld naar het Vlaams Gewest! 

• WIJ (plantenstudiegroepkruin) hebben een eigen "blog", dit wordt een 
bijzonder goed instrument om onze werking en afspraken op te volgen!

Ga alvast eens kijken: google naar "plantenstudiegroepkruin", inloggen met "psgkruinlezer" 
en wachtwoord "2012Kruibeke".

2. Botanische mededelingen:
• Paul:  LIDRUS:  kort  artikel  uit  Grasduinen  van  november  1991  (Paul  is  z'n 

natuurbibliotheek aan 't screenen en haalt er bijzondere weetje uit!).
Noot: dit gerenomeerde Nederlandse tijdschrift is sinds augustus 2011 van naam veranderd 
en heet nu "ROOTS"!
Greep  uit  het  artikel  (volledige artikel  staat op onze blog!): "Lidrus na 18 eeuwen in 
bloei?"  Op  een  archeologische  site  van  een  Romeins  legerkamp  (anno  171  na  C)  in 
Maldegem zijn sporen van Lidrus, een paardenstaartachtige plant, komen bloot te liggen 
en ze zijn, na 18 eeuwen rust, ontkiemt! Van "kiemkracht" gesproken!"
Paul geeft verder info over de aard en groeiwijze van deze plant en de verklaring van de naam 
"lid-rus", dus een "rus"achtige plant met gelede stengels. Hij vermeldt ook dat de plant niet 
gezond is voor grote grazers (koeien) omwille van het hoge gehalte aan  kiezelzuur. Een oud 
Duits gezegde zegt hierover: "Der Pferde Brot, der Kühe Tod !", dus de paarden zouden er 
beter  tegenkunnen  dan  de  koeien.  Uit  het  Kruidenboek  van  Dodoens blijkt  echter  dat 
HEERMOES (een  broertje  van  Lidrus)  in  vroegere  eeuwen in  de plantengeneeskunde véél 
toepassingen had gebaseerd op stelpende, wondhelende en bloedstollende werking.  Tot op 
vandaag is Heermoes nog altijd bekend om fytotherapeutische eigenschappen (artrose, jicht 
en dergelijke aandoeningen, dus heilzaam voor bot- en bindweefsel).
Eens goed gekoloniseerd op een bepaald plekje blijkt het kruidje moeilijk te bestrijden. Vraag 
dat  maar  eens  tuiniers,  die  de  plant  kennen  als  "kattenstaart"!  Volgens  volks  bijgeloof 
vertakken de wortels zich zo verspreid en diep dat je de uiteinden nooit te pakken krijgt (en 
een klein achtergebleven stukje volstaat om verder te groeien en verse scheuten te maken!), 
maar als je toch het uiteinde vindt dan zal je daar een gouden ring of muntstuk vinden!

Freddy vult verder aan met wat botanische en systematiekkenmerken.
• Ivm de betekenis van de naam:

"Equisetum" bestaat uit equus (latijn) = paard en setum (lat.) = haar, borstel. Dus een andere 
naam zou kunnen zijn: Paardenborstel.  De Grieken noemden die soorten: Hippuris (: grieks 



voor paardenstaart). In de huidige plantensystematiek (Linnaeus) is Hippuris de naam voor 
"Lidsteng", een tweezaadlobbige waterplant (dus een zaadplant!) die vegetatief heel goed op 
Lidrus gelijkt, maar geen getande bladscheden en gelede zijstengeltjes heeft! (zoek maar 
eens op in plantengids.)
Andere volkse namen in de loop der tijden: Kattestaart, Vossestaart, Akkerpest, Kwadenaert 
(hardnekkig "onkruidje"!), Ledekruid (de gelede stengel), Ruigebol enz... 

