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Elk voorjaar weer verbaast ons het plotseling verschijnen van stinzenplanien. Soms bloeien ze al 

voordat het blad zich ontplooit. Daarmee lijken ze op andere bewoners van het koele , vochtige 

bosmilieu: paddestoelen, vruchtlichamen van ondergronds groeiende zwamvlokken (mycelium). Geen 

toevallige gelijkenis, want stinzenplanten zljn voor hun groei in hoge mate ajhankelijk van dergelijke 

zwamvlokken, waarmee ze binnen hun wortels een intensieve wisselwerking hebben: mycorrhiza. 

Het stinzenplantenmilieu 
De snelle groei van stinzenplanten in 
het vroege voorjaar wordt toegeschre
yen aan eigenschappen van de bodem 
van het stinzenplanten-milieu: een 
luchtig, kalkhoudend en goed gedrai
neerd mengsel van voedselrijke, hu
mushoudende grond die snel is op te 
warmen (Bakker en Boeve 1985 ; van 
der Ploeg 1988) . Maar dergelijke zgn. 
abiotische factoren zijn niet de enige 
voorwaarden die stinzenplanten aan 
hun biotoop stell en. 
Voor het langdurig overleven van stin
zenplanten in hun milieu zijn naast 
gunstige bodemfactoren ook bioti sche 
interacties, dus samenwerking met le
vende organismen nodig. Zoals met 
mieren, voor de verspreiding van de 
zaden (Baas 1998). Niet verwonder
lijk, want de meeste stinzenplanten 
zijn oorspronkelijk bosplanten. Bij ge
brek aan wind is zaadverspreiding door 
mieren daar tamelijk algemeen. Ook 
voor deze mierensoorten moet bet bio
toop dus geschikt zijn. En ook samen
werking (symbiose) met bodemschim
mels is voor het overleven van stinzen
planten noodzakelijk. 

Bodemschimmels: mycorrhi
zaschimmels en saprofyten 
Evenals minstens 95 procent van aile 
andere wilde planten zijn stinzenplan
ten in hun natuurlijke biotoop afhanke
lijk van schimmels. De planten nemen 
mineralen op uit het netwerk van bo
demschimmels, dat door!oopt tot in 

hun wortels, Deze symbiose tussen 
plantenwortels en schimmels wordt 
aangeduid als "mycorrhiza", letterlijk 
"schimmelwortel". De mycorrhiza
schimmels van stinzenplanten zijn van 
het zgn. VA-Mycorrhiza type (ook wei 
Arbuscular Mycorrhiza, AM genoemd, 
fig. la) . In ruil voor mineralen, voor
namelijk fosfaat , nemen deze schim
mels suikers op uit de plantenwortels, 
als energiebron voor hun groei. Even
min als stinzenplanten kunnen groeien 
zonder mycorrhiza, zijn de VAM
schimmels in staat te groeien zonder 
contact met de waardplanten. 

Plantenmateriaal sterft vroeg of laat af. 
Het komt dan in een kringloop terecht 
waar her, net als de suikers dient als 
energiebron voor schimmels. Dit kun
nen typen mycorrhizaschimmels zijn 
die, anders dan de VAM -schimmels, 
zijn gespecialiseerd in het verteren van 
strooisel. Maar vaak zijn het zgn. sa
profytische schimmels, strooiselverte
rende schimmels die niet rechtstreeks 
aan plantenwortels zijn gekoppeld. De 
mineralen die door al deze schimmels 
uit strooisel en dood hout worden vrij
gemaakt, worden door de planten via 
hun eigen mycorrhiza-type uit het ge
koppelde schimmelnetwerk opgeno
men . 
In een weinig verstoorde bodem is dit 
bodemschimmel-netwerk intact en is 
de mineralenkringloop vrijwel gesloten 
zodat er geen mineralen weglekken. 
Bomen en hun ondergroei kunnen zo 

vele jaren groeien met een beperkte 
mineraJenvoorraad, die langzaam cir
culeert tussen afstervend plantenmate
riaal, een dunne verterende strooisel
laag, en de groeiende delen van p1an
ten. Van veel bomen, zoals eiken, rot 
bij het ouder worden zelfs het dode 
kernhout weg door de werking van sa
profytische schimmels. Zonder dat de 
bomen hun vitaJiteit verliezen worden 
zo ook daarvan de mineralen in de 
kringloop gebracht. 

Stinzenplanten - grotendeels uit Mid
den- en Zuideuropa afkomstig - groei
en dus uitsluitend met mineralen die 
door bodemschimmels uit vooral 
boomblad worden vrijgemaakt, en via 
de VA-mycorrhizaschimmels worden 
binnengehaald. In ons koele klimaat 
groeien ze daarom vaak aan de relatief 
warme bosrand, op plaatsen met veel 
verterend organisch materiaal. 

