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Er zijn maar weinig mensen, die van de herfst houden.
De zomer is voorbij, het wordt koud en nat buiten, de dagen worden steeds korter. Sombere opmerkingen zijn niet
van de lucht.
Dat is maar één kant van de zaak, want de herfst is ook
prachtig! Overal om U heen barst het leven uit in een
laatste symfonie van vorm, kleur en geur. Plotseling
zijn overal paddestoelen. Bomen en struiken tooien
zich in schitterend geel, rood of warm bruin.
Lekkerbekken in mensen- en dierenland kunnen zich te
goed doen aan talloze sappige vruchten.
Laat U niet meeslepen door de zeurpieten, geniet van
de herfst! U hoeft niet ver te gaan zoals U in dit boekje
kunt lezen. Vlak bij Uw deur is al van alles te beleven.
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Verantwoording:
Dit herfstboekje over de natuur in en om Hillegom verschijnt onder verantwoordelijkheid van de Milieugroep
Bollenstreek. Het is samengesteld met hulp van de
Vogelwerkgroep Haarlem.
De samenstellers hopen dat bij het lezen van de verhaaltjes de interesse gewekt wordt voor de natuur, die
soms zo onverwacht dicht bij huis te vinden is.
Samenstelling:
Peter van den Berg, Mart van Eeden, Louis van Trigt, Leni
Draijer, Hans Muilerman, Henk Duin, Han Bonten
Voor reakties of vragen: Han Bonten, 3e Loosterweg 50a
2182 CW Hillegom (02520-23060)
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Doze uitgave werd mede
mogelijk gemaaki door een
finhneigle bijdrage van
het Wervld Natuur Fonds.

Spinnen
"Arabella, Anita, Anansi en het Harlekijntje"

ieugroep
ollenstreek

Hoogte 4000 meter. Een spin- najaarsmisten de draden acnetje zweeft aan een draad
centueren, van een indrukdoor de lucht. Voortgedreven wekkende schoonheid. Als we
door sterke hoogtewinden reist ze niet zo vaak zagen zouden
hij aldus kilometers ver.
we deze netwerken als het
Begonnen vanaf een takje met achtste wereldwonder beschouhet spinnen van een lange
wen. De draden zijn 60 x dundraad heeft hij zich met een ner dan een haar. Toch kunnen
windvlaag mee laten voeren.
de webben een storm overleven.
De draad zweeft hoger en
Een bedauwd web is honderden
hoger, de spin gaat mee. Als malen verzwaard en het breekt
de spin uiteindelijk de grond toch niet. Gustav Eiffel zal
weer bereikt zal hij zijn
zich wel door de voortbrengwebje maken.
selen van de spin hebben laDe zweefdraden worden "herfst-ten inspireren toen hij zijn
draden" genoemd hoewel ze ook toren ontwierp onder het
in het voorjaar voorkomen,
motto: zo sterk mogelijk met
Met deze luchtreizen weet de zo weinig mogelijk materiaal.
spin nieuwe gebieden te bereiken waar minder spinnen
In het web worden kleefdraden
huizen en ieder meer te eten gesponnen. Aldus wordt een
heeft.
handige vliegenvanger verHeel wat reizigers vergaat
kregen. De spin zit meestal
het evenwel niet zo best, ze ergens buiten het web en
komen op kale grond of in het houdt kontakt via een sigwater. Soms verhongeren ze in naaldraad. Aan trillingen
de lucht. Meestal komen ze
kan hij voelen of er een
echter niet zo ver bij gebrek prooi in het web zit.
aan stijgwinden.
Het zijn deze herfstdraden
Hij kan slecht zien ook al
die in Uw gezicht terecht
heeft hij acht ogen. Kruiskomen. Het hoogterecord werd spinnen zitten meestal midbereikt door Arabella en
den in hun web. Zodra een
Anita, waarover straks meer. insekt aan een web vastkleeft, schiet de spin teDe spin dankt zijn bekendvoorschijn en wikkelt het
heid aan zijn web. Zelf is
slachtoffer in een lange
een spin onopvallend, maar
spinseldraad. Intussen spuit
het web is, vooral als de
hij verteringssappen in de
1

prooi, waardoor deze van binnen oplost. Even later zuigt
de spin het insekt leeg.
Voor het maken van een web
is veel improvisatie nodig.
De aanhechtingspunten voor
het web zijn in de natuur
immers steeds anders.
U kunt zelf kijken hoe een
spin z'n web bouwt; eerst het
raamwerk, bestaande uit sterke draden. Om de eerste verbinding te maken gebruikt de
spin soms weer zweefdraden.
Vervolgens komen de spaken en
maakt de spin een spiraal van
binnen naar buiten. Dan maakt
hij een fijne spiraal van
kleefdraad van buiten naar
binnen, waarbij de eerste
spiraal afgebroken wordt.
Het is verbazingwekkend hoe
snel dit allemaal gebeurt.
Daarom heeft men in augustus 1973 een tweetal Kruisspinnen, Arabella en Anita
genaamd, de ruimte ingestuurd
en ze in de Skylab een web
laten spinnen. Gehinderd door
windstilte en zwaartekrachtnul maakte Arabella enkele
webben, die er wel erg slordig uitzagen. Ze heeft in het
web dan ook geen vliegen of
astronauten gevangen.
In huizen worden in allerlei
hoekjes vaak warrige spinnewebben gevonden van de Huisspin. Deze zijn trechtervormig. Insekten die erin terecht
2

