
KRUIN PSG - woensdag 11 december 2013 – locatie "Ons Huis" Kruibeke.
Aanwezig: Lieve, Jules, Mia, Marleen, Alex, Gunter, Herman, André, Paul, Frank Jespers, 
Freddy.
Verontschuldigd: Greet, Sonja, Nine.

Verslag:
1. Freddy  meldt  dat  er  in  taverne  Duiventoren  een  wisseling  van  gerant  is  gebeurd 

waardoor het vergaderzaaltje vandaag niet vrij was. Dus zijn we teruggekeerd naar 
onze "oude vertrouwde" stek in 't Gildenhuis in Kruibeke. We bekijken nog verder hoe 
we onze planning volgend jaar doen. Hier alvast de data voor 2014: woensdagen 22/1, 
19/2, 19/3 en 23/4.
Welkom  aan onze nieuwe plantenvriend Frank Jespers.  Enkele  jaren geleden heeft 
Frank deelgenomen aan de CVNcursus Natuur-in-zicht samen met z'n echtgenote. Het 
raakte me dan ook om te vernemen dat z'n echtgenote onlangs is overleden. Hiermee 
wens  ik  hem vanwege  de  plantengroep  onze  deelneming  te  betuigen  en  hem graag 
verder te mogen ontmoeten op onze activiteiten!

2. Marleen heeft heuglijk nieuws! Op 6 augustus is Jack geboren, het derde kleinkind van 
omi  Marleen  en  opa  Hendrik.  Marleen  heeft  een  originele  attentie  bij  voor  de 
plantenvrienden:  ipv suikerbonen,  een potje  Jack-honing van  de allereerste honing-
oogst van Hendrik. Marleen vertelt vol vuur over hun bijenvolkje, de knepen van de 
imkerij en dat het lieve huisdiertjes zijn als je 'r maar vriendelijk mee omgaat en 
tegen praat! Ze nodigt de plantengroep ook uit om in 't voorjaar wanneer de bijen 
terug uitvliegen eens te komen kijken! Dat spreken we zeker nog af.

3. Paul vraagt  aandacht voor een nieuw project van het  Regionaal  Landschap Schelde 
Durme, nl het inzaaien van "Fauna akkers" waardoor meer variatie wordt bekomen in 
agrarisch landschap, meer diversiteit en toevlucht voor allerlei dieren (bijen, kleine 
knaagdieren, vogels...). Méér weten? Kijk eens op website van RLSD:  
Home > Wat doen we? > Landschap > Kleine landschapselementen, ken je ze? > Fauna-akkers
Paul verwijst naar mooie resultaten in Nederland en in 't Meetjesland.
Alex vermeldt opmerkelijke resultaten van spontane bloemrijke (heide)vegetatie op de 
Lange vaag in de Stropers.  
Mia merkt op dat bermen mits gepast maaibeheer (en afvoeren) ook evolueren tot 
soortrijke  specifieke  plantengemeenschappen.  Project  Fauna-akkers  mikt  niet  op 
elementen  die  reeds  in  bermdecreet  beheerd  worden  maar  wel  op  alle  mogelijke 
andere  "verloren"  hoekjes  en  randen  in  de  mozaïek  van  ons  Vlaamse  agragrisch 
ingerichte landschap.
Er wordt ook vraag gesteld naar de "herkomst" van de zadenmengsels. 

