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Als ik mijn stukje in de vorige editie van
ons afdelingsblad teruglees merk ik dat er
wat nostalgie bij me binnensluipt. Enig optimisme over de corona-ontwikkelingen
ten spijt lijkt er nu net recent weer een opleving van het virus te komen. Vooral in
het buitenland maar wij zullen denk ik de
dans ook niet ontspringen. Veel mensen
zijn weer op pad, vakantietijd, zelfs naar
Italië, Frankrijk, Kroatië, met mondkapjes,
ontsmettingsgel, handschoenen op vakantie! Dus dan kun je eigenlijk wachten op
nieuwe oplevingen ben ik bang… Alles
weer in een lockdown lijkt ook geen optie,
maar laten we ons gezond verstand niet
verliezen!
We hebben eind mei alle leden in een mail
gevraagd hun mening te geven over de
vergaderstukken Jaarverslag 2019 en Financieel Verslag 2019. Dit omdat onze Algemene Ledenvergadering in maart niet
door kon gaan. Ongeveer de helft van de
leden heeft gereageerd, dank daarvoor! Je
kunt nog reageren als het aan de aandacht
is ontsnapt.

Over het weer opstarten van de Natuurgidsenopleiding wordt nagedacht, welke
risico’s lopen de deelnemers, docenten
maar ook het bestuur vanuit haar verantwoordelijkheid! Er is zoveel onduidelijk
rond dit virus, alleen is wel duidelijk dat
we er niet vanaf zijn en mogelijk ook niet
vanaf zullen komen.
Voor wat betreft de excursies hebben we
als bestuur het volgende afgesproken.

We schorten alle afdelingsactiviteiten voor onbepaalde tijd
op.
Dat is niet omdat we niet zouden willen
opstarten of omdat we denken niet conform de RIVM regels te kunnen werken, in
heel kleine groepjes zou er misschien iets
mogelijk zijn, maar wat is dan de consequentie. Onze gidsen zijn vaak op leeftijd
of behoren tot de risicogroep, moeten die
dan als een soort boa de activiteiten gaan
begeleiden? Wij denken als bestuur dat
we dat niet moeten willen. Bij verdere ontwikkelingen houden we jullie op de
hoogte, per mail, op Facebook, of op de
website.

Dan maar wat natuurmomentjes.
Op een vroege ochtend in de moestuin
liep ik met gieters water van de sloot naar
de jonge plantjes. Op een paaltje aan de
slootkant keek iets mij aan, navraag bij
Betty leverde op dat het de Vroege glazenmaker is, een mooie libelle, wel 10 cm
groot!
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Daarna vond ik op een ochtend een voor
mij vreemd ding, ik dacht eerst een drolletje van een of ander beest maar toen ik
beter keek leek het een coconnetje. Ook
dit wist Betty, hoogstwaarschijnlijk van de
urntjeswesp. Ze heeft het natuurlijk alleen
met dit fotootje moeten doen dus ik neem
het haar niet kwalijk als een ander een andere mening heeft!
Zelf geniet ik vooral van alles wat de natuur mij biedt, de tuinen bloeien en
groeien dat het een lieve lust is, ik heb al
veel kunnen oogsten. Aardappelen, rode
uien, tuinbonen, peultjes, veel aardbeien,
aalbessen, kruisbessen, courgettes, pompoen en dat gaat ook nog wel even
door!