komen haken vast in de vele
draden. Ontsnappen is er niet
meer bij, want de Huisspin
schiet tevoorschijn en grijpt
zijn prooi. Deze spinnesoort
komt ook buiten voor.
Bij ochtenddauw vallen vooral
de "hangmatjes" op, ze blijken zeer talrijk. Het zijn
horizontale webben. De eigenaar hangt omgekeerd onder
het hangmatje. Boven het matje
lopen warrige draden. Insekten
die hierin verstrikt raken,
vallen in het hangmatje en
worden onmiddellijk gegrepen
door de altijd alerte spin.
Sommige Kogelspinnen hebben
hun web iets boven de grond.
Tussen web en bodem lopen
kleeflijnen. Mieren en andere
kruipende dieren lopen tegen
die kleeflijnen aan en blijven plakken, terwijl de lijn
aan de grond breekt. De kleeflijn die strak gespannen
stond, veert omhoog en een
spartelende prooi blijft
in de lucht hangen totdat de
Kogelspin hem overmeestert.

Zelfs onder water blijken
spinnen te leven. De Waterspin kan.dat als enige van
de ruim 25.000 bekende soorten. Onder een spinsel verzamelt de Waterspin lucht.

lu deze luchtbel kan hij ade- geritsel. Veroorzakers waren
men. Vandaar grijpt hij zijn de vele Wolfspinnen, die
prooien, voornamelijk bestaan- over de dorre bladeren snelde uit insektelarven en klei- den. Deze spinnen besluipen
en bespringen hun prooi.
ne kreeftjes. Hij leeft in
rustig en schoon water en is
ook in aquaria te houden.
Pas op, hij kan ook kleine
visjes aan!
Het is niet verwonderlijk dat
er over spinnen met hun talrijke vangmethoden allerlei
verhalen de ronde doen.
Sommige zouden menseneter
zijn. Gelukkig zijn alle
Nederlandse spinnen volkomen onschuldig en ook toevallig geimporteerde spinnen hebben nooit schade aangericht. Verhalen geïnspireerd door vernuftige yangmethoden van de spin zijn er
volop in West-Afrika en vandaar hebben slaven de verhalen naar Suriname en de Antillen meegenomen. In deze
verhalen speelt de spin
Anansi de hoofdrol. Hij is
daarbij de Tijger menigmaal
te slim af, maar struikelt
regelmatig over zijn eigen
listen als hij te slim en te
gulzig is tegenover Konijn
of Schildpad.

24)Crt
hPA:/>1cw7t4W14.44)

Ook bij huis komen jachtspinnen voor. Bijvoorbeeld
een zwart-wit gestreept spinnetje, Zebraspin of Harlekijntje genoemd. Ze zien er
grappig uit en kunnen gemakkelijk zijwaarts lopen. Ze
leven op zonnige muren en
ramen, soms ook binnen.
Ook zij besluipen en bespringen hun prooi. Succes
is beslist niet verzekerd;
een klein vliegje was steeds
alert. Terwijl een mens reactietijden van tienden van
seconden heeft, lijkt zo'n
simpel vliegje in hondersten
Niet alle spinnen vangen hun
van seconden te kunnen reagere
prooi met behulp van webben. Ook besprong het Harlekijntje
Integendeel, de meesten jagen. reeds leeggezogen prooien.
Toen ik in het voorjaar in
Een teken dat ze uitstekende
het eikenbos bij de Ruigenogen hebben, in tegenstelling
hoek liep, hoorde ik een luid tot de webspinnen. Een niet3

bewegend doel is immers veel
moeilijker zichtbaar. Daarom
houden dieren zich zo vaak
,dood. Ook de mens ziet bewegingen veel beter. Let maar
eens op hetgeen U uit Uw ooghoek waarneemt.

In Indonesië zijn onlangs
Wolfspinnen ingezet om de
schade door de "Brown
Planthopper" in de rijstbouw tegen te gaan. Deze
Planthopper (sprinkhaan)
vreet van de rijstplanten.
Ze werden daarom met chemische middelen bestreden.
Maar na verloop van tijd
raakten ze tegen de verdelgingmiddelen bestand. Niet
echter hun natuurlijke vijanden, die massaal omkwamen.
Daardoor breidden de insekten
zich sterk uit.

