
KRUIN PSG - woensdag 20 november 2013 – locatie "Den Duiventoren"
Aanwezig: Greet, Sonja, Lieve, Jules, Mia, Alex, Gunter, Herman, André, Paul, Freddy.
Verontschuldigd: René, Marleen, Nine.

Verslag:
1. Gunter  leidt ons op een enthousiaste en professionele manier binnen in de wondere 

wereld van de "informatica" en leert ons stap-voor-stap hoe we een presentatie kunnen 
maken én presenteren. Hij geeft een online-demo van het programma "powerpoint" dat 
ofwel  op  je  eigen  PC  geïnstalleerd  staat  ofwel  bereikbaar  is  via  www.outlook.com 
(daarvoor  moet  je  dan  wel  een  account  aanmaken)  en  verder  via  OUTLOOK  / 
SKYDRIVE.
De presentatie van Gunter en handige / nuttige tips staan reeds op onze Blog 
(zoek in Google: PLANTENSTUDIEGROEP KRUIN !)
Een greep uit de goede raad van Gunter:
• Indeling van de presentatie: Inleiding (onderwerp, inhoud, timing) / middenstuk / 

slot.
Info per dia: beperkt houden (max 6 woorden!); in de praktijk zetten we (ik toch)  
méér tekst in een dia; een regel zou kunnen zijn: het moet nog zicht- en leesbaar 
zijn tot op de achterste rij van het publiek!
Niet  al  te  kwistig  omspringen  met  "animaties"  en  kleuren;  dit  zien  er  dikwijls 
handige tools uit om iets te beklemtonen of letterlijk "in de verf" te zetten, maar 
maak er geen "sound- & light-show" van!

Zelf doen is de beste leerschool, dus probeer het eens! Véél succes!
2. Freddy brengt  presentatie  over  "stoere  bomen  en  straffe  killers"  met  de  titel 

"BOMEN  STERVEN  STAANDE...". Door  de  eerste  stormachtige  toestanden  in 
oktober zijn in onze regio enkele monumentale bomen gesneuveld zoals de 2e oudste 
Beuk  in  Hof  ter  Saksen  (220  jaar  oud!),  één  van  de  "kathedraal"beuken  in  park 
Wissekerke in Bazel en de markante Hollandse linde (met Maria-kapelletje) aan de 
Kruibeekse kreek in het GOG in Bazel. Deze bomen waren reeds jarenlang aangetast 
door  zwammen (Tonderzwam,  Honingzwam)  en  het  moest  er  eens  van  komen:  moe, 
verzwakt, ziek en uitgeput hebben zij het loodje gelegd en de ongelijke strijd tegen 
die "straffe killers" verloren! Dus reden genoeg om eens verder kennis te maken met 
de Honingzwammen (genus Armillaria) en hun kwalijke reputatie; wie zijn ze? Hoe zien 
ze er uit? Beetje systematiek en voorkomen, en vooral de ontwikkeling van die taaie 
zwarte veterachtige snoeren "rhizomorfen" waarmee hij in de bodem woekert en in 
bomen binnendringt langs de wortels. Ondanks alles wordt hij in Oost-Europa geprezen 
als "Eastern Europe's Golden Child", een fel gewaardeerde eetbare soort! Maar: "De 
gustibus  non  est  disputandum"!  wisten  de  Romeinen  al  en  dat  waren  ook 
paddenstoelensnoepers!
De presentatie staat op de Blog.

3. Herman geeft  het  vervolg  van  het  verhaal  over  de  "Fytoremediatie"  van  sterk 
verontreinigde gronden op militaire domeinen (zie verslag okt '13). We leerden reeds 
dat gram-negatieve Pseudomonas-bacteriën (in de bodem) en vegetatie (bovenop de 
grond) samenwerken en op termijn de giftige stoffen afbreken. Zo wordt o.a. stikstof 
omgezet in een vorm die opneembaar is door planten. Er wordt nu ook onderzocht en  
uitgetest  in  welke  mate  mycorrhiza-zwammen (symbiose)  zoals  Nevelzwam, 
Vaalhoeden en een Koraalzwam (Ramaria stricta) dit proces mee kunnen ondersteunen.
Van "Fytoremediatie" naar "Fungiremediatie": zie de Blog.

http://www.outlook.com/


4. Suggesties voor volgende PSG-avonden:
Jutta: Reuzen-aronskelk in Meise
Sonja: flora in de baai van Heist
Nine: "Kemp"
Herman: toelichting bij de "bomenwerkgroep" ivm park Wissekerke.
Hoe maken we een "herbarium"?

Iets  na  tienen  sluiten  we  deze  leerzame,  gevarieerde  plantenavond  af,  weer  eens  een 
goedgevulde agenda en spijtig genoeg geen tijd meer over om de meegebrachte plantjes te 
bekijken. Dat maken we 'n volgende keer wel goed!

Volgende afspraak: woensdag 11 december!

Freddy