BUITEN
gewoon getekend
tekst en tekeningen van Mirja Meyer

Ik kom langs een prachtige
beuk met meerdere dikke
stammen en een imposante
kroon. Ik kan hem niet gewoon voorbij lopen en dus pak
ik mijn schetsboek om hem op
het papier vast te leggen.
Maar algauw krijg ik het heel
koud want ik zit op het koude
natte zand en de lucht die ik
nog net achter de bomen vandaan kan zien

wordt steeds grijzer. Ik maak dus in volle
vaart mijn schets af en loop dan verder
met een open schetsboek in de hand.
Want die wil niet goed drogen in de vochtige lucht.
Ik kan het niet laten om nog even langs
een plek met hele mooie varens te lopen.
Ik had ze eerder dit jaar al gezien en ze vielen me op omdat ze twee verschillende
bladeren hebben aan één plant. Ik maak
een paar snelle schetsen en foto's zodat ik
hem thuis kan opzoeken (deze varen heet
dubbelloof en het blad dat de sporen
draagt ziet er anders uit dan het
blad zonder!). De wind neemt de
zoete geur van kamperfoelie met
zich mee en nog meer donkere
wolken. Als ik ook nog gerommel
op de achtergrond denk te horen
kan ik echt niet langer blijven. Ik ga
gauw naar huis en als thuis kom
ben ik totaal verkleumd maar met
een lekkere kop thee en de regen
die tegen de ruiten slaat, geniet ik
nog even na van mijn wandeling.
https://www.mirjanatureart.nl/

Over bier, vlooien en
geurig linnengoed
Galjes Wilde Gagel Gagel Myrica gale
Kaugumballenboom noemden de kinderen
het, de heerlijk geurende struiken van de
Gagel. Je vindt ze langs oudere rietvelden
en bij moerasbos, langs vennen en in de
duinen.
Behalve de bijzondere geur zijn het ook
prachtige struiken, ook in de winter als ze
roodbruin tegen de achtergrond kleuren
en bezet zijn met kleine “kegeltjes”.

Gagel heeft vele oude en volksnamen,
waaronder: Apostelhout; Brabantse mirte;
Bessemhout; Drentsche thee; Gagelboom;
Goegel; Hollandse mirt; Hopreezen; Luiskruid; Muisdoorn; Mottekruid; Mosselkruid; Olijfwilg; Possebes; Riekende gagel;
Rooie Palm; Smeerboompje; Smeerstruik;
Vloohout; Vlooienkruid; Wilde olijf Vlaamsch: Agelte; Hagel; Hagelte.

Familienaam
Gagelfamilie
Myricaceae

De vele namen geven aan dat het vroeger
een bekende, wellicht veelgebruikte plant
was. Vaak zeggen die namen iets over dat
gebruik van de plant, zoals Vlooienkruid.

Het tweede deel van de naam van Myrica
gale zou zijn afgeleid van het Keltische
woord gal, dat zoveel betekent als balsem.
De Kelten zouden een extract van de bladeren van gagel hebben gebruikt om pijn
aan benen en handen te verzachten.
Engels: Bog Myrtle; Sweet Gale
Frans: Piment Royal
Duits: Gagelstrauch
De Engelse naam verwijst naar de standplaats van gagel: (hoog)veen mirte. De
Franse naam is aardig, vertaald zoiets als,
koninklijk peper of pikanterie. Gagel wordt
op sommige plaatsen, samen aangetroffen
met de Koningsvaren, een vorstelijk stel!
Beschrijving
Gagel is een overblijvende struik tot zo’n
1,5 m hoog, met sterk geurende, dofgrijze,
langwerpige bladeren, die ’s winters afvallen. Dan vallen vooral de glanzende,
oranje/roodbruine takken op, waaraan de
oranjebruine – “gouden”- katjes. Er zitten
goud-gele harspuntjes op twijgen en bladeren. De plant bloeit in april, mei voordat
de bladeren verschijnen. De vruchten zijn
afgeplat met drie toppen. Naast de Wilde
Gagel komt in Nederland hier en daar ook
de Wasgagel voor, een verwilderde, uit
Amerika afkomstige, soort. De vrucht van
de Wasgagel heeft een wittige waslaag.