min de invloed van het spinnenbestand aan.
Helaas voor de heren Bollentelers, een inlandse spinnesoort die verzot is op aaltjes....nee, die ken ik niet.
P.v.d.B.
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De proeven met de Wolfspin
leerden, dat deze elke dag
15 a 20 Planthoppers leeg
zoog. De gewasopbrengsten
We zijn er aan gewend dat
stijgen daarom flink wanneer
vliegen en andere beesten
men afziet van de verdelover muren en ruiten kunnen
gingsmiddelen en de Wolfspinlopen. Aan hun pootjes zitnen dit werk laat doen.
ten kleine haakjes of zuigDe Wereld voedsel- en landnapjes. Op een muur met
bouworganisatie F.A.O. probeestjes lijkt de zwaartepageert daarom deze biologikracht daarom uit de muur te
sche bestrijding, die niet
komen. Een spin die er zijn
alleen economisch, maar ook
prooi bespringt lijkt heel
uit oogpunt van milieu en
gewoon. Maar normaal zou hij
volksgezondheid een goede
zaak is.
ná de sprong keurig recht
omlaag vallen. Hij maakt ech- Als opruimer van insekten
ter gebruik van een nauwelijks verrichten de spinnen van
zichtbare reddingslijn, die
Nederland samen een enorm
hij vóór z'n sprong aan de
karwei. Ik zag een berekemuur of aan het glas bevesning, dat hun prooien samen
tigt. Zo landt hij na de
180 x zoveel wogen als de
sprong steeds weer op detotale Nederlandse bevolzelfde muur of ruit.
king. De berekening was wel
erg grof, maar gaf niette4

eein.
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Vruchten, zaden en noten
"snoepgoed uit het plantenrijk"'
Na het verhaal over die enge
spinnen nu een lekker onderwerp. Over appels, hazelnoten, peren en meer van dat
heerlijks. Hoe ze smaken en
hoe ze eruit zien hoef ik
niet uit te leggen. Maar
kunt U ook het verschil zien
tussen een appel- en een
pereboom? Waarschijnlijk niet
0, in de herfst wel, want als
er appels aan zitten is het
een appelboom en anders een
pereboom.

breken. De haren kunnen het
maagdarmkanaal namelijk
irriteren. Vroeger werden ze
wel gebruikt als jeukpoeder!

doornbessen. Toch zijn vogels
de betere zaadverspreiders.
Daarom stoppen veel planten
gif in de vruchten. Vogels
hebben geen last van dit gif,
maar zoogdieren (en de mens)
worden er goed ziek van. Dat
vogels er wèl tegen kunnen
wordt deels veroorzaakt door
hun snelle stofwisseling.
Het is slecht vliegen met
volle darmen. De vogel is dan
te zwaar. De darmen worden
dus snel geleegd en het gif
blijft maar even in de vogel.

De plant levert die vruchten
niet voor niets. De vruchten
Alleen rijpe zaden moeten
bevatten pitten. Pitten zijn
verspreid worden. Daarom zijn
zaden. Vogels vraten die
alleen rijpe vruchten lekker
vruchten en poepen de zaden
en geurig. Daarom ook hebben
even later weer uit. Vaak op rijpe vruchten van die mooie
eap andere plaats dan waar
kleuren. Die oranje-rode rozeze gegeten hebben. De kiembottels zien er toch heerlijk
kracht is bij de passage van uit. Die bevatten ook de node darmen vaak nog vergroot. dige vitamines, nl. A, B2, C
En omdat de vogels veel ener- en P. Drie bottels zouden al
gie nodig hebben om de winter evenveel vitamine C bevatten
door te komen of weg te trek- als één sinaasappel. Vooral
ken, happen ze heel wat ker- de wat platte bottels van de
sen, bessen en appeltjes weg. Rimpelroos worden veel verWist U trouwens dat als U een zameld. De bladeren van deze
roos doen denken aan die van
tomaat eet, de pitjes nog
de aardappel.
steeds kiemkracht bezitten?
In het rioolslib kunnen daar- Ze groeien op wat drogere
gronden, dus niet in het
om tomatenplanten opkomen.
Ook zoogdieren vreten bessen. heempark; Plukt U ze niet
langs een drukke weg, want
Wie in het najaar door de
duinen loopt ziet overal vos- dan zitten er teveel loodsedrollen liggen vol met duin-
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deeltjes op. Wassen is toch
nodig, omdat op de bottels
korte, broze borstelharen
zitten, die bij wassen af-

•
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Wel in het heempark groeit
de Gewone Vlier. Onrijpe
vruchten (groen of rood)
bevatten gif, maar de rijpe,
bijna zwarte, bessen niet.
Heel wat mensen plukken deze
bessen. Ze smaken wrangzuur.
In jam worden ze vaak gemengd
met andere vruchten. Ze bevatten tamelijk veel
vitamine C.

