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Het verborgen leven van schimmels

Naar de zeventiger jaren van de vorige
eeuw maar toch.
Rupert Sheldrake, de man van de
morfogenetische velden. Om uw
geheugen even op te frissen. Het
fenomeen van het openen van de
melkflesdoppen door vogels. Een
gewoonte die, overgewaaid bleek van
Engeland naar het vaste land van Europa.
Volgens Sheldrake een bewijs voor
morfogenetische velden. Ik doe Sheldrake
nu tekort maar veel korter kan ook niet.

Nieuwe boeken maken nieuwsgierig. In dit
geval niet alleen door de mooie voorkant
maar ook door de titel.
Voor mij hoort verweven leven ook bij
schimmels en dan vooral bij de Funghi in
de hoedanigheid van een pizza! Zelfs op de
pizza’s die ik zelf maak horen champignons
en dat zijn toevallig ook schimmels.
In tweede instantie keek ik ook naar de
naam van de auteur en toen dacht ik …...
oeps. De achternaam Sheldrake deed bij
mij een belletje rinkelen. Weliswaar terug

Merlin Sheldrake blijkt de zoon van. Hij is
mycoloog en vanuit die professie heeft hij
onderzoek gedaan in landen buiten
Engeland. Netwerken van planten en
mycelia zijn het belangrijkste onderwerp
van zijn onderzoek. Je zou kunnen spreken
over een symbiose van schimmels en
plantenwortels of van schimmels en algen
(een korstmos).
Een gedeelte van het boek, geïllustreerd
met tekeningen van de auteur en
prachtige foto’s, gaat over korstmossen en
mycorhizza (het samenwerken van een
schimmel met een plant). Mycorhizza, de
naam zegt het al, schimmel (mycor) en
wortel (rhiza).
Al lezend viel ik van de ene verbazing in de
andere.

Het boek staat vol met voor mij nieuwe
feiten. Het lezen maakte me weer
enthousiast voor de lichenes
(korstmossen) en hun belang binnen de
ecologie.
Korstmossen als signaalorganismen voor
luchtvervuiling maar ook als organismen in
een pioniersvegetatie. Organismen die het
bestuderen meer dan waard zijn.
Dat geldt ook over de andere verhalen
over schimmels en hun functie in een
ecosysteem.
Dit boek is verplichte kost voor iedereen
die verwonderd wil raken door de relaties
in de natuur en dus voor elk IVN lid.
Bart Dertien
Sheldrake. M.(2020), Verweven leven,
Atlas Contact,382 pagina’s

Van de bestuurstafel
Terugkijkend op de afgelopen zomer, die nu
toch wel voorbij lijkt te zijn, vond ik het toch
een heel acceptabele zomer, weliswaar niet zo
warm en stabiel als we de afgelopen zomers
gewend waren maar toch. Het vochtige en
vaak wat klamme en warme weer zorgde wel
voor een ware invasie van (naakt-)slakken!
Iedereen klaagde erover, maar uiteindelijk is
ook dit een natuurlijk proces, een combinatie
van vocht en warmte en misschien wel te
weinig predatoren! Wij hebben een
sierappeltje in de tuin staan waar nu de rode
kleine appeltjes afvallen. Soms zaten er wel 3
enorme dikke naaktslakken op 1 appeltje!
Verder dierenleed. De buxusheggetjes in mijn
achtertuin zijn nu ook gevonden door de
buxusrupsen. We hebben gespoten met een
(milieuvriendelijk?) gifje maar dat lijkt de
heggen niet te redden. Kijk je een paar dagen
niet dan zie je het desastreuze effect, wat gaat
dat snel! Even aanzien maar alles zal er wel uit
moeten ben ik bang!
De oogst in de moestuin is ook zeer beperkt
dit jaar. Behalve veel fruit heb ik wat knoflook
en aardappeltjes maar het is een fractie van
vorig jaar. Mijn peperplantje laten de slakken
met rust, ook de (custard white) courgette
heeft alle aanvallen overleefd en produceert
wat bijzondere courgettevruchten.
In de moestuin had ik een ontmoeting met
een prachtige sabelsprinkhaan. Dit jaar lijken
het er meer te zijn als anders. De meesten zijn
veel kleiner dan deze.

