
Natuurpunt Scousele
PlantenStudieGroep: een 'bloemlezing'..
JAAROVERZICHT 2016.
JANUARI:
Gunter brengt nieuws uit de digitale botanische media zoals www.scientias.nl, o.a. over:

zaadverspreiding (van planten) door vissen
Amorphophallus titanum (Reuzenaronskelk) in bloei in Ugent
uitsterven van de mamoet gelinked aan veranderingen in vegetatie?

We bekijken  een  ruime  verzameling  winter-resten  van  plantaardig  materiaal:  bladeren, 
vruchten, uitgebloeide bloeiwijzen, bekliering, bladstand en -vormen...
We bemerken ook Equisetum x litorale, de kruising tussen Heermoes en Holpijp.
Freddy  bespreekt  enkele  plantenfamilies  adh  van  powerpoint  "Van  Aardpeer  tot 
Romanesco" (zie ppt op blog). 
APRIL: locatie "den Duiventoren" Bazel. Aanwezig: Marleen, Lieve, Sonja, Greet, Kristine, 
Annie,  André Massa,  Antoine,  Jul,  Herman, Freddy.  Verontschuldigd: Frank,  René,  Paul,  
André, Gunter, Christine
Presentatie  "Natuur  &  GROEN"  (Freddy):  wat  is  de  relatie  tussen  fotosynthese, 
golflengten van licht, bladgroenkorrels... en het 'aanschijn' van de natuur?  We beginnen 
ahw  met  een  meditatieve  gedachtenoefening  over  wat  "natuur"  en  "groen"  voor  ons 
betekenen  en  anderzijds  wat  de  planten  met  "groen"  doen.  Vermits  chlorophyl 
(bladgroenkorrels)  chemisch zodanig is gebouwd dat het vooral  het blauwe licht (korte 
golflengten) en het rode licht (lange golflengten) absorberen, dus de uitersten van het 
zichtbare  spectrum,  kunnen  we  zeggen  dat  de  planten  met  het  gele/groene  spectraal 
gebied (dus in 't midden) eigenlijk niets aanvangen, bladeren die volop fotosynthese doen 
laten door of weerkaatsen de niet gebruikte golflengten, dus het "groen", daarom ziet de 
natuur "groen". Dus hetgeen voor de planten "onbruikbaar" is, is voor ons symbool voor 
frisse, gezonde, levendige natuur, voor nieuw leven in 't voorjaar en het geeft ons een 
"goed gevoel", is als "voedsel voor onze psyche" en lokt ons naar buiten... Onze houding 
tegenover "groen" is dus ahw complementair aan wat de planten ermee doen. Toch wel een 
interessant doordenkertje!
Lieve bespreekt Teunisbloem, Bijvoet en Paardenkastanje:
Teunisbloem, OENOTHERA L. BIENNIS: ONAGRACEAE, TEUNISBLOEMFAM.
Nederlandse  namen:  Middelste  teunisbloem,  nachtbloem,  nachtkeers,  ezelskruid,  gele 
wederik, patrijskruid… naam: < oinos (gr) < wijn  (de wortel helpt wilde dieren te temmen); < 
onos < ezel 
De bloem wordt opgedragen aan Sint Antonius > Teunis.
Spectaculair: Toen ik in Frankrijk was in een B&B nodigde de gastheer ons uit om mee naar  
buiten te komen om zijn onagra’s (of zoiets) te komen bekijken. Het was valavond, een 
beetje schemerig al. We stonden er allemaal en zagen hoe de bloemknoppen openklapten 
en zich verder openplooiden in minder dan een minuut. Ik had nog nooit zoiets gezien en 
vroeg de gastheer de naam van deze bloem. Onager… ezel… spectaculair… ik heb na wat 
zoeken de Nederlandse naam gevonden: Teunisbloem. Ze bloeit ‘s nachts, maximum twee 
nachten, meestal verwelkt ze de volgende dag, zeker bij warm weer. De bestuiving gebeurt 
door  nachtvlinders  en  –insecten.  Ik  heb  gelezen  dat  ze  zeer  nuttig  is  geweest  bij 
erfelijkheidsonderzoek omdat ze bijzondere erfelijke kenmerken heeft.
Gebruik:  Zaden (aug-okt) goudgele olie:  bevat poly-onverzadigde essentiële vetzuren nl. 

http://www.scientias.nl/


omega-6  (1ste koude persing)
Toepassing: Oraal:

1. Vrouw: hormonaal evenwicht, diuretisch
2. nagels, haar
3. bloeddrukverlagend, cholesterol
4. vermindert allergische verschijnselen (?)