Gagel is een tweehuizige plant, dat betekent dat er òf vrouwelijke òf mannelijke
bloemen aan een struik zitten. Echter bij
Gagel komen ze soms ook samen op een
struik voor en ook kan een struik het ene
jaar vrouwelijke en het andere jaar mannelijke bloemen hebben!
Standplaats
Wilde Gagel groeit alleen in laagland in
een koel zeeklimaat, aan beide zijden van
de Atlantische oceaan. In noord- en ooste-

lijk Noord-Amerika, West-Europa en het
Oostzeegebied. In Nederland komt gagel
voor op de pleistocene gronden in het oosten, het midden en zuiden van het land.
Daarnaast in laagveengebieden en hier en
daar in duinvalleien op de Waddeneilanden en het noorden van Noord-Holland.
Midden Limburg is de zuid-oostgrens van
de struik. Deze beperkte verspreiding
komt ook tot uitdrukking in de namen
Brabantse mirte, Drentsche thee en
Hollandse mirt.

Gagel groeit op (zeer) vochtige, voedselarme
en zure, venige grond. De struiken kunnen
goed tegen een wisselend waterpeil.
Het is een echte “overgangsplant”; groeit
aan randen van riet, vennen, heide en moerasbos.
Stikstofknolletjes en water
Net als bij Elzen groeien in de wortels van
gagel wortelknolletjes. Hierin leeft een organisme dat de plant van stikstof voorziet. De
plant en partner, een schimmel of een bacterie, leven in symbiose; tot ieders voordeel.
Gagel maakt het milieu daarmee voedselrijker. De vruchtjes van gagel hebben luchtholtes, waardoor ze blijven drijven op water.
Dit heeft de plant overigens eveneens gemeen met de els.
Gagel is als gevolg van o.a. ontwatering in
aantal (groeiplaatsen) sterk achteruitgegaan. De plant staat op de Rode Lijst Vaatplanten als Gevoelig.
Gruit en vlooien
Wilde Gagel is een waardplant voor meerdere soorten nachtvlinders en voedselplant
voor bijen, vlinders en andere insecten.
Maar ook de mens maakt(e) graag gebruik
van de geurige struiken. Zo werd Gagel vroeger gebruikt tegen huidziekten en kiespijn
en verder werd de plant veel ingezet tegen
allerlei plaagdieren zoals vlooien en luizen.
Dit blijkt ook uit namen als Vloohout, Vlooienkruid, Luiskruid en misschien vinden muizen het ook niet lekker? Dat zou de naam
Muisdoorn misschien kunnen verklaren. Onder de beddenzak leggen dus!

Bessemhout gebruik je natuurlijk ook om
een bezem te maken, de bast en wortel geven een gele verfkleurstof en mogelijk wordt
het kruid ook nu nog gebruikt bij bereiding
van mosselen – Mosselkruid.
Gagel wordt al sinds 1600 in cultuur verbouwd in Nederland en werd ruim voor die
tijd al lang gebruikt om bier te kruiden, het
was het belangrijkste bestandsdeel van
gruit. Gruit werd gemaakt van gagel, rozemarijn en andere kruiden. Later kwam hop
hiervoor in de plaats en zou gagel verboden
zijn. De aromatische olie uit de harsklieren is
volgens meerdere bronnen enigszins giftig
en roesverwekkend. Maar tegenwoordig
worden nog (of opnieuw) gedroogde

bladeren van gagel als smaakmaker voor
stoofpotten en soep aanbevolen en wordt
gagel toegevoegd aan bier, jam en zelfs
kaas. De vruchten kan men ook gebruiken
als specerij, als insectenverdrijver, voor geurig linnengoed, kaarsen en ‘wierrook’.
In Schotland gebruikt men Gagel samen met
andere kruiden tegen insecten en in het
bijzonder tegen de daar veel voorkomende
de Midgies (knutjes).
Misschien is Gagel wel een milieuvriendelijk oplossing tegen vlooien en knutten;
baat het niet, dan toch profijt, het ruikt
lekker.

