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Op vele plaatsen gaan natuur en milieu steeds
verder achteruit. Met wat we nu nog over hebben
moeten we daarom zorgvuldig omgaan.
Gelukkig komt er hier en daar ook natuur bij.
Denkt U maar aan de Oostvaardersplassen. Maar
zover hoeft U niet te gaan, want ook dicht bij
U in de buurt, in Hillegom, gaat het de goede
kant op!
De Plantsoenendienst is sinds 4 jaar gestopt met
het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen,
en zie,steeds meer wilde planten en allerlei
dieren komen wonen tussen het Hillegomse groen.
Dit boekje beschrijft de natuur bij Uw voordeur.
Voor wie er oog voor heeft is er veel te genieten in en om Hillegom.
De Milieugroep Bollenstreek, in samenwerking met
andere verenigingen op natuur- en milieugebied,
leidt U rond en vertelt U over leefgewoonten en
ecologie van verschillende nieuwe en oude bewoners van het Hillegomse groen.

HET
GROENE
HILLEGOM IN DE
LENTE

px

oe>

skz)
.0

Voorjaarswandeling in het Hillegomse heempark
Verantwoording:

"Parel van de Plantsoenendienst"

Dit lenteboekje over de natuur in en om Hillegom verschijnt onder de verantwoordelijkheid van de Milieugroep Bollenstreek. Het is samengesteld met hulp van
leden van andere plaatselijke natuur- en milieugroepen
als de Vogelwerkgroep Haarlem en de Jeugdbond voor
Natuurstudie, afdeling Bollenstreek.
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:
Nicolai Bolt, Peter van den Berg, Mart van Eeden, Louis
van Trigt, Leni Draijer, Jan Smit, Hans Muilerman, Han
Bonten.
Voor reakties of vragen: Han Bonten, 3eLoosterweg 50A,
2182 CW Hillegom (02520-23060).
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Deze uitgave werd mede
mogelijk gemaakt door een
financiële bijdrage van
het Wereld Natuur Fonds.

Ooit maakte het stuk grond
waarop het heempark of
Schulte-Kberjanshof ligt,
deel uit van de rietkraag
van de Haarlemmermeer.
Vervolgens is het in gebruik geweest als weiland.
De bomen en struiken die we
er op dit moment vinden zijn
vanaf 1949, bij wijze van
hobby, aangeplant door de
toenmalige eigenaar. Nu is
het park in bezit van de
gemeente en heeft het predikaat "heempark" gekregen.
Wat is een heempark, wat
valt daar te beleven?
Letterlijk is een heempark
een verzameling levende, inheemse planten. In een relatief klein gebied probeert
men allerlei verschillende
soorten wilde planten bij
elkaar te brengen. Het publiek kan dan van hun
schoonheid genieten zonder
daarvoor half Nederland te
moeten afzoeken.
Het probleem met heemparken
is dat al die verschillende
planten ook heel verschillende eisen stellen aan hun omgeving. Wordt aan deze eisen
niet voldaan dan verdwijnen
al die bijzondere planten
eenvoudig. Ze worden vervangen door soorten die zich

ter plaatse beter thuis voelen.
De hovenier heeft dus veel
werk aan zo'n heempark!

= de Zwarte Els =
Als we het park inlopen, dan
komen we al snel de Zwarte Els
tegen, een bladverliezende
boom. Vroeg in het voorjaar,
februari, maart, voordat de
bladeren verschijnen, bloeit
de Els. De Els is een éénhuizige boom. Aan elke boom zitten zowel de opvallende gele,
bruingeschubde mannelijke
katjes als de kleine roodachtige vrouwelijke bloeiwijzen. De katjes zitten aan
de éénjarige twijgen.
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Na de bloei zwellen de bestoven vrouwelijke katjes op en
ontwikkelen zich tot de bekende elzeproppen. De komende
winter zullen zij tot aan het
voorjaar de kale elzetakken
sieren.
De bodem van het heempark is
wat vochtig en bestaat uit
veen, opgestapelde half vergane plantenresten, met hier
en daar wat zanderige plekken.
De Els, een pionierplant op
plaatsen waar door veenvorming
zich uit water land begint te
ontwikkelen, voelt zich hier
uitstekend thuis. Hij groeit
er eigenlijk al van nature en
geeft de hovenier weinig
problemen.