4. Aan 't werk!: determinatie !  Herman heeft enkele plantjes meegeritst uit z'n tuin. 
Het materiaal wordt verdeeld en drie groepjes gaan snel aan de slag met loupe en 
flora's.  Geen sinecure want we hebben geen goed ontwikkelde bloemen meer.  Mits 
enkele  logische  keuzes  in  de  hoofdsleutel  (Eggelte)  komen  we  bij  "bloemen  met 
duidelijke kroon- en kelkbladeren en kr.bladeren vrij van elkaar". Geen evidente keuze 
vermits  we enkel  uitgebloeide bloemen hebben zonder kroonbladeren.  We zien  wel 
duidelijk 5 vrije kelkbladeren met een vliezig randje, resten van een 10-tal meeldraden 
en een vruchtbeginsel (waarin we de zaden reeds zien zitten) met 5 stijlen. Het feit 
dat we de meeldraden terugvinden, ingeplant op de bloembodem laat vermoeden dat de 
kroonbladeren niet vergroeid zijn. Bij bloemen met een kroonbuis (bvb smeerwortel) 
staan de meeldraden meestal ingeplant op de kroonbuis en vallen dus samen met de 
kroonbuis af! Vervolgens lopen we doorheen de groepssleutel op basis van de vorm van 
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de bladeren, aantal kelkbladeren en meeldraden > bldrn tegenoverstaand, kroon- en 
klkbldrn  5  en  vruchtbeginsel  bovenstandig,  bldrn  gaaf  >  Anjerfamilie.  In  de 
familiesleutel lopen we door tot "meeldraden 10",  niet-bloeiende zijstengels aan de 
plant  (méérjarige  plant),  stengel  rondom  behaard,  geen  klierharen  >  Gewone 
hoornbloem, Cerastium fontanum. Een algemeen wild kruidje dus maar toch niet zo 
simpel om zo'n volledige determinatie te doen! Op deze manier hebben we wel kennis 
gemaakt  met  enkele  typische  Anjerfamilie-kenmerken.  Oefening  baart  kunst:  't  is 
weer eens bewezen! Over deze familie en genus: zie kaderstukje achteraan!

5. Freddy toont enkele foto's van een uitzonderlijke paddenstoelenvondst in het Hof ter 
Saksen in Beveren. Een 10-tal meter hoog op een armtierige beukenstam staan enkele 
in  klompen  verenigde  vruchtlichamen  van  een  Pruikzwam.  Er  is  twijfel  tussen  de 
Gewone (Hericium erinaceum) of de Gelobde pruikzwam (Creolophus cirrhatus), dus er 
is verder (microscopisch) nazicht vereist.  Het gaat dan ook om een zeer zeldzame 
verschijning in onze Wase regio.  De Pruikzwam is een wondparasiet die meestal  op 
beuk voorkomt en een voorkeur heeft voor dikke bomen.

6. Freddy borduurt verder op het verhaal van Herman over de "Fytoremediatie", meer 
bepaald  over  de  relatie  tussen  bacteriën  en  Stikstof.  We  gaan  dieper  in  op  de 
aanwezigheid  van  Stikstof  in  de  atmosfeer  en  biosfeer,  op  de  N-cyclus  waarin 
bacteriën  een  sleutelrol  vervullen  omdat  alleen  zij  in  staat  zijn  om atmosferische 
(inerte)  N2  te  binden  en  om  te  zetten  naar  nitraten  die  door  planten  kunnen 
opgenomen worden en zo hun rol kunnen spelen in alle mogelijke levensprocessen tot in  
de  genetische  blauwdruk  van  alle  leven  (DNA  en  RNA).  We  bekijken  ook  de  "N-
footprint" van de menselijke activiteit en de gevolgen daarvan op het milieu (Nox en 
andere emissies en depositie, ophoping in de bodem). We bespreken de  "nitrofiele" 
(stikstofminnende) planten die in onze streken zowat alle vegetaties domineren. We 
maken ook kennis met speciale bacteriën die in relatie met Vlinderbloemigen (klaver, 
bonen,  lupinen...)  en  Zwarte  els  in  staat  zijn  om via  wortelknolletjes rechtstreeks 
biologisch opneembare N ter beschikking te stellen.  Tenslotte zien we ook hoe de 
Zwarte els in staat is om te overleven in natte, zuurstofarme moerasbossen en ahw 
voor een natuurlijke oeverbeschoeiing zorgt. Zo leggen we een link naar de waardevolle 
Elzenbroekbossen  in  het  GOG  van  Kruibeke,  die  opgenomen  zijn  in  het  Europese 
project  Scalluvia voor  habitatherstel  van  deze  zeldzame  en  biologisch  zéér 
waardevolle bostypes. 

7. 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"?
Ontwikkeling van schrale (natte) graslanden: hoe? Beheerproblemen...

Rond halfelf sluiten we weer eens een boeiende plantenavond af met heel wat aanvullende en 
kritische interactie rond de tafel ! En de honing van Jack zal smaken!
Aan  allen  aangename,  gezellige  eindejaarsdagen,  dank  voor  jullie  aanwezigheid  en 
enthousiaste bijdragen op de PSGavonden en bij leven & welzijn graag tot volgend jaar!
Volgende afspraak: woensdag 22 januari 2014.