Uitwendig:
1. Voedt en hydrateert de huid (actief tegen ouderdomsverschijnselen)
2. Ontstekingswerend (vb. luiereczeem)
Gebruikte delen: Olie; Wortel (enkel culinair)
Bijvoet, ARTEMISIA VULGARIS: ASTERACEAE (Composieten), zoals  ook  Dragon  en 
Absintalsem.
De bijvoet heeft een oude mythe: de plant zou helpen tegen vermoeide voeten van de 
wandelaars: die hebben we te danken aan Plinius de Oudere: hij beweerde dat ’bijvoet’ zou 
beschermen tegen wilde dieren, tegen gif en vermoeidheid en ook kracht zou geven.
De bijvoet werd/wordt gebruikt in de christelijke folklore; in een kruidenwis (ruiker met 
kruiden) wordt bijvoet gebruikt met andere kruiden als afwerend middeld(in Limburg nog!)  
Op 24 juni met Sint-Janskruid.  Kort na de zonnewende wordt die in  het vreugedevuur 
gegooid. Wordt/werd verzameld door tovenaars, waarzeggers, occultisen,
TOVERWEREND:
>< kwade toverij
>< bliksem
>< Duivels
>< Ziekten(pest)
>< vliegen in de veestal 
Krachtgevend: Het sap van bijvoet: uitwendig tegen vermoeidheid
Magische geneeskunde: >< nestelknoop (= onvruchtbaarheid en impotentie)
Vrouwenkruid: Gebruikt om menstruatie/geboorte op te wekken (in hoge dosis giftig  !!!)
Stuifmeel kan allergie opwekken  (behoort tot asteraceae)
Gebruik: bladeren, bloeiende toppen; wortel)
Geneeskundig: De etherische olie bevat 1,8 cineol, en camphor. Het stimuleert de gladde 
spieren  van  de  baarmoeder.  De  bitterstoffen  en  de  etherische  olie  bevorderen  de 
spijsvertering.
Witte paardekastanje, AESCULUS  HIPPOCASTANUM  L
Aesculus: < Lat.  = Eik met eetbare eikels (aesculine)
Hippo < paard  (als het blad afgevallen is, zie je een hoefijzervormig litteken)
De paardenkastanje werd in 1576 geïntroduceerd in Wenen vanuit Turkije: die gaven de 
wilde paardenkastanje als voer aan de paarden, nl aan de drachtige merries, tegen de hoest 
aan  paarden  en  vee.  Het  werd  gegeten  door  paarden,  geiten,  varkens,  herten,  reeën, 
everzwijnen, en enkele soorten vissen!
VROEGER werd gebruikt:
De schors: in  plaats van kinine (ten tijde van Napoleon): samentrekkend en koortswerend.
Blad: als hoestmiddel
Bloemen: versterkend en samentrekkend
Bolsters: het afkooksel: tegen aambeien en spataderen (bevat venostasine)
Gebruik nu: Zaden/noten als veevoer



