
KRUIN PSG - woensdag 22 januari 2014 – locatie "Ons Huis" Kruibeke.
Aanwezig: Sonja, René, Marleen, Nine, Mia, Willem, Paul, Alex, André, Frank, Herman, Lieve, 
Greet, Gunter, Jul, Freddy.
Verontschuldigd: Jutta

Verslag:
1. Stavaza lokaal: voorjaar 2014: 't Gildenhuis in Kruibeke. Hier alvast de volgende data 

voor 2014: 19/2, 19/3 en 23/4 (telkens om 19.30hr).
2. Freddy: aankondiging en oproep voor NIAvonden van Kruin 12 febr en 12 maart !
3. Vraag van Paul  ivm de "streekeigen" herkomst van de zaden van het project Fauna-

akkers van het RLSD.  Antwoord van  Robbert Schepers (RLSD): "Daar wordt zoveel 
mogelijk naar gestreefd maar het probleem is dikwijls dat leveranciers zoals ecoflora 
en ecosem (die proberen om al hun zaad uit inheems materiaal te leveren) dergelijke 
hoeveelheden niet kunnen leveren.  Uit ervaringen bij andere Regionale landschappen 
blijkt dat dit dikwijls niet haalbaar is omdat het aanbod enerzijds te klein is en omdat 
er te weinig regels rond bestaan. We zetten die vraag alleszins in ons bestek, maar je 
kan verwachten dat sommige soorten van elders zullen komen (maar normaal gezien 
moet de herkomst wel bekend zijn)."

4. "Bodemdynamiek, nutriëntenwerking, rol van (N) en P-cyclus in beheer en omvorming 
van agrarische gronden naar bvb natte schrale graslanden". Freddy meldt dat hierover 
goed  overleg  is  met  Laurent  Meersschaert.  We  proberen  dit  onderwerp  te 
programmeren in april. Ook de Barbiergidsen zijn hierin geïnteresseerd!

5. Sonja: "Flora in de baai van Heist." Met totaal overbodige bescheidenheid en een 
beetje "plankenkoorts" geeft Sonja ons op een rustig vertellende manier relaas van 
een  zomerwandeling  in  de  baai  van  Heist.  Mooi  gestructureerde  powerpoint  (daar 
kunnen we 'n puntje aan zuigen!) die ons kennis laat maken met bijzondere plantjes 
zoals Lamsoor,  Zeekraal,  Schorrenkruid,  Zeewolfsmelk,  Helmgras en Biestarwegras, 
Strandduizend-guldenkruid en nog zoveel typisch zoutminnende planten, die uniek zijn 
voor het even unieke biotoop van strand, vloedlijn, kust en duinen. Opmerkelijk was ook 
de  heldere  uiteenzetting  over  de  specifieke  kenmerken  van  deze  planten-
gemeenschappen: dynamiek en stress, en niet in 't minst de speciale aanpassingen en 
strategieën van deze planten aan een "vijandig" zout milieu. Alvast ook een goed idee 
om eens een uitstap te organiseren. René heeft dit reeds voorgesteld aan Kruin. Dit 
wordt  verder bekeken!  Knap gedaan, Sonja, het applaus van je "supporters" is 
dubbel en dik verdiend! De presentatie + de toelichting bij de slides worden uiteraard 
opgenomen op onze blog. Ga daar af en toe eens naar kijken. Dat zal Gunter deugd 
doen!

6. Na de geanimeerde pauze:
* Lieve nodigt de plantengroep uit om in het voorjaar te komen wandelen in de polders 

van  Hingene (Schellandpolder,  decor  van  "Stille  waters",  stiltegebied,  "wielen"  met 
geschiedenis, omgeving Notelaer enz...). Een goede gelegenheid om iets "van elkaar te leren"! 
En afsluiten doen we in het "chalet" van Lieve! Waarschijnlijk op 'n zaterdagvoormiddag.

*  Nine sluit hierbij aan en deelt mee dat binnenkort terug het initiatief  "Leren van 
elkaar" van Ons Streven start, op vrijdagavonden, dit jaar in het Scheldepark in Temse.

7. Freddy  geeft beeld en uitleg bij het "BarbieRosa"-project aan de Noordelijke dijk 
van de Kruibeekse kreek. Langs die dijk heeft zich decennialang een fraaie struweel- & 
bomenkraag ontwikkeld met Meidoorn, Heggenroos, Vlier, Es, Lijsterbes, Zomereik... 
Aan de dijk langs het Kortbroek (nabij Scheldelei) staat ook reeds lang Sleedoorn. Het 



opzet is om zaden, dus genetisch materiaal te verzamelen van Meidoorn, Sleedoorn en 
Heggenroos,  deze  te laten opgroeien  tot  plantgoed  door 'n  gespecialiseerde firma 
(Sylva, in samenspraak met ANB) en binnen enkele jaren dan in mozaïek uit te planten 
op de dijk in de richting van de Heirbeeksluis. Dit stuk dijk is trouwens ook het enige 
dijkrelict  dat  nog  vrijwel  ongeschonden  en  origineel  overblijft  in  het  GOG!  We 
proberen in de zomer de dijk te verkennen en de soorten, vooral de Rosa-species, te 
determineren. Plukken moet gebeuren in september/oktober. We spreken dit verder 
af! 