Freddy
december 2013



Hoornbloem, Cerastium – "familie"geschiedenis

Volgens de huidige classificatieopvattingen bevat de Anjerfamilie  een 24-tal genera, dikwijls lage plantjes 
met kleine bloemen en dikwijls lastig om tot op soortniveau te determineren.

Tevens vinden we in verschillende en zeker oudere Flora's verschillende opvattingen over de omschrijving 
van de familie "Anjerachtigen". Dus een goede aanleiding voor dit botanisch kaderstukje!

In de 8e druk van de Schoolflora van Heukels (1899 !) komen we volgens twee paden tot de familie van de 
Caryophylleeën (Muurachtigen):

1e pad: kleine, vaak liggende planten met kleine, dikwijls onduidelijke, tweeslachtige bloemen met 4-5-delige 
of -bladige kelk, zeer kleine kr.bladeren, bovenstandig vruchtbeginsel, 4-10 meeldraden en 1-5 stijlen.

2e pad:  klk en kr aanwezig, 4-5 gelijke kr.bladeren, 4-5-delige of -bladige kelk,  bovenst vr.beginsel,  10 
mldrdn, 2-5 stijlen, bladen enkelvoudig en tegenoverstaand.

(In bovenstaande paden vinden we de kenmerken terug van onze determinatie-oefening!)

De familie wordt verder opgedeeld in 4 sub-families. In de Alsineeën vinden we de Hoornbloem terug (zie 
ook verder!) Overigens worden de 24 geslachten vermeld zoals we die vinden in de "moderne" Heukels (23e 
druk), die gebaseerd is op de classificatieopvattingen uit het moleculair-genetisch onderzoek, bekend als  
het  APG-systeem (Angiosperm Phylogeny Group);  we zijn nu reeds aan de APG III-versie toe, dus de 
wetenschap staat niet stil !

In diezelfde "oude" Heukels vind ik ook het "Overzicht der klassen van het stelsel van Linnaeus" terug; 
merkwaardig hoe de "vader van de botanie" zo accuraat plant- & bloemkenmerken heeft bekeken zonder 
reeds enige notie te hebben van genetische verwantschap, erfelijkheidswetten, laat staan DNA! Linnaeus 
deelde de bloemplanten (angiospermen) in volgens het aantal meeldraden. In de groep met 10 meeldraden 
(de  tienhelmigen,  Decandria) komen  we  dan  verrassend  snel,  in  enkele  stappen  terecht  bij  de 
Caryophylleeën:  kruiden met enkelvoudige bladen,  bovenstandig  vruchtbeginsel,  bloemdek of  kelk/kroon, 
stijlen 2-5.

Sub-families: hoewel de meeste actuele Flora's één familie onderscheiden, nl de Caryophyllaceae (Anjer- 
en Muurfamilie) wordt dikwijls nog verwezen naar die vroegere indeling in sub-families. Dit is zeker zinvol 
om de onderscheidende kenmerken en de stappen in de sleutel van deze familie beter te begrijpen.

KELK niet vergroeid > Alsinoideae: type-genus Minuartia (Veldmuur), oude naam: Alsine.

hierin vinden we ook Cerastium (Hoornbloem) en Stellaria (Muur)

KELK vergroeid > Silenoideae: met o.a. Koekoeksbloem, Anjer, Gipskruid...

VLIEZIGE STEUNBLADEN aanwezig > Paronychioideae: met o.a. Spurrie, Schijnspurrie...

Deze sub-families vinden we ook terug in de oudere uitgaven van de populaire Flora van Heimans & Thijsse 
en ook in de (Franstalige) Flore de Belgique van Crepin (1945). In deze Flora vinden we trouwens in de 1e 
stap reeds de vraag: SEPALEN vergroeid of vrij.

"Sepalen"? Wat is dat nu weer? Dat zijn "kelkbladen". In botanische teksten zal je regelmatig deze term 
tegenkomen en in de familie van de orchideeën spreekt men niet over kroon en kelk, maar over petalen en  
sepalen.

EEN GEHEUGEN-TRUUKJE: KROpKErs
KROonbladeren = p(etalen) / KElkbladen = s(epalen)

Zo zien we maar weer hoe zo'n banaal (on)kruidje uit de tuin van Herman kan uitgroeien tot een 
boeiend, hopelijk leerzaam botanisch verhaal ! 