Mycorrhiza van stinzenplan
ten 
Toch kunnen stinzenplanten niet blij
vend groeien waar op boomrijke plaat
sen aan bovenstaande voorwaarden 
wordt voldaan. Er zijn dus nog andere 
factoren van belang. Zoals bet kalkge
halte van de bodem. Kalk gaat het na
tuurlijke verzuringsproces van vegeta
ties tegen en voorkomt daarmee de 
verschuiving in mycorrhizatypen: van 
de kalkminnende VA-mycorrhiza's 
waarvan stinzenplanten afhankelijk 
zijn , naar mycorrhiza's van zuurmin
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nende planten, zoals de ectomycorrhi
za's van veel bomen en de Ericales
mycorrhiza van heideachtigen als dop
hei en Rhododendron (fig. l c, e). 
Door de eisen die VA-mycorrhiza's 
aan de zuurgraad van de bodem stellen 
zijn stinzenplanten gebonden aan een 
blijvende invloed van kalk, vanuit de 
(opgebrachte) bodem met by. kalkpuin 
of van schelpenpaden. Maar ook de 
humuslaag op kalkbodems zal op den 
duur verzuren, tenzij er menging op
treedt doordat de bodem een losse 
struktuur heeft en een bepaalde mate 
van dynamiek vertoont. In het stinzen
plantenmilieu wordt verzuring voorko
men door het gecombineerde effect 
van relief, verdamping en aktiviteit 
van bodemdieren. Deze dynamiek en 
daarmee de invloed van kalk stimuleert 
ook, net als in de composthoop, de ont
leding van humus door micro-organis
men. Per tijdseenheid zijn daardoor 
veel mineralen beschikbaar voor de 
snelgroeiende stinzenplanten. De mi
neralen-beschikbaarheid uit strooisel 
wordt extra vergroot doordat bornen 
van kalkrijke bodems, veelal ook van 
het VA-mycorrhiza type, in het alge
meen een goed verteerbaar strooisel 
produceren. Via de strooiselkwaliteit 
bepaalt de samenstelling van de bomen 
ook het type strooiselverterende bo
demschimmels, en ook daarmee dus de 
vestigingsmogelijkheid van stinzen
planten, 

VA-mycorrhiza: Arum- en 
Paristype 
Binnen de VA-mycorrhiza's van stin
zenplanten bestaan twee typen die op 
een verschillende manier samenwerken 
met de wortels van hun waardplanten. 
Hieronder zal blijken dat dit vooral 
van belang is voor de manier waarop 
de planten afhankelijk zijn van humus 
en van de vertering van humus. 
De typen zijn genoemd naar aronskelk 
(Arum) en eenbes (Paris), de planten 
waaraan ze het eerst zijn onderzocht: 
het "gewone" Arum-type, met eigen
schappen zoals hierboven voor de VA
rnycorrhiza's is beschreven, en het Pa
ris-type, met afwijkende eigenschap
pen. Het Arum-type wordt o.a. ge
vormd door de geslachten aronskelk, 
pompoen en mills. Ook veel lelie-ach
tigen als hyacint en looksoorten horen 
tot het Arum-type. Het Paris-type 
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Figuur 1. Wortelanatomie van verschillende mycorrhiza-typen (naar Prescott et at. 1999) 

(e) Eclomycorrhizae 

(c) Ericoid 
endomycorrhizae 

(a) Arbuscular 
mycorrhizae 
(AM) 

(b) Orchid 
endomycorrhizae 

wordt o.a. gevormd door de geslachten 
anemoon, boterbloem, duizendgulden
kruid, eenbes, esdoom, gentiaan, 
herfsttijloos, parnassia en taxus. Ook is 
het Paris-type mycorrhiza aanwezig in 
de klimopfainilie, in komoelje en in
 
absorberende organen van varens en
 
mossen.
 
Evenals veel andere bosplanten vor

men opvallend veel stinzenplanten my

corrhiza's van het aanvankelijk als
 
meer zeldzaam beschouwde Paris-ty

pe. Uit de lijst blijkt dat planten met
 
het Paris-mycorrhizatype in het alge

meen sterker zijn gebonden aan humus
 
dan die met het Arum-type mycorrhi

za. Dit komt doordat, in tegenstelling
 
tot het Arum-type mycorrhiza, waar de
 
schimmels hun energie krijgen uit sui

kers van de plant, de schimmels van
 
het Paris-type mycorrhiza hun energie
 
halen uit de ontleding van humus.
 

