
PSG Natuurpunt Scousele: verslag van de studieavonden van januari, februari, 
maart 2016.
Woensdag 13/1/16 – locatie "den Duiventoren" Bazel.
Aanwezig:  Gunter, Nine, Lieve, Paul, Frank, Sonja, Marleen, Jul, André B, Christine, Greet, 
Antoine, Alex, Anna, Thomas, Laurent, Franciska, Freddy.
Verslag:
1. Freddy houdt eraan om de talrijk  opgekomen aanwezigen (veel  nieuwe gezichten,  da's 
aangenaam !) welkom te heten en nieuwjaarswensen mee te geven. Tevens een dankwoord voor 
de vele blijken van medeleven nav het overlijden van de vader van Freddy. Hij stelt ook voor 
om de  plantenstudieavonden  ook  na  april  verder  te  zetten.  Zo  zouden  we  in  principe  10 
studieavonden hebben per jaar (niet juli en augustus), wat altijd nuttig kan zijn voor allerlei 
voorstellingen, bespreking determinaties, Flora enz... Tevens kan het Natuurhuis in Steendorp 
een zeer goede locatie zijn voor binnen-activiteit. Er is trouwens uitdrukkelijk vraag naar 
méér oefeningen met de Flora, stap-voor-stap determineren en ook vertrouwd geraken met 
de botanische terminologie. We maken daar dus werk van !!!
2. Gunter brengt een fel gesmaakt overzicht van digitale artikels ivm een ruim scala van 
botanische onderwerpen, onderzoek en wetenswaardigheden. Z'n presentatie "Flora-Nieuws" 
staat op onze website:
(nog eens de link: https://psgnatuurpuntscousele.wordpress.com).
Een overzichtje van de items:
Zaadverspreiding door vissen (karper en tipalia). Puya raimondii, een "kolossale penis" uit de 
Bromelia-familie. De Amorphophallus titanum of Reuzenaronskelk: bloeide in RUGent in 2015, 
in Plantentuin Meise in 2008, 2011, 2013 en ook reeds dit jaar. Graffiti met "mos". CYBORG-
planten. Uitsterven van de mamoet: link met veranderingen in vegetatie? Zombie-planten: de 
rol  van  fytoplasma's.  Burenruzie  omwille  van  "distels"  in  Genk.  Een  levend  "art-work-in-
progress": een  magische boom die 40 verschillende soorten fruit levert! Het gaat om een 
gecultiveerde Prunus.
3. Freddy: vervolgverhaal van de determinaties en herkenning adh van  herbariummateriaal 
van voorbije maanden. Het zijn vrijwel allemaal wilde planten uit onze polder in bermen, langs 
de ringdijk enz... De bladen worden willekeurig op tafel gelegd. De opdracht is om de soorten 
te groeperen volgens 'n 15-tal  plantenfamilies. Op die manier merken we enerzijds de soms 
grote  verschillen  in  uitzicht  binnen  een  familie,  anderzijds  proberen  we  enkele 
gemeenschappelijke kenmerken te herkennen en tenslotte wordt Freddy's herbarium op deze 
manier een beetje op orde gebracht. We bekijken eerst een korte presentatie met overzicht 
van enkele plantenfamilies:  Asteraceae (composieten),  Amygdaloideae (vroegere subfamilie 
van  de  roosachtigen  met  o.a.  Prunus,  zie  de  "magische  boom"  van  Gunter  !),  Apiaceae 
(schermbloemigen) en de Brassicaceae (kruisbloemigen) waarbij met een fraaie artistieke én 
smakelijke broccoli afsluiten! (de presentatie staat op de website).

*** We krijgen van Thomas ook een tip ivm een digitale Flora, die goed toepasbaar is 
op onze flora: "blumeninschwaben.de"

We merken ook op dat de "Heermoes" niet correct is maar Equisetum x litorale, de kruising 
tussen  Heermoes (arvense) en Holpijp (fluviatile): het 1e lid van de zijtakken is ongeveer 
even lang als de stengelschede (de "tandjes"), vormt , meestal onvruchtbare' sporenaren op 
groene stengels, komt vooral voor op omgewerkte plekken op zandige vochtige grond. Ps: de 
voorbije weken (april '16) heb ik op diverse plekken ook deze hybride gevonden.

Het  was  eens  te  meer  een  goed  gevulde,  drukke,  boeiende  studieavond  met  héél  veel 
interactie en inbreng uit de groep!

https://psgnatuurpuntscousele.wordpress.com/


Woensdag  17/2/16  –  werfkeet  GOG  Scheldelei  Kruibeke  om  19.30hr. 
Onderwerp: "Voordracht over de “historie” en evolutie van de “PLANTEN”."
Het wordt een boeiend en gevarieerd verhaal dat ongetwijfeld een andere of bredere kijk 
geeft op ons “plantenrijk”.
Voor  een  deel  van  het  verhaal  wordt  er  gerekend  op  een  beetje  “interactieve” 
groepsmedewerking, kwestie van niet altijd op de stoel te moeten blijven zitten!
We vertrekken met een gedachtenoefening: "welke stappen heeft de natuur, de evolutie... 
moeten zetten om te komen tot de verscheidenheid van planten en vegetaties zoals we die 
vandaag kennen?" Dan maken we kennis met de onvoorstelbaar lange tijd van de levensloop van 
de aarde, ongeveer 4,6 miljard jaren, en enkele "hoogtepunten" uit die geschiedenis: grote 
ijstijden, de grote "extincties". We puzzelen dan samen uit waar de "tien stappen" van de 
geschiedenis van de planten passen op deze tijdlijn. Verder geeft Freddy toelichting bij deze 
opeenvolgende stappen: ontstaan van ééncellig "leven" (bacteriën), begin van fotosynthese en 
vrije O2 in de atmosfeer, evolutie naar eukaryote méércelligen en endosymbiose naar de drie 
ecologische pijlers: planten, dieren, schimmels, eerste leven aan land, ontwikkeling landplanten 
van kleine tengere sporenplantjes tot reusachtige sporen-bomen, zaadvarens... en tenslotte 
de succesvolle uitvinding van de bloemplanten sinds ongeveer 140 miljoen jaren geleden.
Het waren leerrijke maanden van opzoeking en assemblage van het verhaal en een serieuze 
uitdaging om het op zo'n manier, gekoppeld aan de "tijdlijn" te brengen.
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Woensdag 23/3/16 – Natuurhuis Steendorp om 19.30hr.
"Bier & Planten..." door "onze" Zytoloog Herman Van Broeck.
Bier drinken, zelfs het éne proevertje na het andere en gelardeerd met een heerlijk hapje... 
en dat alles omwille van wetenschappelijk onderzoek en als studie-opdracht. Ja, dat is niet 
elke dag gegeven!
Met onze gedreven en begenadigd vertellende Herman is dit experiment in goede en veilige 
handen.
We hebben veel geleerd over de geschiedenis van het brouwen en drinken van bier doorheen 
de  tijden  en  culturen.  Er  komt  een  aardig  stukje  chemie  aan  te  pas  en  ontzettend  veel 
ervaring ivm procédé's en brouwerstechnieken. En natuurlijk komen de planten, die hoedanook 
de basis zijn van heel het proces uitvoerig aan bod.
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