Anny van der Velde

GROEN de lucht in
Het begon halverwege de vorige eeuw met vrij plotseling veel meer aandacht voor dakbegroening of
groendaken. Dus de hoogte in, al was het nog niet echt verticaal. Inmiddels worden ook hele wanden van
gebouwen van een plantenlaag voorzien. Nederland scoort daar ook heel aardig mee op uitzonderlijke gebouwen tijdens internationale exposities, maar is bepaald niet de enige. In feite is het echter niets nieuws.
Bijna iedereen kent het verhaal van de ‘hangende tuinen van Babylon’, een van de klassieke zeven wereldwonderen. Dat was al een soort verticaal tuinieren!
Stefano Boeri
Milaan

https://www.youtube.com/watch?v=G4LxWO0wlbE
https://www.youtube.com/watch?v=XXRu_qMhRbs
https://www.youtube.com/watch?v=v8yzA5pHdcc

https://www.youtube.com/watch?v=Q1PXbBsMSf0
https://www.youtube.com/watch?v=h1WwMmE9S1A

Wonderwoods
Utrecht

https://www.landscape-architects.nl/nl/projects/wonderwoods
https://vimeo.com/411370112
https://www.youtube.com/watch?v=SAHMzaHuIu0
https://degroenestad.nl/

https://www.youtube.com/watch?v=PvfyzzNQscc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=E_n3DkNcKus

Eén van de dingen die wij op dit moment
niet mogen is ‘klitten’, elkaar vasthouden,
knuffelen. Maar dat is juist wat wij eigenlijk niet kunnen missen, huidhonger is het
nieuw bedachte woord voor deze behoefte. Als het een risico is, merken we
pas hoe we het ‘klitten’ missen. Mensen
zijn sociale wezens, je hebt elkaar nodig
om gezond te blijven. Als jong kind leer je
los te laten, maar echt verleren doe je
vasthouden niet.
Biologisch gezien vormt ’klitten’ één van
de basisvoorwaarden voor ons leven en
dat van ontelbare andere levende wezens.
Sommigen kiezen voor een solitair bestaan. Kluizenaars zijn er altijd geweest.

Klitten

Dit klitten speelt op verschillende manieren een rol in de natuur. De meest bekende is voortplanting, zonder de versmelting van eicel en zaadcel is er geen nieuw
leven. Binnen het sociale dierenleven zien
we ‘klitten’ bij mieren, bijen en bijvoorbeeld mussen. Soms gaat het mis, de eikenprocessie rups kan zijn ondergang tegemoet gaan door zijn vasthoudendheid.
Vissen en spreeuwen in groepsverband
zijn veiliger, net als buffels die bij gevaar
om de jongen gaan staan.

Maar ook in de plantenwereld is het aanwezig, ik denk aan de prachtige kolonievormende groenwieren, planten die om
andere heen klimmen of met ranken zich
vasthouden, jonge beukjes, die worden gevoerd via de Rodekool zwam door de oude
beuk ernaast.

Om je standplaats te verlaten - verspreiding heet dat - heeft een plant een aantal
middelen te beschikking.
wind: heel licht (orchideeën) of pluimpjes
haren (wollegras), valschermen (paardenbloem), veertjes (bosrank) of vleugels (es)
water: dan moet je kunnen drijven (gele
lis), of je laat je door regenwaterdruppels
wegschieten (blauw glidkruid) en als het
zaad ter plaatse ontkiemt, dan komt het
bovendrijven en drijft het alsnog mee
(zwanenbloem), heb je ook bereikt wat je
wilt.
op dieren: hierbij moet je je goed vasthouden en ver weg weer loslaten.
in dieren: bessen en ander fruit gegeten
door vogels en andere dieren.
dierenvoorraden: bessen, noten.
door de plant zelf: wegschieten (kleine
veldkers); kruipen (korenbloem); springen
(glanshaver); de grond in boren (reigersbek)

Maar wat doen de klitters? In juni zijn de
vruchten van kleefkruid rijp en dat wil zeggen dat onze kat regelmatig vol met
ronde korrels in zijn vacht zit, dé manier
om overal het zaad te verspreiden.
Hechten is een toverwoord voor deze
planten. De vormen en mogelijkheden zijn
legio: weerhaakjes , één of meer tanden,
kleefstoffen, (klier)-haren. Waar deze
hechtingsplaats is verschilt ook per soort,
aan de vrucht of het zaad, of zelfs aan de
kelk of beide. We gaan een paar voorbeelden meer in detail bekijken.

