
KRUIN PSG - woensdag 7 november 2012 – locatie "Den Duiventoren"
Aanwezig: Marleen Huysmans, Lieve Cornelis, Veerle Heyman, Julien Rotthier, Herman Van 
Broeck,  Alex  Van  Stappen,  Nine  Van  Hoyweghen,  Paul  Volckerick,  Mia  Barbieur,  Jan  Van 
Bogaert, Freddy Moorthamer.
Verontschuldigd: Gunter Troch, Ingrid Vermeulen, Tim Begijn, Sonja Reps, René Maes

Verslag:
1. agenda:
• volgende PSG: woe 19 dec (ligt vast ! 19.30hr), 23 jan 13, 13 febr, 20 mrt (2013 nog 

checken met Duiventoren!)
• "Leren van mekaar": Scousele, Ons Streven: via Nine (zie dd)
• zaterdag 24 nov: NP studiedag "Bijen" in Mechelen (namiddag). Herman en ik zijn daar 

geweest  en  hebben  véél  opgestoken  ivm  de  problematiek,  ook  veel  info  gekregen 
(folders enz...) om concreet aan de slag te gaan in berm- en agrarisch beheer. Ook 
vastgesteld dat dit probleem op hoog niveau wordt aangepakt in onze overheids- en 
natuurinstellingen.

2. Botanische mededelingen:
• Freddy: "Watercrassula: een Australische exoot in 't GOG".

In de zomer werd in één van de "bloembakken" in de zone van de veentranslocatie 
Watercrassula  gevonden,  een  invasieve  soort afkomstig  uit  Australië  en  veel 
aangeplant  in  tuinvijvers.  Misschien  is  ze  van  daaruit  al  of  niet  bewust "ontsnapt" 
ofwel  meegekomen met aangevoerde gronden in de polder.  Wegens haar "tropische 
karakter" kent het plantje geen seizoenen en kan zo snel beginnen woekeren en de 
normale huishouding van onze poelen en waterlopen serieus verstoren! Watercrassula 
of  Waternaaldkruid,  Crassula  helmsii  behoort  tot  de  succulente  planten of 
"vetplanten". Taxonomisch behoren de vetplanten tot drie families: de Crassulaceeën, 
de Aizoaceae (levende steentjes) en de Cactaceae (cactussen). Zoals Jan terecht 
opmerkte is het kenmerk "vetplant" zeker niet beperkt tot deze plantenfamilies, het 
duikt ook op in andere families, zoals bvb Zeekraal (Amarantenfamilie, zoals ook Biet,  
Melde  enz...)  en  vooral  ook  in  de  Euphorbiafamilie  (Wolfsmelk)  waarin  vele 
gespecialiseerde cactusachtige  soorten voorkomen.  Volgens  de recente  (moleculair-
genetische)  opvattingen in  de APG-systematiek (zie Heukels  23e druk)  behoren de 
"Crassula's" tot de Steenbreekorde, in het gezelschap van o.a. Goudveil, Kandelaartje, 
Ribes  (Rode besjes!)  en  Toverhazelaar.  Nauw verwant  is  ook  de  Anjer&Muur-orde 
waarin we Zonnedauw en Postelein aantreffen, dus allemaal bijzondere plantjes met 
specifieke  aanpassingen  aan  extreme  moeilijke  milieus  (zeer  heet  en  droog,  sterk 
wisselende temperaturen, zout milieu enz...) De Vetplantenfamilie heeft in onze wilde 
flora slechts enkele vertegenwoordigers zoals het bekende Sedum acre, Muurpeper. 
Met z'n kleine enkelvoudige rolronde blaadjes lijkt de Watercrassula daar ook wel op. 
Wegens  z'n  woekerende  neigingen  en  vlotte  vegetatieve  vermeerdering  (een  klein 
stukje volstaat om zich verder te ontwikkelen!) is het plantje moeilijk te verwijderen. 
Via  het  water  verspreiden  die  stukjes  zich  ook  gemakkelijk  of  ze  blijven  aan  de 
laarzen  kleven!  Dus  minutieus  en  voorzichtig  uitrekken  en  verwijderen  is  de  enige 
mogelijkheid. (zie ook presentatie op onze blog "plantenstudiegroepkruin", meer info 
hierover volgt nog !!!)
Méér over invasieve soorten: zie WWW.ALTERIAS.BE, een aanrader!