VA.mycorrhizatypen en wor

telanatomie
 
Bij de zuurminnende ectornycorrhiza's
 
blijven de schimmeldraden grotendeels
 
als een koker buiten de plantenwortels
 

(fig. Ie) . Maar bij endomycorrhiza's, 
waar de VA-mycorrhiza's van de stin
zenplanten toe behoren dringen ze een 
groot deel van de wortel binnen 
(fig.la). Die brede, cylindrische bui
tenkant van de wortel, de cortex, wordt 
gescheiden van het transport-weefsel 
in het centrale deel (stele) door een rij 
verkurkte cellen, de endodermis. Naar 
buiten toe wordt de cortex begrensd 
door een vergelijkbare barriere, de 
exodermis (fig. 1, "sheath"). Nadat ja
renlang vergeefs is gezocht naar een 
functie voor die afsluitende weefsels, 
kan die nu dus in verband worden ge
bracht met mycorrhiza, de plant
schimmel symbiose die in de wortel
cortex, begrensd door beide afsluitende 
weefsels plaatsvindt. 
In het Paris-type dringen de schimmel
draden als kluwens door tot in de le
vende delen van de cellen van de wor
telcortex, dus intra-cellulair. Waar bij 
het Arum-type de schimmeldraden 
voornamelijk de ruimten van de dode 
celwand van de plantenwortel koloni
seren is er bij het Paris-type direkt con
tact tussen de levende, gespiraliseerde 
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scbimmeldraden en de levende celin
houd van de plantenw ortel. Niet alleen 
qua eigenscbappen, maar oak met de 
anatomiscbe structuur lijkt bet Paris
type mycorrhiza dus veel op de mycor
rhiza's van orchideeen en beideacbti
gen (fig. Ib, c). 

Paris-type stinzenplanten, hu
mus aIs substraat? 
Al in 1885 veronderstelt Frank dat my
corrbiza algemeen voorkomt bij bo
men op bumeuze bodems. Ook specu
leert bij al over de mogelijkbeid dat 
planten voor bun groei naast mineralen 
ook energie in de vorrn van organische 
verbindingen via bun mycorrhiza kun
nen opnemen. Als voorbeeld noemt hij 
een heideachtige, bet stofzaad (Mono
tropa). Evenals andere beideacbtigen 
zonder bladgroen krijgt Monotropa 
suikers van de mycorrhizaschimmel in 
plaats van andersom. Bij orchideeen is 
een dergelijke beterotrofe plantengroei 
algemeen: kiemplanten van orchid ee
en, en in enkele gevallen ook volwas
sen planten, groeien als saprofyten ten 
koste van koolstofverbindingen die 
door scbimmels worden vrijgemaakt 
uit strooisel of aan bet schimmelnet
werk worden afgestaan door donor
planten (bomen), en via mycorrbiz a 
worden binnengehaald. Bij deze bete
rotrofe groei worden de gekronkelde 
scbimmeldraden (coils , fig. 1) die 
doordringen in de wortelcellen van 
beideacbtigen, orchideeen en planten 
met verwante mycorrhizatypen door de 

plantencel verteerd .
 
Bij stinzenplanten van bet Paris-type,
 
met een vergelijkbare mycorrbiza zou
 
heterotrofe groei dus ook mogelijk
 

. ' .... ..

L )1'
~ . ;~ 
\i '.:,",; .;..".~.:. . " '~$'-=4;# 

[ 

. >_; ..:'::. ~ . ": .:::.::......:.... _ _~ ..."':.J:...: 

a) Arum type 

Figuur 2. Karakteristieke structuren van de twee hoofdtypen van de VA-myc orrhiza's. In 
het Arum-type voomarnelijk intercellulaire schimmeldraden (hypben) en grote intracellu
laire arbuscules. Het Paris-type met kluwen s intracellulaire scbimme ldraden en kleine ar
buscules. De bypben zouden vooral van belang zijn bij de uitwisseling van organiscbe 
verb indingen zoals suikers , arbuscule s voor de uitwisseling van mineralen . 

kunnen zijn. Bij gewone vogelmelk 
blijkt dat bet geval te zijn, cellen van 
de plantenw ortel verteren de schim
meldraden "zoals een predator zijn 
prooi" (Scannerini et al 1975). 
Ook bij Gentiaanacbtigen, met bet Pa
ris-type mycorrhiza , komt heterotrofe 
groei veelvuldig VOOL Interessant is 
dat dezelfde schimmels bij andere 
planten, b.v. look, juist typische VA
mycorrbiza 's van bet Arum-type vor
men. Het type plant bepaalt dus welk 
type mycorrbiza wordt gevormd: het 
Arum-type waar de scbimmel voor zijn 
groei suikers uit de plantenwortel op

nemen, of het Paris-type waar wellicht 
juist de plant voor zijn groei organi
sche verbindingen aan de scbimmel 
kan onttrekken (fig. 2). 