Najaar activiteiten
IVN De Wâlden 2021 en 2022
In eerdere berichten vertelde ik dat we maar
liefst vier nieuwe aspirant bestuursleden
hadden gevonden! Helaas zijn dat er nu nog
twee, Anny heeft om gezondheidsredenen
alsnog afgezien van een functie in het bestuur.
We wensen haar natuurlijk alle goeds toe! En
Liesbeth heeft, gelet op haar woonplaats, bij
nader inzien besloten over te stappen naar De
Lege Midden, jammer maar begrijpelijk. Deze
ontwikkelingen maakt onze afdeling opnieuw
kwetsbaar. Dit impliceert dat we met spoed
gaan zoeken naar een secretaris voor onze
afdeling, omdat Frans Willem meerdere keren
heeft aangegeven dit kwijt te willen. En, wat
hij laatst opperde, als we allemaal nou eens in
onze omgeving kijken en één persoon lid
maken van onze afdeling, dan verdubbelt het
ledental in één klap! Leuk idee, ik heb
inmiddels iemand benaderd.
Positief nieuws is dat we voor het najaar weer
een paar activiteiten in de agenda hebben
staan. Zie de informatie hierover in dit blad!
We hopen elkaar bij een van de geplande
activiteiten weer te zullen zien. Wij doen er
alles aan om dit coronaproof te organiseren!
Voor iedereen een fijne herfst toegewenst
namens het bestuur.
Els Steinmann

Op 3 oktober om 11.00 uur wordt bij De Naturij in
Drachten weer Dierendag gevierd. IVN De Wâlden
is hier ook weer aanwezig met een stand. We laten
de kinderen zien wat er zoal te beleven is in de
natuur, de ouders/begeleiders informeren we over
onze mooie organisatie.
Op 9 oktober om 14.00 uur verzorgen Adrie Mens
en Jan Baron een paddenstoelenexcursie voor
volwassenen. Locatie Het Witte Huis Olterterp (vrij
parkeren aan de linker kant van het terrein).
Opgave verplicht. Voor informatie en opgave bel
Adrie Mens 0512-522304 (na 18.00 uur).

Op 10 november om 19.30 uur verzorgt Betty
Kooistra een interessante lezing (het jaar rond, vier
seizoenen in het prachtige gebied De Wâlden).
Locatie De Brede School, De Drait, Drachten.
Opgave verplicht. Voor informatie en opgave mail
of bel met Els Steinmann
elssteinmann@upcmail.nl 0651525941.
In de Kerstvakantie gaan we nestkastjes timmeren.
Op 7 januari 2022 om 14.00 uur zien we jullie
graag! Locatie De Brede School, de Drait, Drachten.
Wij zorgen voor hout, spijkers en gereedschap. Je
krijgt informatie over nestkastjes en hoe je ze thuis
het beste kunt ophangen. Opgave verplicht.
Opgave en informatie elssteinmann@upcmail.nl
0651525941.

BUITEN
gewoon getekend
tekst en tekeningen
van Mirja Brandorff
https://www.mirjanatureart.nl

Juni in de houtwal
Een aantal jaar geleden is deze houtwal
helemaal gesnoeid. Er zijn veel struiken
bijgeplaatst zoals meidoorn, sleedoorn en
vuilboom.

Tijdens mijn wandeling kom ik steeds koevinkjes tegen. Het zijn
elegante vlinders met een prachtige diepe donker bruine kleur
aan de binnenkant van hun vleugels. De buitenkant is wat lichter
bruin met rrn een aantal oogjes. Zo zie je deze vlinders het
vaakst, met de vleugels gesloten.
Ik was blij verrast dat ik een koevinkje zag met de vleugels open.
Wauw, dat zie ik zelden!

Leskist voor NME De Klyster
Er komen steeds meer slakken
op de leskist (er komt
onderwijsmateriaal in) en het
leuke is, doordat ik de
verschillende huisjesslakken aan
het schilderen ben, leer ik ze
allemaal kennen en wat zijn ze
prachtig. Er gaat een
slakkenwereld voor mij open.
En wat ook heel leuk is, ik heb
tot nu toe alle schildermodellen
in de tuin of omgeving kunnen
vinden.
De leskist is nu volledig beslakt!
Wat heb ik een plezier gehad in
het schilderen van deze
prachtige dieren en ondertussen
veel over ze geleerd!
Ik hoop dat de schoolkinderen
die deze leskist in de klas krijgen
net zo verwonderd zullen zijn
over de wereld van slakken als
ik!

