
KRUIN PSG - woensdag 13 februari 2013 – locatie "Den Duiventoren"
Aanwezig: Sonja,  Lieve,  Marleen,  Jules,  Alex,  Nine,  Gunter,  Herman,  Jan,  Hilde,  Veerle, 
André, Willem, Freddy.
Verontschuldigd: Paul, René, Mia, Jutta.

Verslag:
1. agenda:

• volgende PSG: 20 maart (woensdag, 19.30hr Duiventoren)
• Herman Van Broeck nodigt ons uit om een uniek (werk)bezoek te brengen aan 

het  militair domein van Groot en Klein Schietveld in Brasschaat.  Klemtoon 
ligt op info over natuurbeheer en IHD's en terreinbezoek samen met de mensen 
van ANB. Bezoek zou doorgaan op maandag 27 mei. Concrete afspraken volgen 
nog. Freddy stuurt alvast een mail om interesse te peilen.

2. Veerle  Heyman heeft  einde  2012  haar  ontslag  gegeven  als  secretaris  van  Kruin. 
Freddy schetst hoe zij vele jaren een duivel-doe-al, een polyvalente duizendpoot was, 
penningmeester,  secretaris,  webmaster  en  informaticadeskundige,  fotograaf-altijd-
paraat, verknocht aan de polder, inside-contactpersoon bij Natuurpunt. Tevens wist ze 
samen met Paul, Freddy te overhalen om eind 2005 binnen Kruin "iets" te beginnen 
rond "planten", en zo zijn de "plantenvrienden" ontstaan, de talloze plantenavonden op 
woensdag in 't Gildenhuis in Kruibeke, de plantentochten en inventarisaties in 't GOG 
en  de  aanzet  tot  deze  Plantenstudiegroep.  In  naam van  het  bestuur  van  Kruin 
overhandigen we haar een boekenbon. Hartelijk dank Veerle, en altijd welkom in 
de plantenstudiegroep!
 

3. Botanische mededelingen:
1. Freddy: Ellenberg en Socio-ecologische groepen.
Eén van de stokpaardjes van Freddy is de relatie tussen planten en hun groeiplaats. 
Waarom vinden we ze precies daar? Waarom ook meestal samen met andere planten? 
M.a.w. wat zit er achter het voorkomen van typische "plantengemeenschappen"? Het 
heeft  alles  te  maken  met  de  evolutionair  ontwikkelde  en  genetisch  ingebakken 
voorkeur van (wilde) planten om zich graag te vestigen op plekken die voldoen aan hun 
standplaatsvereisten.  De  duitse  botanicus  Ellenberg heeft  hier  vorige  eeuw 
baanbrekend  werk  over  verricht  en  voor  elke  plant  de  voorkeur  bepaald  voor  een 
tiental  abiotische en biotische eigenschappen van de standplaats. Elke plant heeft 
voor  elk  van  die  factoren  (vochtigheid,  zuurgraad,  lichtinval,  voedselrijkdom, 
kalkgehalte  enz...)  een  breed  of  nauw  optimum  waarbij  ze  best  gedeid.  In  de 
standaardlijst van de Belgische flora (Dumortiera 1982) is voor elke soort, op basis 
van  deze  Ellenbergfactoren,  een  "socio-ecologische  code" toegekend,  maw  een 
omschrijving van het favoriete milieu (groeiplaats, bodemtype, biotoop...) waar we die 
plant bij voorkeur zullen vinden samen met andere planten met vergelijkbare voorkeur. 
En zo komen we weer terecht bij de "plantengemeenschappen" zoals die uitvoerig zijn 
beschreven  in  de  Nederlandse  literatuur  van  de  "Vegetaties  van  Nederland"  van 
Westhoff,  Den  Held  en  Schaminée.  Adh  van  een  korte  presentatie  geeft  Freddy 
toelichting bij de Ellenbergfactoren en de socio-ecologische-groepen. De professionele 
plantenbiologen (INBO) hanteren uiteraard specifieke software (twinspan enz...) om 
vegetatie-opnamen  te  analyseren  en  statistisch  om  te  zetten  in  indicaties  naar 
bepaalde vegetatietypes (bvb: de vegetatiekartering van het GOG van begin 2000). Als 
geïnteresseerde leek en plantenliefhebber kunnen we deze software niet hanteren, we 
hebben echter wel een gedigitaliseerde plantenlijst met vermelding van de soc-eco-