7

giftige rode bessen, welke
evenwel na bereiding tot jam
of sap eetbaar schijnen te
zijn. Vlierbessen worden veel
gegeten door trekkende zangvogels, vooral door spreeuwen
en lijsters. Jonge vlierplantjes worden aldus verspreid en
slaan soms zelfs op in oude
knotwilgen en dakgoten!
Een struik die ook in het
heempark staat en elders zeldzaam is, is de Mispel. Hij
lijkt enigszins op de MeiDe Gewone Vlier houdt van
doorn. De Mispel bloeit in
voedselrijke bodems en is
mei met vrij grote witte
bestand tegen verstoring.
bloemen, die later uitgroeien
Hierdoor is het een ideale
tot eigenaardige peervormige
plant voor plantsoenen, hegvruchten. Bij rijpheid is het
gen of andere terreinafvruchtvlees zo zacht geworden
scheidingen.
dat het wel rot lijkt. VanPlattelandsbewoners weten de
daar de uitdrukking "zo rot
Gewone vlier op alle manieren als een mispel". De vruchten
te benutten. Van bessen en
zijn eetbaar en smakelijk zobloemen maken ze wijn, van de dra ze beurs zijn. Ik perbessen een stroopje tegen
soonlijk vind de vruchten er
hoest en verkoudheid. Aftrek- nogal onsmakelijk uitzien.
sels van vlierbessen worden
Toch is de vrucht heel gegeacht talloze kwalen te ge- zond, er zit veel vitamine
nezen. Het merg wordt in
C in.
laboratoria en door horlogemakers gebruikt als reinigingsmiddel. Takken, waaruit
het merg verwijderd is, dienen al van oudsher voor het
vervaardigen van blaaspijpen,
fluiten en proppenschieters.
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Het naaste familielid, de
Bergvlier (te herkennen aan
z'n bruin-rode merg), heeft
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Veel zaden worden door de
wind verspreid. Sommige bezitten parachutejes; denk
maar aan de Paardebloem.
Andere, zoals de zaden van
Esdoorn en Berk, vleugeltjes.
Veel soorten zaden klitten
overal aan vast. Elk toevallig langslopend dier
verspreidt deze zaden. De
zaaddoos van Balsemien of
Springzaad schiet open,
waardoor de zaadjes weggeslingerd worden. De bekende
kokosnoten drijven met hun
omhulsels over de wereldzeeen en ontkiemen op gunstige stranden. Viooltjes
worden verspreid door mieren,
die verzot zijn op een oliehoudend aanhangsel van het
zaad.

Hazelnoten groeien aan de
Hazelaar. Veel Hazelaars
groeien meerstammig. Dat
komt doordat zij meestal
regelmatig worden gekapt.
De struik groeide hier na de
laatste ijstijd massaal.
De noten vormden een belangrijke voedselbron voor de
bewoners. Ze gebruikten ook
het hout voor allerlei doelHazelnoten, en evenzoveel an- einden: speren en andere
dere noten, worden verspreid wapens, als brandhout, dakdoor Eekhoorntjes, Hamsters, bedekking en voor visfuiken.
Van de tenen werden omheiVlaamse Gaaien en andere
ningen, hekken en tussendieren, die voorraadkamers
schotten gevlochten en samen
aanleggen. Ze begraven de
met leem werden hutten opgevruchten, zodat andere
trokken. Ook wichelroeden
beesten ze niet kunnen wegpikken. En ze onthouden alles waren van dit hout.
precies. Toch wordt niet al- Hazelnoten leveren ook prima
les weer opgegraven. De voor- spijsolie. De olie wordt ook
wel gebruikt in olieverf.
raadkamer kan te groot zijn
Honderden jaren lang zijn,
en een Vlaamse Gaai kan
met name in Engeland, grote
sterven. De begraven zaden
terreinen vol geplant met
ontkiemen natuurlijk uitHazelaars. Ze werden om de
stekend.
10

zeven jaar tot de grond toe
teruggesnoeid. Het snoeihout werd gebruikt als niet
te dik paalwerk. Nu wordt
deze tak Van bosbouw nog
zelden beoefend. Het vlechten
van hekwerken is een verdwijnend ambacht.
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is de vrucht gerijpt. Het
is dus eigenlijk de navelstreng van de vrucht en wordt
veel gebruikt in de leerlooierij vanwege het hoge gehalte aan looizuur in de
vrucht.

De grote handvormig samengeDe laatste ijstijd heeft de
stelde bladeren tellen vijf
Paardekastanje hier verdretot zeven deelblaadjes met
gezaagde randen, uitstralend
ven. Toen het weer warmer
vanuit een vrij lange steel.
werd, keerde deze boom niet
vanzelf terug. De zware vruch _De bladeren laten bij het val,
len grote hoefijzervormige
ten verspreiden zich niet
snel.
littekens achter, zelfs de
In Albanië en Noord-Grieken- "gaatjes" voor de spijkers
land komt hij nog in het wild zijn aanwezig. Toch heeft de
voor. Omstreeks 1600 werd de boom daar zijn naam niet aan
Paardekastanje weer ingevoerd te danken, de naam stamt verin onze streken. Het is een
moedelijk uit Turkije, waar
geliefde sierboom voor perken paarden de zaden als geneesen grote tuinen. De bekende
middel toegediend kregen.
grote glimmende bruine knoppen worden in het voorjaar
De Paardekastanje is bekleverig en gaan al snel open. slist geen familie van de
Op hun mooist zijn de bomen
Tamme Kastanje, waarvan de
misschien als ze laat in de
eetbare vrucht veel overlente vol "kaarsen" staan.
eenkomsten bezit.
Grote, rechte en tot 26 cm.
lange bloeiwijzen van witte
Het is altijd leuk om allerbloemen met roze of gele ho- lei zaden en noten te poten
ningmerken.
en te kijken wat er gebeurt.
Maar ook de herfsttooi is
Een mislukking is niet erg.
prachtig, het blad heeft dan Verwacht geen sinaasappelgoudgele en bruine tinten en bomen met vruchten uit een
de boom hangt vol ronde, groe-pit.
ne vruchten, die in stekelige Helaas mogen de vruchten in
bolsters bruine zaden herhet heempark niet geplukt
bergen. Die zaden of kastan- worden.
jes zijn allemaal van een
M.v.E.
grijze plek voorzien; hier
11