Pollen in je lijf
Eén op de acht mensen in Europa lijdt aan
een graspollen - of boompollen - allergie.
De allergische klachten aan de luchtwegen
worden veroorzaakt door een reactie van
het immuunsysteem na het inademen van
stuifmeel dat vrij rondzweeft in de lucht.
Ook pollen van weegbree, zuring en
bijvoet kunnen klachten veroorzaken.

Pollen, prachtige bolletjes, in allerlei
kleuren en vormen, je zal er maar last van
hebben. Rode ogen, snotteren en
benauwdheid.
Hooikoorts: wat een ellende.
Pollenkorrels, die door de wind worden
verspreid voor de bestuiving en dus niet
door bijen worden verzameld, het zijn
heel lichte korrels, soms met luchtblazen
(den) die honderden kilometers kunnen
meewaaien met de windstroom. Deze
pollen

zijn verantwoordelijk voor de hooikoortsverschijnselen. Het is de reactie van het
lichaam op het contact met deze gladde,
ronde pollenkorrels.
Het hooikoorts seizoen begint meestal in
maart of april, als de bomen hun eerste
pollenkorrels afgeven zoals de els, de berk,
de es en de eik. In mei komen de
graspollen los en dat geeft meestal de
ergste hooikoorts verschijnselen.

Allergenen
De klachten van een boompollen allergie
worden bij meer dan 90% van de
bevolking veroorzaakt door slechts één
allergeen, een eiwit dat aanwezig is in
stuifmeel afkomstig van bijna alle soorten
bomen die in onze omgeving bloeien. Als
iemand allergisch is voor berk, is hij/zij ook
allergisch voor els, hazelaar, populier en
eik. Van hooikoorts kan je soms wel een
paar weken of nog langer last hebben,
vooral als je ook nog op graspollen
reageert. Er zijn meer dan 10.000 soorten
grassen bekend maar de klachten worden
veroorzaakt door slechts vijf allergenen die
allemaal aanwezig zijn in stuifmeel van
verschillende soorten grassen die in onze
omgeving bloeien. Ook hier geldt dat
iemand dus in principe allergisch is voor al
deze grassoorten.

Vaak reageren mensen met hooikoorts
ook allergisch op bepaalde
voedingsmiddelen, met name op groenten
en fruit. Dit komt omdat de structuur van
het stukje stuifmeelkorrel dat de
allergische reactie veroorzaakt in pollen,
lijkt op de structuur in bepaalde
voedingsmiddelen. Het immuunsysteem is
niet in staat om deze zogenaamde
allergenen van elkaar te onderscheiden en
daardoor ontstaat ook een allergische
reactie op die voedingsmiddelen. Mensen
met bijvoorbeeld een graspollenallergie
reageren vaak ook allergisch op meloen,
sinaasappel, tomaat, pinda’s en tarwe. Dit
staat ook wel bekend als ‘kruisreactiviteit’.
Symptomen
De meest voorkomende klachten bij
pollenallergie zijn:
Loopneus, verstopte neus, niesbuien, jeuk,
tranende en jeukende ogen
kriebelhoest, benauwdheid,
astmaklachten (moeite met ademhalen,
piepen of hoesten),
ontstekingsreacties in de longen,
vermoeidheid, concentratieproblemen,
slecht slapen, hoofdpijn .
Is hooikoorts erfelijk?
Dat kan, als één van de ouders het heeft is
de aanleg om hooikoorts te ontwikkelen
groter, de kans neemt sterker toe als
beide ouders last van hooikoorts hebben.
De naam hooikoorts is trouwens bedacht
door de Engelse arts John Rostock. Hij
kreeg tijdens