http://WWW.ALTERIAS.BE/


• Herman: actueel  nieuws:  de  "Essenziekte"  veroorzaakt  door  schimmel  Chalara 
fraxinea. Heet-van-de-naald:  na  het  "perenvuur",  de  "iepenziekte"  en  de  nefaste 
ziektes bij  de Paardenkastanje (kastanjemineermot,  bloedingsziekte...)  is  er recent 
een  nieuwe  bedreiging  opgedoken  voor  één  van  onze  vertrouwde  loofbomen,  nl  de 
"Essenziekte". De ziekte bestaat al langer (eerste aanduidingen in 1992 in Polen) maar 
slechts recent (2006) heeft men de verwekker ontdekt. Het is een schimmel Chalara 
fraxinea, de asexuele vorm van een kleine ascomycete schimmel uit de groep van de 
"Vlieskelkjes,  Hymenoscyphus".  De  sexuele  (sporenvormende)  vorm  van  deze 
paddenstoeltjes zijn overigens onschuldige saprofieten, die massaal kunnen koloniseren 
en ook voorkomen op bladval en twijgjes van Fraxinus (Es). De asexuele vorm blijkt 
nogal agressief pathogeen te zijn en een ware slachting aan te brengen in onze essen-
bestanden!  In  de  bosbouw  is  er  momenteel  zelfs  nog  geen  afdoende 
bestrijdingsstrategie  gevonden,  zelfs  niet  het  grondig  verwijderen  van  aangetaste 
bomen, vermits de schimmel standhoudt in de zelfs rottende strooisellaag.
Voor verdere info: zie presentatie op onze blog.

3. "BOMEN" door Jan Van Bogaert:
Na deze bloedstollende verhalen over invasies en ziektes staat Jan te popelen om ons 
in te leiden in de kenmerken van de naaldbomen. Het wordt snel duidelijk dat we véél 
kunnen leren van iemand die dagelijks tussen de planten zit, die ons kan wijzen op de  
vele details die belangrijk zijn om in het bos "de bomen te herkennen" en die op z'n  
typisch rustige maar ook zéér enthoesiaste en deskundige manier ons stap-voor-stap 
meeneemt in het absolute hoogtepunt van deze studieavond: de determinatie van een 
"naaldboom". Zoals beloofd gingen we verder ingaan op de vondst die Marleen vorige 
keer had aangebracht, nl twijgen en kegels van een (sier)boom in de Bazelstraat in 
Kruibeke.  Jan  is  ter  plaatse  gaan  kijken,  foto's  genomen,  babbel  gedaan  met  de 
eigenaar  (knap  moment  trouwens:  de  "gewone"  burger  mee  betrekken  bij  onze 
bezigheden!).
Jan is direct duidelijk: er zijn vele goede bomenboeken, zoals Phillips, het ANWB-
bomenboek, maar ze zijn hoedanook beperkt in aantal soorten en het zijn ook geen 
echte  "determinatiewerken".  Anderzijds  zijn  de  echte  "bomenflora's"  geen 
gemakkelijke boeken en ze vereisen enige kennis van de vele botanische kenmerken die 
in de sleutels worden vermeld. Hét standaardwerk is  "Nederlandse dendrologie" van 
B.K. Boom (what's in a name!), en ook "Dendrologie van de Lage Landen" (uitgave 
KNNV, verkrijgbaar in de Natuurpunt.winkel).
Jan heeft twijgen mee van diverse coniferen en daarmee leert hij ons de kenmerken 
kennen die we zullen nodig hebben om de "Pinus van Marleen" te determineren.
In de jonge twijgen: grote knoppen met omgekrulde schubben; groot internodium 
(afstand tussen de opeenvolgende groeiknopen op de twijg); langwerpige kokertjes 
ad voet van de bladen (naalden); lengte en inplanting van de naalden (verschil 
tussen Pinus en Picea, of den en spar); dikte van de naalden, gezaagde naaldrand, 
rijen huidmondjes op de onderkant.
Dankzij de microscoopcamera kunnen we deze kenmerken in een handomdraai sterk 
uitvergroot op het scherm projecteren, zodat we weten & zien waarover we praten!
Tussendoor  hebben  we  't  ook  over  de  functie  van  "hars"  dat  typisch  is  voor 
naaldbomen.  Er  komt  zelfs  een  woordje  "plantenevolutie"  aan  te  pas  o.v.v.  de 
"Teloomtheorie" die verklaart hoe de vorm en structuur van het fotosynthetiserend 
onderdeel van een plant, dus "het blad" is geëvolueerd vanuit de eerste mosachtige 