• Lidrus behoort tot de "sporenplanten".
In de meeste Flora's en andere plantengidsen vinden we deze planten helemaal vooraan, dat 
klopt  ook  wel  met  de  evolutionaire  volgorde:  de  huidige  "sporenplanten"  zijn  nederige  & 
nietige  nazaten  van  planten  die  ongeveer  400  miljoen  jaren  geleden  het  vasteland 
domineerden, héél lang dus voor de bloemplanten verschenen!   In de systematiek (zie vooraan 
in de Flora) vormen ze een samenraapsel van families en genera die genetisch ver uit mekaar 
staan, dus ahw slechts nederige overblijvende takjes van de stamboom van sporenplanten uit 
een zeer ver verleden!
Paardenstaarten zijn "homospoor" (of: isospoor), dwz dat de geslachtelijke cellen allemaal 
even groot zijn. In tegenstelling tot bloemplanten die een "grote" vrouwelijke eicel hebben in 
het  vruchtbeginsel (MACROspore)  en  "kleine"  mannelijke  zaadcellen  (MICROspore)  in  de 
pollenkorrels (stuifmeel). Overigens is het kenmerk  homosporie (geslachtscellen van gelijke 
grootte) en heterosporie (geslachtscellen van verschillende grootte) verspreid aanwezig in de 
sporenplanten  die  we  vandaag  nog  kennen  (wolfsklauwen,  biesvarens,  varens, 
paardenstaarten). (zie ook powerpoint op onze "blog"!)

'n Volgende keer, als we terug verse sporenkapsels hebben van paardenstaarten (en 
varens) zal ik een preparaat maken zodat we de sporen onder microscoop kunnen bekijken (en 
meten!).

Freddy heeft ook  herbariummateriaal bij van enkele "equisetum"soorten: Heermoes, 
Lidrus, Bos- en Reuzenpaardenstaart, Holpijp.
Ivm het hardnekkige zelfbehoud en moeilijke bestrijdbaarheid van deze "kattenstaarten" is 
het nuttig om een beetje info te geven over hun ecologische standplaatsvoorkeur (uit  de 
Ecologische Flora):

Lidrus: plant van vochtige standplaatsen, talrijk in natte hooilanden, veenmoerassen, 
tevens typische groeiplaatsen van algemeen voorkomende "Russen"soorten (vandaar misschien 
de vergelijkende naam "LidRUS", die een biesachtig uiterlijk heeft?) Ontwatering, intensieve 
beweiding  en  bemesting  doen  Lidrus  uit  de  graslanden  verdwijnen  en  uitwijken  naar 
slootkanten. Misschien herkennen we dit wel aan de plaatsen waar we Lidrus vinden? Verder 
komt  Lidrus  ook  voor  samen  met  Heermoes  (let  op  de  stengelscheden  en  1e  lid  van  de 
zijtakjes van de vegetatieve scheuten!) aan wegranden en langs spoorwegen.
De  fertiele  (sporenvormende)  scheuten  zijn  heel  goed  van  mekaar  te  onderscheiden: 
Heermoes  heeft  bladgroenloze  bruine  sporendragende  stengels,  Lidrus  heeft  groene 
sporendragende stengels!

Heermoes: in spontane natuurlijke omstandigheden is Heermoes een pionier op kale, 
min of meer vochtige, vaak kalkhoudende bodem. In cultuurlandschap komt hij zeer algemeen 
voor op omgewerkte of verplaatste grond, een geschikt milieu vormt natte, dichtgeslempte 
grond in hakvruchtakkers en tuinen (dus, 't kan niet missen dat hij voorkeur heeft voor onze 
jaarlijks  omgespitte,  bewerkte  moestuintjes  en  van  kalk  is  hij  ook  niet  vies!).  Enkele 
individuele planten kunnen met hun omvangrijk kluwen van diep doordringende wortels volstaan 
om  zich  te  verheffen  tot  "lastig  onkruid"!  Bovendien  is  Heermoes  resistent  tegen  veel 
chemicaliën, dus platbespoten bermen, spoorwegemplacementen en perken zijn z'n favoriete 
speeltuin!  Kortom het is een echte opportunist die allerhande bodemverstoringen,  die het 
andere  planten  moeilijk  maken,  aangrijpt  om  opengevallen  plekken  (erosie,  afbranden  van 
bermen, storthopen van slakken en as...) gretig te koloniseren! En tenslotte, om het sprookje 
van de "gouden ring" een wetenschappelijk trekje te geven: naast allerlei zware metalen is 



Heermoes in staat om de hoogste concentraties aan "goud" te accumuleren en kan daardoor 
een indicator zijn voor goudhoudend erts. Dus: met z'n allen speuren naar Heermoes en een 
nieuwe "goldrush" inzetten???