Zaden bevatten zetmeel/suikers, Flavonoiden, Looistoffen, saponinen (blauwzuur).
Rijg de noten aan een draad: hang ze in je kast tegen de motten.
De bast wordt soms gebruikt als mondwater tegen caries of als zonnecreme (de aesculine)
Orale inname:
>< spataderen
>< oedeem in onderbeen en enkels
Preventief:
>< aderontsteking
>< trombose
Uitwendig:
>< spataderen; doorbloeding van de huid
Geraadpleegde  bronnen  zijn  o.a.  Het  Compendium  van  Rituele  planten; het  Groot 
Handboek  van  Geneeskrachtige  planten  van  Dr.  Geert  Verhelst en  de  Gids  voor 
geneeskrachtige planten van Readers Digest.  Dit aspect van toepassingen van planten 
komt geregeld aan bod op onze studieavonden en er is vraag in de groep om hier iets  
concreter mee te doen. 
Sonja trekt onze aandacht op de bijzonder bloeistrategie van  Klein hoefblad: deze alom 
bekende  vroege  bloeier  met  z'n  paardenbloemachtige  bloemhoofdjes,  bladerloze 
bloeistengels, spierwitte vruchtpluis en de niervormige bladeren die slechts op einde of na 
de bloei openrollen. Het merkwaardige is dat de bloemhoofdjes net voor het rijpen van de 
zaden,  naar  beneden  geknikt  zijn  om  de  zaden  droog  te  houden;  eens  rijp  keren  de 
hoofdjes  zich  terug  omhoog;  dit  kan  leiden  tot  rare  bochten  in  de  bloeistengels.  Goe 
gezien, Sonja!
De avond is dan weeral al te kort om de vele meegebrachte verse plantjes te bespreken, 
een korte "bloem"lezing: uit de tuin van Antoine:
Muskuskruid;  Schijnaardbei,  Potentilla  indica;  Brunel,  Prunella  vulgaris;  Zachte 
ooievaarsbek, Geranium molle; Kleine leeuwenklauw, Aphanes australis,of akker-?
Bleeksporig bosviooltje, Viola riviniana; Ereprijs, Veronica: nog verder te determineren.
Annie heeft  Boshyacinth  bij  (tuinvariant),  een  rozet  van  Biggenkruid  en  Zandraket, 
Arabidopsis thaliana met kleine witte bloemetjes en hauwen.
Klein kruiskruid, Senecio vulgaris: begint al vroeg te bloeien en kan meerdere generaties leveren 
per jaar.
Marleen leert ons een bijzonder interessant en boeiend boek kennen: "Het verborgen leven 
van Bomen." van boswachter, houtvester Peter Wohlleben (ISBN 978 94 005 0732 6), een 
zeer eigenzinnige kijk op bossen, bomen en onderlinge communicatie en samenwerking. In 
de week na de studieavond stond er een artikel over in Knack, dus wel een actuele tip!
MEI:
Onze  PSGroep  is  opgenomen  binnen  de  werking  van  Natuurpunt  Scousele.  Deze  maand 
organiseren we de studieavond voor de eerste keer in het Natuurhuis in Steendorp.
Verslag van de vegetatiemonitoring van de percelen van boscompensatie in de Gravenpolder 
in 2015.
Planten-sociologie: link tussen soortenverscheidenheid en groeiplaats (bodem, abiotiek...): 
voorbeeld adh van plantenopname in voorjaar-loofbos (bos Waibes, omgeving Thuin aan de 
Samber, verkenning van Hortus-ter-Saksentocht op 17/4).
Bespreking  planten:  Aarvederkruid,  Myriophyllum  spicatum:  Kortbroek,  poel  naast 
kijkwand. Waterpunge, Samolus valerandi (E: Brookweed; D: Salzbunge) eco: tussen Riet- 



en Zeebiesvegetatie.  Populus alba of x canescens: Witte of Grauwe abeel?: aan gracht 
langs Blauwe gaanweg.  Waterviolier, Hottonia palustris:  oosten van Rupelmondse kreek 
langs bosaanplant aan Zandgaanweg; Kwelindicator.
een bijzondere plantengemeenschap: tussen plaveisel in Blauwe gaanweg:
Associatie van Vetmuur en Zilvermos (Scham. 12Aa3)

kensoorten: Sagina procumbens en Bryum argenteum
begeleidende soorten: Straatliefdegras, Eragrostis; Varkensgras, Schijfkamille,

