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Foro: Ton Engelman 

De bermen, vroeger gazonnetjes, wor

den nu vaak eenmaal per jaar ge rnaai d ,
 
wanneer de zomervakanties beginnen
 
en wanneer ze in volle bloei staan. Ook
 
een nog altijd orchideeenrijke berm,
 
want ach, ze komen volgend jaar wei
 
weer terug. Stel je voor dat al die men

sen die uitzwermen over de wereld
 
zouden zien hoe mooi onze bennen
 
kunnen zijn, ze zouden misschien wei
 
thuis blijven.
 
Van eind mei tot half augustus lOU ie

dereen van de bennen ar rnoeten blij

ven. Twee rnaaibeurten kunnen soms
 
nadig zijn maar dan de eerste voor eind
 
mei en de tweede, of enige rnaaibeurt,
 
na half augustus.
 
Zo moeten we het in de Haarlemmer

meer doen met kleinigheden, plekjes
 
ter grootte van een speldeknop, een
 
postzegel, een vingernagel, een punai

se: De Heimanshof Ze zijn het waard
 
ervoor te strijden. maar wa t kost het
 
een energie ! 0
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Bestaat Carex frustrata?
 
Marc Houben 

Toen me gevraagd werd, iets te schrij 
ven over zeggen, en daarbij ook aan
dacht te besteden aan de vraag waarom 
ik die plantengroep nu zo intrigerend 
vind moest ik direct aan Carex frustrata 
denken. 
Nooit gehoord van Carex frustrata?
 
Het is een naam die tijdens veel excur

sies wordt gebruikt voor zeggen (Ca

rex) in het algemeen. He t betekent niet
 
meer en niet minder dan dat men weet
 
dat het een zegge is, maar men niet wil
 
of kan zeggen welke soort het is. Vaak
 
wordt dan ook gezegd: "Zeggen zijn
 
een moeilijk geslacht".
 
In het nu volgende artikel probeer ik
 
niet aileen aan te geven waar mijn lief

de voor zeggen vandaan komt, maar
 
ook dat een aantal soorten zeer goed in
 
heerntuinen kunnen worden toegepast
 
en dat het merendeel goed te determi

neren is.
 

Waarom zeggen?
 
De reden waarorn zeggen me zo intri

geren en niet een andere plantengroep 
Iigt opgesloten in mijn verieden in de 
jeugdgroep van het IVN Munsterge
leen. Deze groep (waar ikzelf dus ook 
deel van uitmaakte) kreeg in 1979 in 
de Heemtuin een gedeelte met aileen 
maar zeggen onder haar beheer. Al 
vlug bleek dat het merendeel van de 
jeugdleden het weinig tot niets interes
seerde. Het was tech maar gras. Maar 
ik had thuis net voor Sinterklaas een 
microscoop gekregen. Als een van de 
eerste dingen ging een blad van een 
zegge eronder. De structuren die je dan 
ziet zijn indrukwekkend. Al vlug bleek 
dat een gewo ne loep (vergroting ca. 
8x) meer dan voldoende is om zeggen 
Ie bekijken. 
Helaas werden zowel de zeggen als de 
jeugdgroep rond 1983 opgedoekt i.v.m. 
gebrek aan belangstelling. Ikzelf bleef 
in de Heemtuin werken en keek vaak 
met aandacht naar de twee overgeble
ven soorten: hangende zegge en moe
raszegge. 
In 1995 bestond er opeens de mogelijk
heid om een groot aantal zeggensoor

ten te krijgen via de helaas in datzelfde 
jaar overleden Jan Fiegen. Nu, anna 
1998 staan er in de Heemtuin Munster
geleen zo'n 80 soor ten (aile Nederland 
se soorten en nog een aantal soor ten uit 
aangrenzend Belgie en Duitsland). 
Bijna al deze soorten heb ik direct of 
indirect via Wim de Veen gekregen. 
Thuis staan nog een aanta1 exotische 
zeggensoorten uit de tropen en Noord
Amerika, zoals Carex brunea, Carex 
alata en Carex antoniensis. 

Nog even terug naar Will de Veen. 
Het is dankzij Wim dat ik een aantal 
zeer zeldzame zeggen in hun natuur
lijke omgeving heb kunnen zien. Een 
van deze ontdekkingstochten staat me 
nog heel goed bij . We gingen vlak over 

Hangend e zegge (Carex pendula ) 
iekening uit: Hcukels ' Flora van Neder 
land. bl; 5 10 
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de grens in Belgie op zoek naar de 
slijkzegge (Carex limosa). Na een wan
deling van ongeveer een half uur door 
de bossen kwamen we opeens op een 
open plek van ca. 2 ha. Een trilveen 
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Slijkzegge (Carex limosa) 
tekening uit: Norsk Flora, biz. 827 

midden in de bossen. Yoigens Wim 
stond ergens recbts van bet midden de 
slijkzegge. Het enige probleem was dat 
je er voorzichtig moest lopen. Er was 
altijd de kans dat je door het planten
dek aan de oppervlakte ging. Het was 
alsof je op een reuzengroot waterbed 
liep. En inderdaad: rechts van het mid
den, omgeven door witte en bruine 
snavelbies stond daar de slijkzegge. 
Toen zei Wim me pas dat de bodem 
van bet trilveen ca. 5 m diep was en dat 
we dus voorzichtig moesten zijn op de 
weg terug. 