het hooiseizoen altijd klachten en hij
voelde zich dan koortsig, daarom noemde
hij het ‘hooikoorts’.
Effect van klimaatverandering
Uit een nieuwe studie blijkt dat het
pollenseizoen niet alleen eerder begint en
langer duurt, maar dat er tegenwoordig
ook meer pollen in de lucht zijn in
vergelijking met vroeger. De reden? De
onderzoekers van deze studie concluderen
dat de oorzaak een gevolg is van de
klimaatverandering. We merken door de
opwarming van de aarde dat het
pollenseizoen langer en heftiger is
geworden. Bij een warm begin van het
jaar, komen planten meer gespreid in
bloei. Hogere temperaturen in het najaar
en in de winter, zorgen dat planten langer
door bloeien of opnieuw in bloei komen.
Het pollenseizoen duurt daardoor langer,
wat leidt tot gezondheidsklachten bij
mensen met hooikoorts. Door het
warmere klimaat, komen bovendien
nieuwe soorten planten en bomen voor in
Nederland. Hier zitten ook veel soorten
tussen die hooikoorts veroorzaken, zoals
ambrosia, klein graskruid en olijfbomen.
De luchtkwaliteit en de hoeveelheid ozon
in de lucht hebben een direct effect
op pollen. Hogere concentraties ozon
zorgen voor het vrijkomen van meer
allergenen. Daarnaast wordt het effect van
pollen versterkt door luchtverontreiniging.
Hierdoor zijn mensen met
luchtwegklachten en mensen in steden
vatbaarder voor hooikoorts.

De oorzaak van de allergie - de aanmaak
van antilichamen (IgE = Immuno-globuline
E).
Als je een allergische reactie hebt,
reageert het lichaam ‘abnormaal’ op een
normale stof. Er is sprake van een
overgevoeligheid voor die stof. Deze
lichamelijke reacties worden veroorzaakt
door de stof histamine. Door de
vrijgekomen histamine ga je niezen en
tranen. Feitelijk veroorzaakt dus niet de
berkenpol de loopneus, maar de
histamine. Histamine komt van nature in
je lichaam voor; het is een lichaamseigen
stof. Ook zit het in sommige
voedingsmiddelen.
Histamine heeft verschillende belangrijke
functies in het lichaam. Het speelt een rol
in het afweersysteem. Ook zorgt het voor
het overdragen van prikkels in de
hersenen en heeft het invloed op
slaapprocessen.
Als er een vreemde stof in ons lichaam
komt dan brengt het lichaam grotere
hoeveelheden histamine naar de plek van
de infectie. Ons lichaam ziet die vreemde
stof namelijk als vijandelijk.
In het kort werkt het proces zo, pollen
komen via de slijmvliezen van je mond,
neus, ogen en oren je lichaam binnen. Als
je hooikoorts hebt, ziet je lichaam pollen
als een stof die niet in je lichaam hoort. In
je lichaam gaan zg. T-cellen antilichamen
(IgE) aanmaken om het allergeen (een

eiwit van de pollenkorrel) te herkennen en
onschadelijk te maken. Nu ben je
gesensibiliseerd.
Zowel bij hooikoorts als bij
huisstofmijtallergie, kattenallergie en
eczeem gaat het om antilichamen van het
type E (IgE, ofwel immuno-globuline E).
Normaal gesproken zijn IgE’s gericht tegen
wormen en andere parasieten. Maar bij
hooikoorts hechten de antilichamen aan
polleneiwitten.
Is iemand eenmaal gesensibiliseerd (er zijn
IgE’s tegen pollen gevormd) dan zullen die
antilichamen zich binden aan de
zogeheten mestcellen in de slijmvliezen
van de neus en de ogen. Verder gebeurt er
niets – totdat deze persoon opnieuw
dezelfde polleneiwitten binnenkrijgt. Op
dat moment hechten de allergenen zich
aan de gebonden antilichamen op de
mestcellen. Een allergeen verbindt twee of
meer antilichamen, waardoor de mestcel
openbarst en histamine plus andere
signaalstoffen vrijkomen die jeuk en extra
slijmvorming veroorzaken. Het gevolg:
hooikoorts. Bij een verkoudheid krijg je
deze reacties ook, wat helpt om een virus
uit het lichaam te verwijderen. Maar bij
hooikoortspatiënten heeft de reactie geen
nut. Het is nog grotendeels een raadsel
hoe het komt dat het immuunsysteem zich
vergist en het contact met pollen leidt tot
de vorming van IgE’s.

Hoe hou je pollen buiten de deur
Ieder die last heeft van hooikoorts kent de
aanwijzingen om contact met pollen te
voorkomen. Hier een opsomming:
contact met pollen vermijden,
lees de pollenwijzer,
de pollenkalender,
de hooikoortsradar,
neem een luchtreiniger,
neem medicijnen,
onderga immunotherapie,
volg voedingsadviezen op,
doe medical taping.
Ik houd mij niet bezig met de medische
kant van het verhaal, de reguliere, dan wel
aanvullende geneeskunde. De adviezen
om hooikoorts te voorkomen of te
genezen garanderen niets, iedereen
reageert anders. Het opvolgen van deze
adviezen is dus volledig op eigen risico.