Grote klit (Arctium lappa). De buitenste
omwindselblaadjes (meer dan honderd)
van het bloemhoofdje lopen elk uit in een
scherpgepunte, kromme haak, die een
beetje omhoog is gebogen. Die haakjes
hechten als klittenband aan de vacht van
dieren of aan onze kleren. Daarbij wordt
de plant meegetrokken tot de haken losschieten. Dan veert de plant terug waarbij
de vruchtjes uit de hoofdjes worden geslingerd. In elk hoofdje zitten ruim honderd vruchtjes.

Groot heksenkruid (Circaea lutetiana). De
peervormige langgesteelde vrucht is voorzien van kleine haartjes en gehaakte stekels die makkelijk breken. Als de vrucht
blijft kleven breekt hij aan de steel af, een
zachte vacht is voorwaarde om te kleven
omdat bij een ruwe de haakjes afbreken
en de vrucht aan de plant blijft zitten. Ideaal zijn dus muizen, hazen en konijnen.
Groot heksenkruid heeft een bijzonder
bloembouw: hij bestaat uit twee kelkbladen, twee kroonbladen, twee meeldraden,
twee vruchtbladen en in de vrucht twee
zaden.

Kleefkruid (Galium aparine) De vrucht bestaat uit twee deelvruchtjes die bekleed
zijn met tientallen ééncellige haren die aan
de top zijn omgebogen. De haren zijn aan
de basis kegelvormig verbreed en versterkt zodat de vruchtjes lang en stevig
blijven klitten. De vrucht is hol en bevat
een zaad met heel veel kiemwit en een
stevige wand. De bolle vruchtjes blijven
overal aan kleven en omdat de stengels en
bladeren ook haakjes bevatten gaat vaak
een deel van de plant ook mee. Kleefkruid
stelt weinig eisen aan de bodem en komt
massaal voor, waarbij het vaak allerlei
planten overgroeit en daardoor belemmert in hun groei. Jong is kleefkruid overigens goed eetbaar.

Allerlei grassen en granen zoals Kruipertje
(Hordeum murinum) en IJle dravik (Anisantha sterilis), hebben aan het zaad twee
kafnaaldjes met weerhaakjes. Deze naalden hebben aan de binnenkant starre cellen en aan de buitenkant vervormbare cellen. Bij hoge luchtvochtigheid, vooral ’s
nachts, zwellen de buitenste cellen en buigen de twee naalden naar elkaar toe.
Overdag krimpen deze cellen en staan
weer verder uiteen. Als een zaad op de
grond valt kruipt het door deze zwembeweging van de kafnaalden rond tot het in
een gaatje valt, daar gaat door dezelfde
beweging het zaad langzaam de grond in.
De weerhaakjes op de kafnaalden zorgen
ervoor dat de richting alleen maar de
grond in is en hij niet terug kan naar boven. Het zaad plant zichzelf. Dat gaat niet
zo snel, maar wel gestaag.

Nog meer planten kunnen klitten, een effectieve manier om je zaden te verspreiden: Agrimonie, Tandzaad, Akkervergeetmij-nietje, Knopig doornzaad, Veldhondstong, Goudzuring, Reigersbeksoorten,
Wilde peen, Rupsklaver, Linaeausklokje
(waarvan de kleefstof drie jaar werkzaam
is).