Zeggen in tuinen 
Uit het feit dat een aanzienlijk deer van 
de zeggen zeldzaam is en zelfs op de 
Rode Lijst staat zou je kunnen opma
ken dat het moeilijk is om ze in tuinen 
te houden. 
Ais je een echte natuurtuin hebt bete
kent dit dus dat de biotopen geschikt 
moeten zijn en blijven voor de diverse 
soorten. Dit geldt met name voor soor
ten van voedselanne, vochtige, zure 

groeiplaatsen als tweehuizige zegge en 
vlozegge. 
Als de tuin een wilde plantentuin is 
(zoals een gedeelle van de Heemtuin 
Munstergeleen) dan is het een stuk 
makkelijker de diverse soorten te hou
den. 
In de Heemtuin Munstergeleen is het 
merendeel van de zeggen verdeeld 
over vier groepen: 
l.hetven 
2. langs de vijver 
3. op de heide 
4. een vochtig stuk lossgrond, 

De keuze in welk van de vier groepen 
een zegge thuisboort is bepaald aan de 
band van de literatuur. Hierbij speelt 
uiteraard de Oecologische Flora van E. 
Weeda een hoofdrol. 
Ais je eraan wilt beginnen een aantal 
soorten zeggen in de tuin op te nemen, 
kun je het best rekening houden met 
het volgende: 
* neem SOOl1en die geen lange uitlo
pers maken. 
* neem soorten die er 'rnooi' uitzien. 
Geschikte, gemakkelijke soorten zijn: 
hangende zegge, blauwe zegge, bos
zegge, pilzegge, polzegge en dwerg
zegge. 
Aan de hand van de bangende zegge 
heb ik in Munstergeleen gemerkt dat 
zaden soms echt tien jaar of langer hun 
kiemkracht kunnen behouden. Een jaar 
of vijftien geleden had ik voor mijn va
der een jonge hangende zegge meege
nomen en in zijn tuin geplant. Na een 
jaar of drie Yond mijn vader dat de 
plant te groot was voor de tuin en dus 
ging de hangende zegge eruit. Vorig 
jaar, na bet goed omgraven van de tuin 
kwamen er weer jonge planten van de 
hangende zegge op! 

Zeggen op naam brengen moeilijk? 
Als je een goede loep en een goede flo
ra, zoals de Heukels gebruikt: nee. 
Met de volgende kenmerken kom je al 
heel ver: 
* aantal stempels/vorm urntje 
* kruipende wortelstok 
* aantal mannelijke, vrouwelijke en ge

mengde aren
 
* plaats van de diverse aren ten opzich

te van elkaar.
 
Let er wei op dat je meerdere bloeiste

len bekijkt. En neem die eigenschap
 
die voor de meeste planten geldt (de

mocratisch determineren"). Let vooral
 
op het aantal aren en de geslachtsver

deling in de aren en tussen de aren.
 
Er zijn in Nederland maar drie kleine
 
groepen die te boek staan als lastig, na

melijk:
 
- de zandzegge-groep (c. arenaria, C.
 
ligerica, C. reicbenbacbii en C. brizoi

des)
 
- de gele zegge-groep (c. flava, C. oe

derie s.l. en C. lepidocarpa)
 
- de bermzegge-groep (c. muricata, C.
 
divulsa s.l. en C. spicata).
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V.l.n.r.: urntjes van Carex spicata,
 
Carex muricata en Carex divulsa
 
tekeningen uit: Heukels' Flora van Ne

derland. biz. 506
 

Dat deze groepen ook voor 'echte' bo
tanici moeilijk zijn blijkt uit de soms 
verwarrende wisseling in wetenschap
pelijke naamgeving van de diverse 
soorten. 
Ik denk dat ongeveer 90% van aile 
zeggen die je in het wild vindt zonder 
al te veer moeite op naam te brengen 
zijn. (Die 90%-regel geldt, denk ik 
voor bijna alle plantengroepen die als 
moeilijk te boek staan), 
De resterende 10% van de zeggen is 
dan iets voor mensen die doorgaan tot 
het bittere einde. En ook dan nog zul
len er altijd planten overblijven die niet 
te plaatsen zijn. Maar of die nu tot Ca
rex frustrata horen? Ik vind van niet. 
De natuur laat zicb niet in vakjes on
derbrengen. En dat is maar goed ook. 

o 

(met dank aan Wim de Veen, Jan Fie
gen en Jan Klinkenberg. ) 
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