landplanten  tot  de  specifieke  vormen  van  coniferen-naalden  en  loofboom-bladeren. 
(Noot  van  de  Freddy:  als  het  eens  past  komen  we  zeker  terug  op  deze 
"teloomtheorie", want "evolutie" is toch wel m'n stokpaardje geworden en kan ons veel 
leren over de oorsprong van de ingenieuze aanpassingen waarin soorten zich in de loop 
der tijden hebben gespecialiseerd en die succesvol zijn gebleken in hun voortbestaan!) 
A.d.h. van het meegebrachte materiaal kan Jan ons de verschillen tonen van de diverse 
kenmerken.
En dan is het aan ons: met behulp van de wetenschappelijke determinatiewerken gaan 
we aan de slag om doorheen de sleutels te geraken en de kenmerken te herkennen, een 
héél  boeiende  en  geanimeerde  bezigheid!  En  uiteindelijk  kunnen  we  Marleen  een 
ontegensprekelijk antwoord geven voor haar "mysterieuze vondst": het is een  Pinus 
pinaster (syn. Pinus maritima) of Zeeden! Recht tegenover de Scapino en Delhaize in 
Kruibeke staat die waarschijnlijk niet op z'n favoriete standplaats, maar anderzijds is 
het een robuste en resistente soort die wel een stootje kan verdragen! Tevens een 
economisch interessante soort die gecultiveerd wordt voor de winning van "terpentijn" 
uit het hars, dat toepassingen vindt in de fabricage van verf, vernis, zeep en linoleum. 
Vroeger werden van z'n kaarsrechte stammen telefoonpalen gemaakt.

Als toemaatje toont Jan ons de bladeren van de Papiermoerbei, een héél speciale boom 
om twee  redenen:  enerzijds  heeft  hij  verschillende bladvormen (bijna  elk  blad  is 
anders, en dat is toch wel uitzonderlijk voor bomen), anderzijds is het een soort die 
"melksap"  heeft,  wat  we  slechts  verspreid  terugvinden  in  andere  plantenfamilies 
(Euphorbiafamilie, Paardenbloemachtigen...)

En  alsof het  nog  niet  genoeg was,  stelt  Jan voor  om het op  één van  de volgende 
PSGavonden  te  hebben  over  "alternatief  onkruidbeheer" onder  de  titel: 
"Zonder=Gezonder". Daar kijken we alvast naar uit!

Jan heeft ons enkele interessante links bezorgd ivm planten:
Ellenbergwaarden,  Plantenlijst  uit  Floradatabank,  RodeLijst  flora  Vlaanderen, 
Soortengroepen  Vlaanderen  en  overzicht  Grime-C.S.R-waarden (ecologische 
dynamiek tussen planten: Competitie, Stress, Ruderaal). Ten gepaste tijde zullen 
we deze tools verder toelichten! Dus nog veel werk aan de winkel, nog véél stof 
voor vele boeiende PSGavonden!
 

Bedankt Jan voor deze bijzonder boeiende inbreng en we kijken graag uit naar nog vele 
interessante  wijze  lessen  vanuit  jouw  professionele  ervaring  en  milieubewuste 
bekommernis!

Gunter  heeft  intussen  een  "blog"  gemaakt  voor  onze  plantenstudiegroep,  het  is  ahw een 
"eigen  website"  van  het  "leven  en  welzijn"  van  onze  studiegroep.  We  zullen  die  verder 
praktisch voorstellen en hoe we daar gebruik van kunnen maken!

Freddy