8. Freddy lanceert nieuw idee:  laten we eens op de PSGavonden een vast agendapunt 
maken van de bespreking van "Vergeten groenten", op vlak van botanische kenmerken 
(we zijn nu eenmaal een plantenSTUDIEgroep!),  ontstaan, herkomst en ontwikkeling 
van cultivars, kweeksoorten, weetjes ivm gebruik, toepassingen en "heilzame" werking, 
uiteraard op smaak gebracht met een "proevertje". Vermits we nog een aantal thema's 
in de wachtrij hebben (zie achteraan dit verslag) dacht ik dit idee "voorzichtig" aan te 
brengen om er in najaar of volgend jaar mee te starten. Het is ook de bedoeling om er 
"team-work" van  te maken om zoveel  mogelijk  info te verzamelen  en het  werk te 
verdelen! Maar vanaf het eerste woord werd ik overrompeld door het enthousiasme en 
gretigheid  van  de  groep  om  een  groente  te  "adopteren"  en  de  uitwerking  van  de 
bespreking te coördineren. Waaw, dat was precies een "schot in de roos"! Er wordt 
vlotjes keuze gemaakt uit de voorgestelde soorten en enkele plantenvrienden springen 
direct op de barricade om de voorbereiding op zich te nemen! Ik stuur hierover nog 
een aparte mail met oproep om samen info & weetjes te verzamelen en door te geven 
aan de "groenten-trekker"! Hier alvast het overzicht voor volgende PSGavonden:
februari: Rammenas olv Mia Barbieur (mbrbr@skynet.be)
maart: Pastinaak olv Sonja Reps (sonjareps@hotmail.com)
reeds "geclaimd" voor het najaar:
Aardpeer: Herman, Alex en Paul
Winterpostelein: Lieve.

9. En tenslotte reeds korte mededeling ivm met nog een nieuw item: "Allerlei kantjes van 
bekende plantjes !"  nav een handig boekje met die titel dat ik op de Boekenbeurs 
vond. Het deed me ook terugdenken aan de titel waarmee we, nu al 8 jaar geleden (!)  
onze  nederige  plantenwerkgroep  binnen  Kruin  opstartten,  nl.    "Planten  langs  alle 
kanten"! Tegelijk leek het mij een mogelijk antwoord op de vraag die was gesteld in 
onze studiegroep in januari 2012, nl: "fiches" maken van plantenkenmerken op basis van 
de besproken soorten op de PSG-avonden en vondsten in 't veld, bij voorkeur van wilde 
planten die we courant in onze eigen omgeving vinden." Wegens de overrompelende 
respons op de "Vergeten groenten" en de onderwerpen in de wachtrij, behouden we dit 
idee voor later!
Beide  aandachtspunten  kunnen  alvast  uitgroeien  tot  waardevolle  achtergrond-
informatie met educatieve meerwaarde voor de natuurgidsen onder ons. Bvb: als je op 
een wandeling Herik of Gewone raket tegenkomt en je kan aan je publiek vertellen dat 
die planten wilde broertjes zijn van radijsjes en rammenas en je kan daar iets over 
vertellen, dan heb je gegarandeerd je publiek op de hand! Quid est demonstrandum 
maar 't is een stevige uitdaging! 

Suggesties in de "wachtrij" voor volgende PSG-avonden:
◦ Jutta: Reuzen-aronskelk in Meise
◦ Nine: "Kemp"
◦ Lieve: "Planten houden hun adem in bij overstroming."



◦ Herman: toelichting bij de "bomenwerkgroep" ivm park Wissekerke en evaluatie 
van de impact van voorbije "Polderscross".

◦ Herman:  Het "Nieuwe  natuurdecreet": een  greep  uit  de  reacties  van 
Natuurpunt op de intenties van de Vlaamse regering: "8 november - De Vlaamse 
Regering  heeft  vandaag  beslist  over  de  wijzigingen  aan  het  natuurdecreet. 
Momenteel beschikken we echter nog niet over de finale teksten. Het is dus nog 
even afwachten om een juist oordeel te kunnen vellen en na te gaan wat ons nog te 
doen staat. Dit is immers niet het einde van het verhaal. Het gewijzigde decreet 
is vandaag een eerste keer principieel goedgekeurd door de Vlaamse regering en 
gaat nu naar de Minaraad. Later dit jaar gaat het een tweede keer naar de 
regering  en  daarna  naar  het  parlement  voor  finale  goedkeuring.  Mechelen  7 
november 2013 - De Vlaamse regering wil de natuur opsluiten in de gebieden die 
door Europa beschermd worden. Dat gaat over nog maar 10% van de oppervlakte 
van Vlaanderen. Voor natuurbescherming buiten deze gebieden zouden nog amper 
middelen worden vrijgemaakt. Dat is het gevolg van de herziening van het Vlaamse 
natuurdecreet  die  nu  vrijdag  op  de  regeringstafel  ligt.  In  een  brief  aan  alle 
ministers van de Vlaamse regering trekt Natuurpunt aan de alarmbel. “Met dit 
voorstel  holt  Vlaanderen  haar  eigen  natuurbeleid  uit,”  zegt  Chris  Steenwegen, 
directeur van Natuurpunt."

◦ Herman: Plant/Product/Proces/Proeven: Hop, Gerst, Gruit > Bier.
◦ Hoe maken we een "herbarium"?

Onze plantenstudiegroep is dus duidelijk nog lang niet aan 't einde van z'n latijn, integendeel!

Ongeveer  het  slotsein  van  22hr  respecterend,  sluiten  we  weer  eens  een  boeiende, 
sfeervolle, ongedwongen, zéér inspirerende en constructieve plantenavond af.
Dank voor ieders inbreng!

Volgende afspraak: woensdag 19 februari 2014 met "niet-te-vergeten-groenten"!

Freddy