Bodemleven
"De firma springstaart & Co."
Weet U wat één van de groot- troep is weggeruimd. Verantste chemische fabrieken ter
woordelijk voor dit krasse
wereld is? U denkt nu natuur- staaltje zijn de bodemorgalijk aan Shell Pernis of
nismen; een uiterst bizarre
een andere Wereldvervuiler.
verzameling van schepsels,
Helemaal fout!
levend in een donkere wereld
Die enorme chemische favan holen, spleten en gangen.
briek...., daar staat U op.
Schudt U maar eens wat bladHet is de bodem.
afval, een beetje tuingrond
Eigendom van een multinaof wat bosgrond door een
tional met vestigingen in
zeef en bekijk het zeefsel
alle landen van de wereld:
door een loepje. U vindt
Moeder Natuur.
een grote verscheidenheid
Misschien heeft U zich wel
aan dieren: slakjes, aaltjes,
eens afgevraagd wat er gewormen, kevers, spinnen,
beurt met al die bladeren
springstaarten, miljoenpoten,
die elk najaar weer van de
pissebedden enz.
bomen vallen, de reusachtige Naast deze wriemelaars woemassa planten, die na de
keren er schimmeldraden in de
bloei is verdord, of de lijk- bodem en leven er talloze
jes van dood gedierte.
bacteriën.
Wie ruimt die geweldige hoop
dood plantaardig en dierlijk Waarschijnlijk kunt U weinig
enthousiasme opbrengen voor
materiaal op, die jaarlijks
onze bossen, parken, tuinen, dit gezelschap en vindt U het
maar een smerig clubje.
bermen en landerijen verToegegeven,
een leuk hondje
vuilt?
roept sterker drang tot aaien
De gemeentereinigingsdienst
op dan een springstaart.
doet er weinig aan. Alleen
Echter, gelet op z'n uiterst
als plantenafval door een
belangrijk werk verdient het
overijverige tuinbezitter
springstaartje een flinke
in de voorgeschreven grijze
knuffel.
zak is gepropt, neemt ze
Alles op onze planeet is in
het aan ter verwerking,
beperkte mate aanwezig. Dus
De rest, veruit het meeste,
raakt bij onbeperkt gebruik
blijft gewoon liggen. Toch
alles op. Multinational Moevindt U er na de winter nau- der Natuur heeft haar prowelijks iets van terug. Alle duktieprocessen daarom geor-
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ganiseerd in een kringloop.
Alles wat is geproduceerd
wordt na gebruik weer afgebroken tot de grondstoffen
waaruit het werd opgebouwd.
De organismen, werkzaam in
het bedrijf Bodem, verzorgen deze afbraak en verzekeren zo een constante aanvoer van grondstoffen naar
Moeder Natuurs produktiebedrijf: de groene planten.
Deze maken uit de grondstoffen produkten die noodzakelijk zijn om hun lichaam
op te bouwen en in stand te
houden. De mens en andere
dieren missen het vermogen
deze produkten zelf te maken.
Dieren eten daarom planten
of elkaar.

stokken en zou Uw en mijn
voortleven ernstig bedreigd
worden. We zouden verhongeren.
Vergelijkt U dat eens met die
aardige hondjes. Zij produceren vele tonnen stinkende
poep en verorberen een nog
grotere hoop schaars voedsel.

Maximaal leven er op één vierkante meter nederlandse bodem
20 miljoen aaltjes, 700.000
springstaarten, 1000 regenwormen enz.
Eigenlijk is Moeder-Natuurs
fabriek Bodem een uiterst
complexe organisatie waarin
zich ingewikkelde chemische
processen afspelen en waar
vele organismen leven in
voortdurende wisselwerking
met elkaar en met de rest
van hun milieu. De fabriek
maakt een produkt dat voor
ieder van levensbelang is.
Voorzichtig aan dus met die
bodembeesten.
Toch wordt het bodemleven
van alle kanten bedreigd.
Bedreigd door bestrijdingsmiddelen, door overmatig gebruik van meststoffen, door
vervuiling. Indirekt ook door
milieuvernietiging. Bij het
laatste moet U vooral denken
aan erosie; het verdwijnen
van de vruchtbare bodemlaag.
Vooral akkerbouwgebieden zijn
gevoelig voor erosie. Bij
gewassen die gerooid worden
zoals aardappelen en suikerbieten, blijven er weinig
plantenresten in de grond
achter. Voeg daarbij het rijkelijk gebruik van bestrijdingsmiddelen en het is niet
verwonderlijk dat er in een
akkker nog maar 100 regenwormen per vierkante meter
voorkomen. En het aantal
nuttige bacteriën is nog