Straatgras, Grote weegbree...
JUNI:
Planten-sociologie: link tussen soortenverscheidenheid en groeiplaats (bodem, abiotiek...): 
voorbeeld adh van plantenopname in hoogveengebied (veen en bos omgeving Botrange en 
Sourbrodt). 
Vegetatiemonitoring boscompensatiegebieden in Bazel (tussen Lange gaanweg en Bazelse 
kreek) in 2016: overzicht percelen, foto's, methodiek.
Flora  & determineren:  we bekijken Ruige zegge,  Vicia  villosa  (Wikke),  Smalle  rolklaver 
(jaagpad langs ringdijk Bazel). We hebben het ook over de 'Jute'plant: Corchorus olitorius 
(Malvaceae, Kaasjeskruidfamilie).
SEPTEMBER:
Aankondiging  'exoten-actie'  in  2017  nav  Europese  'blacklist'  en  Europese  verordening 
I.A.S. (Invasive Alien Species).
Her-oproep om de bespreking van 'Vergeten groenten' en 'Heilzame planten' terug op te 
nemen in onze PSG -agenda.
Opmerkelijke vondst in polder Bazel: Rietorchis !
OKTOBER:
Gunter brengt ons nog eens boeiend internet-flora-nieuws, o.a. 'hoe zien insecten de kleur 
van bloemen?', een gefossiliseerde bloem gevat in amber, de Venusvliegenvanger enz...
Greet vermeldt een boek over 'Eetbare wilde planten' waarin staat dat Reuzenbalsemien 
en Japanse duizendknoop eetbaar zijn. Misschien een deel van de strategie om deze exoten 
te bestrijden?
NOVEMBER:
Is het 'planten-komkommertijd'? Misschien goed moment om het over 'paddenstoelen' te 
hebben? Daar is maar één woord en enkele meegebrachte specimen voor nodig om Freddy 
te  vermurwen  tot  een  geanimeerd  verhaal  over...  'paddenstoelen',  de  ontwikkeling  en 
kieming van sporen (asco- en basidiosporen) en de grenzen van optisch materiaal (resolutie 
0,5µ of ~de golflengte van zichtbaar licht).
De tuin van Antoine levert volgend didactisch materiaal op:
Geschubde fopzwam; Modderzwavelkop; Geweizwam (ongeslachtelijk, met witte conidiale 
sporen);  Houtknotszwam  (peritheciën  aan  de  rand  in  doorsnede  !);  Honingzwam  (the 
woodkiller !); een myxomyceet (slijmzwam) op een stukje hakhout; Oranje dropzwam.
DECEMBER: woensdag 08 december in "den Duiventoren" Bazel.
Aanwezig: Lieve, Frank, Sonja, Jul, Herman, Frank VP, Freddy.
Speciale gast: Sinterklaas met kleine attentie voor de brave plantenliefhebbers !
Optische apparatuur: gebruik van bino is succesverhaal en werkt aanstekelijk. Info over 
winkels: Vermandel Hulst, Vincent leermiddelen Boomse steenweg.
Motto:  "Je  'moet'  het  eens  gezien  hebben  !"  morfologische  plantenkenmerken  die  in 
sleutels  worden  gebruikt,  zijn  dikwijls  zò  klein  (zelfs  voor  een  10  X loupe)  dat  je  er 



moeilijk een voorstelling van kan maken. Observeren met bino (20 of 40 X) opent letterlijk 
een wondere wereld !
Herman brengt relaas van de Klimaattop Vlaanderen adh van powerpoint.
Studie van plantenkenmerken met allerlei materiaal uit de 'winterdoos':
knoppen van Fraxinus (bokkenpootjes);  esdoorn:  vruchen en blad met Inktvlekkenzwam; 
distelgal op Akkerdistel; Vlier met korstzwam; Olm knoppen en asymetrisch blad; vruchten 
en  blad  van  Rumex;  Rozenbottels;  Meidoornvruchtjes;  Zwarte  els:  mannelijke  katjes, 
vrouwelijke  kegels  (propjes),  knoppen  en  blad;  gallen  op  wilg;  Haagwinde:  vruchten, 
LINKSwindend  rond  stengel  van  distel;  Rietbladeren  met  ascomyceten;  gallen  op  Eik; 
Mannetjesvaren met sporenkapsels. PRACHTIG en BOEIEND !

Weer  eens  een  goed  gevuld  plantenstudiejaar  met  een  geslaagde  overstap  naar  het 
Natuurhuis, véél determineer- en binowerk en nuttige inventarisatie in het GOG.

Freddy


