
Cursus: zaterdag 23 maart 2019          

                  De naaktzadigen(Gymnospermae). 

Na de les van afgelopen woensdag trokken we 
de gewestbossen van Ravels in om de theorie 
aan de praktijk te toetsen. Onderwerp waren de 
naaktzadigen ( wetenschappelijke naam 
Coniferae ofwel coniferen) Naaktzadigen zijn 
zaadplanten met onbedekte zaadknoppen. Zoals 
alle zaadplanten vormen naaktzadigen zaden, 
maar in tegenstelling tot de bedektzadige 
hebben de naaktzadigen geen stamper of 
vruchtbeginsel en daarom ook nooit "echte" 
vruchten. Wel kunnen structuren aanwezig zijn 
die de functie van eetbare vruchten vervullen (bijvoorbeeld bij Jeneverbes en Taxus). Bij de 
naam coniferen denk ik aan de heggen die geplant worden op scheidingen van percelen. 
Groot was dus mijn verbazing dat de groep coniferen houtige planten zijn, meestal bomen, 
"naaldbomen" zogeheten vanwege de naaldvormige bladeren. De meeste coniferen zijn 

altijd groen, maar er zijn ook 
enkele soorten die 's winters de 
naalden verliezen, zoals de lork 
bv. Jan en vier ezels stonden ons 
op te wachten. Jan toonde ons 
al meteen de oranje 
druppelzwam, een zwam die 
dicht opeen in groepen staan en 
vaak op sterk vermolmd 
naaldhout voorkomt. Vroeger 

werd er heel veel grove den(Pinus sylvestris) en zwarte den(Pinus nigra) aangeplant. De 
grove den heeft lange, ronde naalden die per twee op korte loten staan. De plaatvormige 
schors is lichtbruin/oranje van kleur. Bij beschadiging van de boombast komt er kleverig hars 
met een karakteristieke geur uit, die de wond beschermt tegen infecties. De zwarte den 
heeft een kegelachtige tot schermvormige kruin. Er zijn heel veel ondersoorten van pinus 
nigra in onze contreien aangeplant. 
Tegenwoordig komt er gelukkig een grotere diversiteit van 
coniferen voor. Zo troffen we, de van Noord Amerika 
afkomstige Douglasspar (Pseudotsuga menziesii) aan, die 
daar wel honderd meter hoog kan worden. In Europa wordt 
hij maximaal 50 meter hoog. Hij heeft buigzame, 
aromatische naalden van 2-3 cm lang. Aan de onderzijde 
zitten twee witte strepen. De naald verliezende lorken (larix) 
waren ook reeds aan het uitlopen. Ook zagen we de 
Hemlockspar (tsuga). Deze groenblijvende bomen hebben 
een kegelvormige tot onregelmatige kroon en neerhangende 
takuiteinden. De naaldachtige bladeren zijn spiraalvormig 
gerangschikt op de stam maar verdraaid bij de basis. Iets 
verder kwamen we bij een pekden (Pinus rigida). Hij kan wel 
25 meter hoog worden en heeft een bruin-zwarte schors. Dit 
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is een bijzondere boom omdat hij steeds weer uitbot op stam en takken. De stijve naalden 
staan in groepjes van drie en zijn tien tot twaalf cm lang. De rijpe kegels zijn grijs. De pekden 
stelt weinig eisen aan de bodem. Er was heel wat klauterwerk nodig om bij deze boom te 
geraken. Hier in de buurt troffen we ook de jeneverbes (Juniperus communis) aan. Het is één 
van de weinige coniferen, naast de grove den en de taxus, die van nature bij ons voorkomen. 
De jeneverbes is tweehuizig, wat wil zeggen dat er mannelijke en vrouwelijke planten zijn. 

De jeneverbes is bij ons echter een 
bedreigde, steeds 
mindervoorkomende, soort. Na 
persoonlijk onderzoek ben ik er achter 
gekomen dat het in Nederland de 
enige boom is die op de “Rode lijst van 
planten” staat. De soort wordt er 
gekenschetst als algemeen 
voorkomend, maar sterk in aantal 
afgenomen. Hier werd het voor mij 
tijd om de plaat te poetsen want ik 
had nog andere verplichtingen. De 
tocht werd afgesloten bij de Vic met 
een drupke en wafels, gebakken door 

onze sterkoks en collega’s Guy en Liesje. Ik had Guy nog net te stekken bij de auto zodat ik 
ook een suikerwafel van topkwaliteit kon bemachtigen en ze waren lekkeeeer. Ik heb 
vernomen dat het bij de Vic weer super gezellig was, zoals altijd trouwens.  
Het was een mooie en uiterst leerrijke wandeling met maar één thema, de naaktzadigen.  
 
Knap gedaan Jan 
 
PS; Deze tocht is gewandeld onder muzikale begeleiding van; tjiftjaf, boomklever, heggemus, 
vink, zanglijster, specht en gaai. 
 
J.Zoef 
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