Wanneer U een gat graaft in
de bodem van een park of bos,
dan zult U merken dat de diepere bodemlagen uit fijner
materiaal bestaan dan de oppervlakkige. Dit is het werk
van de dierlijke bodemorganismen. Hun rol is vooral het
verkleinen van dood materiaal.
De eigenlijke chemische omzetting, waarbij het dode matariaal wordt afgebroken tot
de grondstoffen waaruit het
U ziet, consumenten (dieren) is opgebouwd, wordt gedaan
zijn afhankelijk van produdoor bacteriën en schimmels.
centen (planten) en produDat dit inderdaad gebeurt
centen op hun beurt weer van kunnen vooral de bezitters
de afbrekers (reducenten).
van een composthoop waarnemen.
Terwijl de laatste weer leven De stinkende keukenafval welvan dode producenten en con- ke bovenop de hoop is gesumenten. De kring is rond.
gooid, verandert na verloop
Het systeem werkt uiterst
van tijd in betrekkelijk
efficiënt. In een natuurlijk reukloze compost.
bos gaat niets verloren.
Er is alleen nog energie no- Niet alle in de bodem levende diertjes zijn betrokdig om de processen op gang
ken bij de afbraak. Er zijn
te houden. Deze wordt door
de zon geleverd. Meneer Shell ook diertjes die speciaal
schimmels en bacteriën eten.
en consorten zouden er iets
Andere eten levende planten
van kunnen leren.
(wortels) of elkaar.
Zonder het springstaartje en
zijn kornuiten zou Moeder Na- Verbazend is het aantal diertuurs kringloopeconomie dus
tjes dat in de bodem leeft.
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géén procent van wat een rijke bodem bevat. De structuur
van de bodem verslechtert en
de grond stuift weg.
De bodem van een bollenveld
is door het extreme gebruik
van landbouwgiften vrijwel
dood. Bijvoorbeeld regenwormen zijn er niet meer
te vinden. Bollenvelden zijn
dan ook zeer stuifgevoelig.
Mondiaal is momenteel al
100 miljoen hectare (25 x de
oppervlakte van Nederland)
geschikte bouwgrond geërodeerd
of vergiftigd. Jaarlijks komen hier miljoenen hectaren bij.
Terwijl het menselijk bedrijf groeit en groeit,
slinkt de fabriek van de
firma Springstaart & Co, en
daarmee haar produktiviteit.
Het herstel van een vergiftigde bodem duurt zeker enkele jaren, maar meestal veel
en veel langer. En het duurt
100 tot 2500 jaar om 2-1 cm.
nieuwe bodem te vormen.
Onze (materiële) welvaart en
economie zijn natuurlijk
buitengewoon belangrijk,
maar....
Hoe lang kunt U zonder eten?

H.B.
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Paddestoelen
"visitekaartje van de herfst"
Iedereen kent wel de schimmelig aandoende geur van de
bossen in het najaar. Dan komen de meeste paddestoelen
tot bloei. Want hetgeen je
ziet van de paddestoel is
de bloeiwijze, het vruchtlichaam met de sporen. De
rest van de paddestoel bevindt zich in de vorm van
enorme netwerken van schimmeldraden in de bodem.
Paddestoelen zijn er in aller.
lei soorten en maten. Er bestaan zelfs meer soorten paddestoelen in Nederland (ca.
3000) dan soorten planten
(ca. 1400). Sommige leven op
levend hout als houtparasieten, andere juist op dood
hout, terwijl een derde groep
in wederzijdse afhankelijkheid leeft met bomen.
Paddestoelen bezitten geen
bladgroen en moeten daarom
hun organische stoffen, zoals
suikers, van levende en .dode
planten betrekken. Waar ze
samenleven met bomen ontvangt
de schimmel (de paddestoel)
suikers van de boom en levert
de schimmel als tegenprestatie bepaalde vitamines en
mineralen aan de boom. Deze
samenlevingsvorm wordt zwamwortel genoemd en vindt plaats
bij de wortels van de boom.
16

Zonder schimmels kunnen veel
bomen niet eens bestaan. Ook
zeer veel andere planten profiteren van zo'n samenlevingsvorm. Het geeft meteen de geweldig belangrijke funktie
aan voor deze klasse van paddestoelen.
Paddestoelen die van dood
hout leven, zijn ook een onmisbare schakel in de stolkringloop in de natuur. Afgestorven plantenresten komen
door hen opnieuw in minerale
vorm in de bodem terecht en
kunnen zo hun weg vervolgen
in de stofkringloop als
plantevoedingsstof.
Erg moeilijk afbreekbaar is
lignine (houtstof). Koeien,
die taaie grassen kunnen verteren, weten met lignine geen
raad. Maar diverse soorten
paddestoelen en bepaalde bacteriën spelen het klaar. Als
men bedenkt dat lignine ca.
30% van het drooggewicht uitmaakt, is het belang van deze
paddestoelen meteen duidelijk.
Er zijn ook insekten die hout
volledig kunnen verteren,
maar die blijken in hun
spijsverteringsorgaan schimmels te herbergen die het eigenlijke werk opknappen. Zo'n
samenwerking tussen schimmels