Vegetatiekundig (vorming van typische plantengemeenschappen):  noch Lidrus, noch 
Heermoes zijn typerende kensoorten voor gelijk welk vegetatietype. Dat "dominant" trekje 
hebben ze al miljoenen jaren geleden overgelaten aan de kruidige of houtige bloemplanten 
ofwel  aan de mossen in extreme pionierssituaties waar vaatplanten zich (nog) niet kunnen 
handhaven. Toch onderscheiden ze zich in hun "natuurlijke" standplaatsvoorkeur:
LIDRUS is van nature thuis in de "klasse van de matig voedselrijke graslanden" en voelt zich 
goed tussen Pinksterbloem, Gestreepte witbol, Scherpe boterbloem, Veldzuring, Vogelwikke, 
Glanshaver enz...
HEERMOES zoekt  liever  de  "klasse  van  akkergemeenschappen"  op  en  koestert  zich  aan 
Vogelmuur, Akkerviooltje, Melganzenvoet, Klein kruiskruid, Echte kamille, Varkensgras enz...

Als toemaatje heeft Paul een stek bij van KLIMOP met bloeiwijze en gaafrandig enkelvoudig 
blad, gevonden aan de voet van een boom. Normaal vormt Klimop z'n bloei en dit (afwijkend) 
blad enkel in de top van z'n groeiwijze (top van een boom, bovenaan een muur...) dus daar waar  
hij niet verder kan "opklimmen" en z'n energie kan steken in het vormen van "nageslacht". 
Naast de vindplaats staat ook een boom met "normale klimop", dus vermoedelijk is de rare 
vondst een "aflegger" van de naburige plant!   

• Herman:  INVEXO:  géén  merk  van  koeienmelk  maar  wel  een  "kruistocht"  tegen 
invasieve soorten en plaats maken voor méér diversiteit!

Exoten: we hebben het er al over gehad ivm de problematiek van onze "bijen" die hun kluts 
kwijt zijn met al die vreemde ingevoerde planten, ook met de vondst van Watercrassula, een 
Australische invasieve vijverexoot, die in het GOG is gevonden.
Enkele jaren geleden heb ikzelf al eens een voordracht gegeven voor de "plantenvrienden van 
Kruin" ivm dit merkwaardig verschijnsel van planten-die-op-wereldreis-gaan, en ben ik verder 
ingegaan  op  inheems-uitheems,  adventief,  exoten,  invasieve  "pestsoorten",  ingeburgerde 
soorten, "stinzenplanten", kortom een historiek van hoe we gekomen zijn tot de ongeveer 
1400 (aanvaarde) wilde planten die nu in onze Flora staan. We mogen stellen dat voor de 
Europese flora die reis is begonnen in 1492 toen de Genuese zeevaarder Columbus toevallig op 
het "Wilde Westen" botste op zoek naar een Westelijke vaarroute naar Indië. Vanaf toen 
brachten de intense overzeese transporten hele scheepsvrachten aan nieuwe planten, gewild 
of ongewild naar onze gewesten.

Voor onze Belgische flora gaat het maar liefst over een 2000-tal soorten die sinds 
1800 onze land zijn binnengedrongen. De belangrijkste instroom gebeurt via de horticultuur 
(tuin-  en  sierplanten),  tot  1960  kwamen  veel  nieuwe  soorten  binnen  via  de  wolimport 
(woladeventieven) en nu vooral via graantransporten (zie F. Verloove). Vele soorten gedragen 
zich  tamelijk  onschuldig  maar  een  aantal  verstoort  onze  natuurlijke  diversiteit  nogal 
agressief en dan spreken we van "invasieve exoten".

A.d.h.van een goed gedocumenteerde presentatie laat Herman ons kennis maken met 
"INVEXO", een Europees Interreg-project met partners uit Vlaanderen en Zuid-Nederland. 
Het project is gericht op een grondige en deskundige aanpak van bestrijding van enkele échte 
probleemsoorten:  Grote  waternavel,  Amerikaanse  vogelkers,  Stierkikker  en  de 
zomerganzen. Herman  analyseert  en  vergelijkt  de  Vlaamse  strategie  (ANB)  en  de 
Nederlandse  (Bosgroep  Zd-Nederland).  Opmerkelijk  "detail":  de  Am.  vogelkers  is  een 
waardevolle  waardplant  voor  vele  insecten!  (de presentatie  van  Herman staat  op  onze 
"blog"!)
We kennen  nog  andere  van  deze leuke  agressievelingen  zoals  de  Reuzenbalsemien en de 
Japanse duizendknoop. In het  Life+-project voor het herstel van de Alluviale bossen in 



het GOG is ook een belangrijke plaats voorzien voor het bestrijden en ruimen van exoten en 
streekvreemde planten in de polder!