b) Paris type 

Kwetsbaar systeem 
Zeker is dat mycorrbizascbimmel s 
voor bosplanten, en daarmee dus ook 
voor stinzenplanten van vitale beteke
nis zijn. Voor toevoer van mineralen 
en water, maar, bij de sterk humusge
bonden plan ten mogelijk ook voor 
energierijke organiscbe verbindingen. 
In welke mate hebben planten in diepe 
schaduw, via mycorrbiza's toegang tot 
energie die ligt opgeslagen in strooi
sel? Geldt dit met name voor de in hu
mus wortelende stinzenplanten van bet 
Paris-type? Is uitwisseling van minera
len en suikers tussen bomen en de an
dere planten die zijn aangesloten aan 
het gemeenscbappelijk bodemschim
melnetwerk van belang voor de snelle 
periodieke groei van stinzenplanten? 

De afhankelijkbeid van een intact bo
demscbimmel-netwerk verkIaart de 
kwetsbaarheid van de stinzenplanten
gemeenschappen. Omdat VA-mycor
rhizale stinzenplanten belang bebben 
bij een relatief boge pH-waarde, zijn 
ze gevoelig voor verzuring van bun 
milieu . 
Al genoemd is bet belang van humus
kwaliteit en burnusaanbod. Dit laatste 
is ook belangrijk in relatie tot ziekte
verwekkende scbimmels. Vaak zijn dit 
zwakteparasieten die voorkomen aIs 
saprofytische, dus onscbadelijke 
strooiselverterende scbimmels. Of 
zelfs als mycorrbizaschimmel, b.v. van Foro: H. Koningen Holw ortel (Corydalis solida ) 
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orchideeen, Doordat ze leven van bet 
afbreken van houtstof (lignine)en cel
lulose van strooisel kunnen verslechte
rende omstandigheden, bijvoorbeeld 
minder aanbod van strooisel, bet sub
tiele symbiotiscbe evenwicht versto
ren, waardoor deze scbimmelsziekte
verwekkend worden en levendedelen 
van de (waard)plant gaan verteren. 0 
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Baas (zie ook biz. 22). 
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Met de zachte g 

Voortuintjesergernis opgelost 

In de oude kemen van veeI dorpen zijn maar weitiig voor
tuintjes. Zelfs in de heel fraaie en goed geconserveerde cen
tra zijn de tuintjes ten prooi gevallen aan voetgangers (trot
toirs) en autoverkeer (straatverbredingen). 
Een van de heel weinige voortuintjes in Oirschot was dat van 
ons. We zijn daar nu weg, maar bet vooituintje is er nag; bet 
ziet er nu wel anders uit dan toen. Het ligt aan de overkant 
van dtie straatjes achter de kerk. Een daarvan is bet Deka
nijstraatje, met onze voordeur. Het tuintje Iigt ingesloten 
tussen dtie l Ze-eeuwse gebouweti: een klompenwinkeltje, ons 
huisje en een kanunni.kenwoning die nu museum is van oud
heden en oudgisteren. Vroeger was daar de biggenmarkt. 
Toen wij er kwamen was het een vastgelopen puin- en sin tel
plek. Maar dat was z6 verholpen en veranderd. Binnen het 
jaar was er een mooi omhaagd tuintje met tal van oude, zeg 
maar dotpssoorten, aangevuld met vakjes snijbloemen voot 
tijdelijke en drooggoed voor blijvende boeketten. 
Het tuintje kreeg veel bekijks. Het was dan oak een oaseke 
tussen al dat bistorische straat- en tnetselwerk. Het leek oak 
krek bij dat Meierij-tnuseum te horen. Het werd gewoonte dat 
museumgasten en gewone nieuwsgierigeti het tuinpoortje 
opendeden am zo naar de museumdeur te gaan. Anderen volg
den en sommigen veitrspten, plukten en knakten het voor
tuinbeerlijks. Een permantente ergemis. 
Maar we vanden er war op. Onze jongetis, opgeleide decorstie
scbilders, maakten een waarschuwingsbordje. Precies zo'n 
bordje als aan veel Oirschotse monumenten was geschroefd: 
in dezelfde maat, in dezelfde kleuren en met dezelfde let
ters, dezelfde ondertekening. 

En geschroefd aan een monumentoid paaltje. 

Het hielp! Modeme mensen die tach dagelijks met giistoiten 
omgaan zijn bang voor gifplanten. Ze lieten het voortuintje 
voortaan met rust, bet poortje bleef dicht en die interessante. 
oude plan ten werden aIleen nag aangewezen, begaapt en fJe
wotiderd. 

Willem Iven 
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