i/n,khejzja/n1,

I
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kinderen alleen nog als plastic speelgoed. De oorzaken
van het zeldzamer worden
moeten gezocht worden in de
verdroging, die merkwaardigerwijze in Nederland
optreedt en vooral ook-in
de luchtverontreiniging.
Tegen de verzuring van lucht
Paddestoelen kunnen eetbaar
en bodem zijn de paddestoelen
zijn, zoals bijvoorbeeld
niet bestand. Zolang de bodem
Champignons, Eekhoorntjesnog veel kalk bevat, zoals in
brood, de Truffel en de
sommige duingebieden, gaat
Hanekam; ook wel de Cantharel. het nog wel een poosje goed.
Ze kunnen echter ook oneetKalk is namelijk in staat de
baar of giftig zijn zoals de verzuring te neutraliseren.
bekende Vliegenzwam. Vroeger Zodra echter de bodem ernstig
werden "wilde" paddestoelen
verzuurd raakt gaan de schimveel meer verzameld. De pad- meldraden ten gronde. De grodestoelen die nu gegeten
te bossterfte van de laatste
worden, de Champignons en
jaren wordt ook met name in
de Oesterzwammen, worden op
verband gebracht met het vergrote schaal geteeld door
storen van de samenleving
landbouwbedrijven. Als men
van bomen en paddestoelen
niet veel ervaring heeft
(zwamwortel). Het is duidemet paddestoelen is het ook
lijk dat we op de verkeerde
niet verstandig zelf wilde
weg zijn.
paddestoelen te gaan verzamelen. Een massale pluk zou Toch zijn er ook soorten paddestoelen die vooruit gaan.
hun voortbestaan bovendien
De op levend hout parasitebedreigen, vooral omdat berende soorten grijpen hun
treding de kwetsbare bodem
met de schimmeldraden schaadt. kans nu de bossen aangetast
en ziek raken. Gezonde bomen
beschikken over het vermogen
Het gaat slecht met de paddestoelen. De teruggang is
schadelijke schimmels in een
vroeg stadium te overgroeien.
echt alarmerend. Vele tienDe op dood hout levende soortallen van de meest gevoeten krijgen ook soms meer
lige soorten zijn al uitgekansen.
Dit heeft vooral te
storven in Nederland.
maken
met
veranderde inzichDe Vliegenzwam, rood met witten
in
het
bosbeheer.
te stippen, kennen de meeste

en insekten is trouwens beslist niet uniek in de natuur;
koeien verteren die taaie
grassen met behulp van bacteriën in hun magen en darmen.
Duidelijk is, dat zonder
schimmels de natuur volledig
uit balans zou raken.
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Was men van oudsher van mening dat dood hout "opgeruimd" moest worden, tegenw000rdig heeft men de waarde
van dood hout in een bos ontdekt en laat men als het mogelijk is dode bomen staan.
Een dergelijk beheer is bijv.
te zien in de Amsterdamse
Waterleidingduinen bij de
ingang Panneland. Dood hout
dient daar als voedsel voor
vogels, kevers etz. Ook in
de Hillegomse heemtuin vervult dood hout deze belangrijke funktie. Daar is dan
ook volop van paddestoelen
als Elfenbankje, Meniezwammetje en Geweizwammetje te
genieten. Let op de houtsnippers in de plantsoenen.
Daarop kunnen paddestoelen
verschijnen.

kring is het gras vaak opvallend groen. Daar hebben de
schimmeldraden hun werk gedaan en mineralen overgelaten
voor het gras. Binnen de
kring is het dode plantenmateriaal op en verdwijnt de
schimmel. Buiten de kring
is nog voedsel genoeg, zodat
de kring zich naar buiten
uitbreidt. Andere soorten
paddestoelen kunt U in de
tuin krijgen door bijv.
een blok berkenhout in de
tuin te leggen en te kijken
wat er in de loop der jaren gebeurt.
In het gazon zie je vaak Geschubde Inktzwammen, paddestoelen die als een witte
cylinder omhoog komen en
vervolgens "oprollen" en
zwart worden.
Soms zie je grote witte bollen in het gras van wel 30
A. 40 cm. doorsnee. Dat is de
Reuzebovist, een eetbare
stuifzwam. Ze leven op afgestorven plantenresten van
vooral gras.

In het groen en de tuin zijn
ook paddestoelen te ontdekken.
In het gras kunnen heksenkringen ontstaan. Binnen de

Paddestoelen zijn meestal
verbazend mooi, geven een
extra tintje aan de herfst
en zijnvoorons bestaan
van een groter belang dan
menigeen misschien wel denkt.
H.M.