codes. Freddy wil bewijzen dat we als enthoesiaste plantenliefhebbers daar ook mee 
aan de slag kunnen om een plantenlijstje van een bepaalde plek te interpreteren naar 
dynamiek op die plek, vegetatietype en welke planten we daar nog kunnen verwachten! 
We oefenen deze werkwijze in dmv een fotoreeks van telkens 4 plantensoorten die qua 
standplaats nauw samenhoren, we proberen een link te leggen naar het type biotoop 
van waar we die planten kennen en proberen ze te plaatsen in één van de hoofdgroepen 
van de 9 socio-ecologische groepen.  Het is  alvast frappant hoe we met slechts 36 
planten (amper 2% van onze flora) een bijzondere correlatie kunnen aantonen! Deze 
grensverleggende oefening leert  ons  ook  dat  correcte determinatie  van  individuele 
planten (en ja, daarvoor leren we met een Flora te werken!) kan leiden tot een goede 
interpretatie  van  het  biotoop  en  aanwijzingen  kan  geven  naar  andere  ken-  en 
begeleidende soorten.

• Er  is  nogal  wat  geroezemoes  en  reactie  rond  de  tafel,  en  terecht!  Er  zijn  zovele 
coderingssystemen  als  er  auteurs  zijn  en  hoe  komen  die  overeen?  Is  er  een  universele 
standaard voor "habitattypes"? Sonja verwijst naar het boek van INBO over de Biologische 
WaarderingsKaart en dat dat geen eenvoudige literatuur is. Anderzijds krijg ik van Jan Van 
Bogaert regelmatig een enthoesiaste duw in de rug, dat deze materie de kern van de zaak is 
van inzicht in "vegetatiekunde" en dat prikkelt natuurlijk mijn inspiratie om er volgende 
PSG verder op in te gaan!

2. Herman:  in  aanloop  naar  het  bezoek  aan  het  militair  domein  en  uniek 
natuurgebied van het Groot en Klein schietveld van Brasschaat, laat Herman 
ons  kennis  maken  met  het  Europese  Life-project DANAH 2003-2010 ivm 
"natuurherstelwerkzaamheden" op militaire domeinen. Onze interesse is op die 
manier  geprikkeld  en  legt  de  basis  van  weer  eens  een  prachtig  initiatief. 
Bedankt Herman!

3. Toemaatje: gelezen in GVA van 9/3/13: "De zaadjesvoorraad van de wereld." 
Op Spitsbergen, ongeveer 1300km van de Noordpool en 120m diep onder de 
grond ligt, als een natuurlijke permanente diepvries, de "Svalbard Global Seed 
Vault", ook genoemd de "Ark van Noach" of de "Doomsday zaadkluis". Het is een 
streng  beveilgde bunker waarin  zaden van  de belangrijkste  gewassen uit  de 
wereld  liggen  opgeslagen  zodat  ons  nageslacht,  zelfs  bij  kernrampen  of 
atoomconflicten, geen honger hoeft te lijden. Tevens kan de "zadenkluis" de 
planten-biodiversiteit blijven garanderen en de wereldvoedselvoorziening veilig 
stellen.  Er  is  plaats  voor  méér  dan  2  miljard  zaadjes!  Dit  architectonisch 
staaltje  van  veiligheid  en  spitstechnologie  heeft  6,9  miljoen  €  gekost  en  is 
gefinancierd o.a. door Bill Gates en de Noorse overheid. Onlangs heeft Syrië 
zaden naar de databank gestuurd. Ook onze Nationale Plantentuin denkt eraan 
om z'n  unieke  zadencollectie  van  maar  liefst  211  wilde  boonsoorten  aan  de 
databank te schenken.

4. De  "doos van Sonja", intussen omgedoopt naar de "doos van Sondora" komt 
volgende PSG-avond beslist als éérste werkingspunt aan bod!  Dit wordt een 
verrassend boeiende tocht doorheen onverwachte plantenkenmerken!

Graag tot volgende keer!

Freddy, februari 2013.