!!! We stellen voor om volgende lente een "exoten"wandeling" te doen in het GOG met 
de plantenstudiegroepkruin!
 
Een interessante publicatie ivm "neofieten" in België is volgende brochure:
Filip Verloove (Nat.Plantentuin Meise): Catalogue of neophytes in Belgium (in Ned, Fr en 
Engels) – handig overzicht van alle niet-inheemse plantensoorten die sinds 1800 onze 
contreien zijn binnengeslopen.

• Freddy: Zannichellia, een "iel" waterplantje zonder Nederlands naam.
Deze zomer vond ik in de brede gracht langs de Ringdijk in de polder van Kruibeke, een dichte  
massa fijne groene stengeltjes zwevend in het water. Er stond ook kranswier tussen maar het 
plantje was duidelijk anders van structuur. Ik dacht aan één of ander fonteinkruid, maar na 
verder zoeken vond ik minuscule vruchtjes in de oksels van de draaddunne zijstengeltjes. Dit 
is Zannichellia palustris, een waterplantje waarvoor zelfs geen Nederlandse naam bestaat! 
Verderop, in een poel langs de nieuwe Barbierbeekbedding vond ik een gelijkaardige populatie. 
Ik heb de waarneming doorgegeven aan Bart Van De Voorde (INBO) en hij antwoordde: "De 
Zannichellia op de foto lijkt me Zannichellia palustris palustris omdat de vruchtjes duidelijk  
niet gesteeld zijn en een korte snavel hebben. Z. is een poldersoort die vooral in ionenrijker  
water voorkomt, de species Z. pedicellata is dat trouwens nog meer uitgesproken en kan je  
zelfs treffen in brak water. Op zich is het geen verrassing voor mij dat je het gevonden hebt  
in KBR. Ik zou er niet van verschieten mocht het ook in de veentranslocatie opduiken."
Volgens de APG-systematiek is  Zannichellia een genus uit de  Fonteinkruidfamilie,  en nauw 
verwant  aan  de  Ruppia's  (ook  geen  Ned.naam)  en  de  Zosteraceae  (Zeegras),  allemaal 
éénzaadlobbigen. Zannichellia, Ruppia en Zostera zijn op wereldschaal zéér specifieke genera 
met  slechts  enkele  soorten en  strikt  gebonden aan  bepaalde maritieme milieus  (zilte  tot 
brakke kustwateren), enkel Zannichellia is meer inlands te vinden in brak tot zoet water.

• Sonja stelt het boek "Van Broeck tot dyckagie" voor.
Dit is een uitgave van de Erfgoedcel Waasland, die de geschiedenis beschrijft van 5 eeuwen  
Wase polders, met véél weetjes en persoonlijke getuigenissen. Momenteel verkrijgbaar in de 
betere boekhandel.

3. Afsluiter: André heeft een natuurboekje kunnen recupereren uit de bibliotheek van 
een  school,  nl:  "Wat  vind  ik  in  de  Alpen?  Dieren-Planten-Stenen"  Thieme's 
Natuurgidsen.

Het is een handig boekje dat past in jas of rugzak en in een bergmilieu zeker z'n diensten 
bewijst  voor  een  snelle  opzoeking  van  allerlei  waarnemingen.  Freddy  heeft  dit  boekje 
uiteraard reeds in z'n bibliotheek zitten, en deugniet zoals hij altijd is maakt hij er dan maar  
een  "prijsvraag"  van  om het boekje  aan  een  gelukkige  winnaar  toe  te kennen.  Efkes  een 
prijsvraag uit de mouw geschud: "hoe noemt men de draadvormige aanhangsels van sporen van 
een paardenstaart?" Dit was vermeld bij de botanische kenmerken van de Lidrus, dus een 
oplettende luisteraar moest dit kunnen weten! Het antwoord is "elateren" en alleen Sonja 
deed een hersenpijnigende poging om nog op dat woord te komen en zij kon dus het boekje 
mee naar huis nemen!

Freddy, december 2012.