Over Goudplevier en Watersnip
"Gastvrijheid voor wereldreizigers"
In de herfstmaanden ziet U in zich nog wel eens incidenteel
een broedgeval voorgedaan
Hillegoms veenweidegebieden
allerlei vogels die er in de (1974), maar in het algemeen
zomer niet waren. Oosteinder-, kan gezegd worden dat de
Goudplevier met zijn broedWeerlaner-, Vosse- en Elsterreinen
als broedvogel uit
broekerpolder bieden in het
Nederland
is verdwenen.
najaar diverse trekvogels
Waar
hebben
we in ons landje
gastvrijheid. Op hun vaak
immers
nog
hoogveenmoerassen
duizenden kilometers lange
en vochtige heidevelden van
tocht zuidwaarts vinden ze
enige uitgestrektheid?
hier rust en eten.
Vanaf juli trekken de broedvogels van het Europese vasteland uit de broedgebieden weg.
Nadat ze de rui hebben doorgemaakt zoeken ze de overwinDe Goudplevier.
teringsgebieden op. De door
De zomer is een wat stille
Nederland trekkende Goudpletijd voor de vogelaar.
vieren zijn afkomstig uit
Pas in nazomer en herfst
Scandinavië en Rusland. Ze
wordt het weer spannend.
overwinteren in Engeland,
In de polders zijn steeds
Ierland, West Frankrijk,
grotere groepen vogels te
zien. De herfsttrek is aanSpanje en Marokko.
Bij zacht weer kunnen ze
gebroken.
hier lang blijven. Maar is de
Vaak samen met zijn grotere
vorst eenmaal ingevallen, dan
verwant, de Kievit, treft U
zijn
ze definitief vertrokken.
dan ook de Goudplevier aan,
Sneeuw
en vorst maken de
een vogel met een sterk goudwormen,
insekten en slakjes
kleurig gevlekte rug. Soms
waarvan
ze leven onbereikbaar.
zijn de kelen nog donker als
In
November
zijn de meeste
restant van de zwarte keel
Goudplevieren in ons land.
en borst die bij het zomerIn de Elsbroekerpolder heeft
kleed horen. In de vlucht
verraadt de Goudplevier zich men bij waarnemingen t.b.v.
de samenstelling van de Atdoor een helder fluitend
las
van de Nederlandse Vogels
"tjuu-ieh".
elk
jaar Goudplevieren aanTot 1937 heeft hij in Nedergetroffen.
Er werden aantalland gebroed. Nadien heeft

U maakt in dit stukje kennis
met twee minder bekende gasten in Hillegoms polders.
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len geteld van enkele tientallen tot soms ca. 500
vogels.
Het valt natuuurlijk ernstig
te betwijfelen of zo'n aantal
nog te zien zal zijn als
straks de nieuwe snelweg vanuit de Haarlemmermeer door
de polder is aangelgd.

lange rechte snavel omlaag
gericht. Vaak vliegen Watersnippen in troepjes.
Nederland wordt in nazomer
en herfst bezocht door snippen uit Centraal- en Noord
Europa. Ze blijven hier enige
tijd hangen en trekken dan
weg naar de Britse eilanden,
West Frankrijk, Spanje of MaDe Watersnip.
rokko. Bij strenge vorst verAls U wel eens het duin belaten veel Watersnippen Nezoekt is het U vast wel eens derland. In heel Nederland
overkomen. Rustig kuiert U
zouden er tijdens de trek
rond, genietend van de heer- wel eens een kwart miljoen
lijke omgeving. Dan opeens,
Watersnippen kunnen vervlak voor Uw voeten, hevig
blijven!
geraas, vleugelgeklapper,
Zo zijn er in het voorjaar,
een forse bruine vogel
maar vooral in nazomer en
vliegt op en strijkt iets
herfst ook in de Hillegomse
verderop weer neer, verontpoldergebieden Watersnippen
waardigd "korrk-kok"
te zien. Ze houden zich
roepend. Van de schrik bevooral op in de slootkanten,
komend verbaast U zich erover mits de oevers niet te steil
dat U de Fazant, want dat was zijn of te dicht begroeid.
het, niet eerder zag.
Slikzandjes en de kalere moerassige stukjes vinden ze het
Net zo'n meester in het ver- fijnst. Als U geduld heeft,
stoppen is de Watersnip.
goede ogen of een goede verEen vogel die het liefst
rekijker dan kunt U ze hier
verblijft in vochtige terbezig zien. Tijdens de jacht
reinen als moerassen en
op wormpjes, insekten en
drassig weiland. Meestal
slakjes boren ze hun lange
valt ook hij pas op als hij
snavel soms tot aan de ogen
wordt opgejaagd en met hese, in de bodem.
"raspende" kreet overgaat tot Met name in de Oosteinderde kenmerkende zigzaggende
polder zijn veel snipvrienvlucht. Hij is daardoor moei- delijke plaatsen geweest.
lijk te raken en dus "geliefd" Maar men heeft het nodig gebij de "sportief" ingestelde vonden deze vol te storten
jagers. Tijdens het vliegen
met onbruikbare grond.
houdt de bruine vogel zijn
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Of we hem nog als trekvogel
kunnen blijven zien in Hillegom is geheel afhankelijk
van wat er verder met zijn
leefmilieu gebeurt. In een
gebied vol met wegen, vakantiebungalows of luxe tweede
woningen is voor Watersnippen
geen ruimte meer.
0;
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Hillegomse polders worden natuurlijk door nog andere trekvogels dan de Goudplevier en
de Watersnip bezocht. Wil men
de bestemming van Hillegoms
weidelandschap wijzigen t.b.v.
bouwprojekten of wegenbouw
den is dit een punt dat zeker
verdient te worden meegewogen,
evenals andere karakteristieke landschapppelijke schoonheid, broedende weidevogels
en overig kwetsbaar plantenen dierenleven.
foto achterkant; Elfenbankje
L.v.T.
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