Kijk eens vaker in een bloem.
Hoe de stuifmeelkorrels verschillen in
vorm en kleur, hoe de helmknoppen
veranderen tijdens de ontwikkeling van
jonge meeldraad tot rijpe, vol stuifmeel,
hoe ze reageren op aanraking. Hoe ze
kleven, vliegen en dwarrelen, een bron
van voeding voor insecten en mensen.

Stuifmeel kan een last zijn,
maar ook een bron van
verwondering.
Mirjam Frieswijk
Bronnen:
Internet

Nog vijf boeken in de
race voor de
Jan Wolkers prijs 2021
•
Biografie van een vlieg
Jaap Robben en Paul Faassen,
Uitgeverij Loopvis
Een ontroerend boekje van 64 pagina’s
waarin het levensverhaal van een vlieg
wordt verteld. Van wieg tot graf. Elk
hoofdstuk beschrijft een dag uit het leven
van de hoofdpersoon: een immer
enthousiaste vlieg, die vriendschap sluit
met een pedante buizerd en volop geniet.
Hoe kort dat leven ook is.

Er zijn meer dan 130 boeken
ingezonden, die zijn verschenen
tussen 1 juni 2020 en 1 juni 2021,
veldgidsen, monografieën,
kinderboeken, poëziebundels,
naslagwerken en romans.

•
De onderwereld van de tuin
Romke van de Kaa,
Uitgeverij Atlas Contact
Een boek over larven, wormen,
miljoenpoten, amoeben, schimmels, maar
ook de mol. Romke van de Kaa vertelt op
een aanstekelijke manier over de
fascinerende wereld in de bodem. ‘Met de
geur van verse aarde in je neus begin je te
beseffen dat er onder je voeten misschien
nog wel meer tuin is dan daarboven’.

•
Terra Ultima
Raoul Deleo,
Uitgeverij Lannoo
Een bijzonder verslag van een fictieve
ontdekkingsreis: de ontdekking van een
nieuw continent, waar de natuur haar
gang kon gaan zonder ingrijpen van de
mens. Ontdekkingsreiziger Raoul Deleo
vindt dit Terra Ultima na een jarenlange
zoektocht. In het boek staan onder meer
prachtige tekeningen van nieuw ontdekte
dieren, zoals de Zeepadkwal en Poseidon’s
gorillrus.
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•
De poel
Pauline de Bok,
Uitgeverij Atlas Contact
Een mooie beschouwing over de rol van de
mens in de natuur. Pauline de Bok
beschrijft de belevenissen rond haar
Noord-Duitse huis, dat omringd wordt
door bossen, meren en
landbouwgebieden. Over de natuur die
wordt bedreigd, onder meer door
klimaatverandering. De poel bij haar huis,
die voor het eerst in 20 jaar droog staat is
een teken aan de wand.

De Jan Wolkers Prijs is een initiatief van
Vroege Vogels, het Wereld Natuur
Fonds en de Volkskrant. De prijs wordt
dit jaar voor de negende keer uitgereikt
en bestaat uit een geldbedrag van
vijfduizend euro en een originele
tekening van de winnaar, gemaakt
door Siegfried Woldhek. De jury
bestaat uit Karina Wolkers, Allard
Stapel (Wereld Natuur Fonds),
Jean-Pierre Geelen (de Volkskrant) en
Daniel Gulpers (Vroege Vogels).

•
De ontdekking van de natuur
Hans Mulder,
Uitgeverij Terra
Een boek dat vol staat met fascinerende
verhalen uit honderden jaren
natuurhistorie. Over vogels zonder poten,
bijzondere insecten en draken, die ooit
nog gewoon tot het dierenrijk werden
gerekend. En over Antonie van
Leeuwenhoek, die met behulp van de door
hemzelf gemaakte microscoop bacteriën
in zijn eigen tandplak ontdekte.

Op zondag 24 oktober wordt de
winnaar bekend gemaakt tijdens de
uitzending van Vroege Vogels op
NPO Radio 1.
Bron, Vroege Vogels NPO Radio 1