Klitten mag niet in deze Corona-tijd. We
weten pas echt wat we missen als het niet
meer kan, elkaar aanraken, een arm om je
schouder, een knuffel, juist in deze periode van onzekerheid over een rondwarend virus. De zorg om niet besmet te worden raakt ons allemaal, een fijne aanraking
geeft je het gevoel dat alles weer goed
komt, troostend. Juist nu we in spanning
en onrust leven moeten we het zonder
doen. Eén van de mogelijkheden die we
wel hebben is wandelen, het liefst in de
natuur. Het zal ons ontspannen, rustig maken, GROEN DOET GOED
Tekst - Mirjam Frieswijk
Foto’s - Betty Kooistra / Saxifraga
Bronnen: Verspreiding van zaden, Ferry Bouman et.al, Eetbare
wilde planten, Steffen Fleischhauer et.al.
Internet
Foto kafnaalden uit: De bionische vrouw Foto: Rivka Elbaum et
al Gepubliceerd in dagblad Trouw op 7 november 2017

Kool(e)
weetjes

Rode Kool
Beukenbomen krijgen hulp bij de
voortplanting van een klein paars
zwammetje: de Rodekoolzwam.
Sterker nog: zonder Rodekoolzwam
kunnen jonge beuken niet groot worden!
De zwam werkt als verbinding tussen ‘moeder’ beuk en een jonge beuk. Een oude
boom voorziet op deze manier (haar) jonge
beuken van voedingsstoffen, nadat de voeding uit het beukennootje op is! De schimmeldraden vormen een voedings- infuus
voor de opgroeiende beukenboompjes.

Gele kool
In een groene tuin nestelt in het voorjaar
met een beetje geluk een geel met zwart
Koolmezenpaartje. Man en vrouw maken
samen een nestje, broeden de eieren uit
en brengen de jongen groot. Maar vrouw
Koolmees gaat ook graag even buurten en
flirten in de omgeving. En wat manlief niet
weet, is dat hij dan vaak ook jongen grootbrengt van de buurman! Uit onderzoek
blijkt dat vaak zo’n 10% van de koolmeesjongen uit een nest een andere vader hebben.
Witte Kool
Witte en andere koolgewassen in de
moestuin zijn geliefd zijn bij Koolwitjes: de
jonkies groeien erop van eitje tot pop. En
met een beetje geluk worden het dan
weer prachtige dwarrelende vlinders.
Tuinders zijn soms minder blij als er veel
rupsen op de kool zitten, omdat ze flink
van de bladeren kunnen eten. Maar de
rupsjes vormen op zich ook weer voedsel
van veel dieren. Behalve voor bijvoorbeeld
vogels, eten ook wespen de kleine rupsjes
op!

Cool toch?
Tekst - Anny van der Velde
Foto’s - Betty Kooistra / Saxifraga

ONTSPANNING
domme vogels
maakt foto's van een crimineel
opvliegend meisje
vogel met veel geld
gek worden we ervan
zorgt voor de watervoorziening
familie van de kerkuil
zitten aan de lijn
hij zorgt voor het eten
vorst

De oplossing kunt u voor 1 oktober sturen naar itpluske@hotmail.com.
We verloten een leuk prijsje onder de inzenders.

Op vlinderjacht met de (klein)kinderen.

Welke van de vijf meest voorkomende vlinder kan je vinden?

De dagpauwoog is te herkennen aan de ogen op zijn vleugels. Hiermee schrikt hij zijn vijanden af. De dagpauwoog houdt van
de paardenbloem.
De atalanta is een wereldreiziger. Ze overwinteren in Zuid-Europa. Hij houdt van de bloemen van de vlinderstruik.
De kleine vos drinkt de nectar uit de bloemen van de vlinderstruik en brandnetels.
De citroenvlinder houdt samen met de kleine vos en dagpauwoog een winterslaap. Het zijn fijnproevers want ze eten alleen
de wegedoorn en vuilboom.
De oranjetip vliegt graag op bloemrijke vochtige plaatsen bv graslanden en bosranden. Ze drinken van de pinksterbloem.
Alleen de mannetjes hebben een oranje tip.