Een plant die oppervlakkig
bezien wat op de Els lijkt is
de Hazelaar. Hij blijft een
stuk kleiner dan de Els, een
struik dus.
De Hazelaar bloeit vrijwel tegelijk met de Els. De mannelijke katjes zijn ongeschubd
en weer het meest opvallend.
Heel klein zijn de vrouwelijke bloeiwijzen. Het zijn
kleine rode knopjes waarop
rode uitsteekseltjes zitten:
de stempels. Bij bestuiving
groeien hier de hazelnoten
uit. Met wat geluk zijn deze
te vinden als U in september
of oktober nog eens gaat kijken.
De Hazelaar heeft het moeilijk
in het heempark. De venige bodem is wat zurig en daar houdt
hij niet zo van.

In grote massa's aanwezig in
het voorjaar is het Fluitekruid,
een kruidachtige plant. In het
vroege voorjaar, soms in de
winter al, steekt de plant
overal haar peterselieachtige
bladeren boven de grond uit.
Toch duurt het nog tot april
voordat ze gaat bloeien. De
plant is dan rond een meter
groot.
Haar kleine witte bloemetjes
groeien in de schermen. Overal
is nu Fluitekruid te zien,
ook buiten het heempark zoals langs bosranden, in wegbermen en rond weilanden en
akkers. Het Fluitekruid of
"Hollands kant" bepaalt van
april tot juni mede het beeld
van ons landschap. In het
heempark hangt gedurende deze
tijd onder de bomen een sterke
lucht van bloeiend Fluitekruid.
Een geur die lang niet onaangenaam aandoet.

Wanneer de sporenaar z'n sporen kwijt is, verwelkt hij.
Nu komen er groene spruiten op.
Deze zijn vertakt en eveneens
geleed. De groene spruiten zijn
onvruchtbaar, ze verspreiden
geen sporen. Wel hebben ze,
net als alle groene planten,
het vermogen tot fotosynthese.
Gedurende fotosynthese wordt
onder invloed van het zonlicht organische stof (zoals
suiker) gemaakt.

=Hazelaar=

Fluitekruid =
= Heermoes =
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Een minder uitbundige bewoner van het heempark is de
Heermoes, een plant die groeit
in randgebieden als wegbermen,
spoorbanen en braakliggend
land. Als de sneeuw nog maar
net gesmolten is verschijnen
de bleekbruine, stijve, rechte
stengels. Deze zijn onvertakt
en lopen uit in een sporenaar.
Kijkt U goed dan ziet U dat
de stengel geleed is. Heermoes
is eigenlijk een levend fossiel. De plant behoort tot de
familie der paardestaarten.
Zo'n 360 miljoen jaar geleden leefden de eerste vertegenwoordigers van deze
familie al. Ze zagen er ongeveer net zo uit als ons Heermoesje, alleen veel groter.
Het waren grote bomen, die
reusachtige oerwouden vormden. Een groot deel van de
steenkool is gevormd uit de
overblijfselen van deze wouden.

Heermoes bevat nogal wat kiezelzuurkristallen. Vroeger gebruikte men de plant daarom
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voor het opschuren van tinnen gebruiksvoorwerpen.
De volkstuinders onder U kennen de Heermoes maar al te goed
als het lastige "onkruid" met
wortels van wel een meter lang.
Om zowel de bleekbruine sporenaar als de groene spruiten te
kunnen bewonderen moet U regelmatig het heempark bezoeken.
Dat geldt overigens voor de
meeste planten: éénmaal zien
is aardig, veel spannender is
het echter ze te volgen in hun
ontwikkeling.

=Breedbladige orchis.r...

Tot nog toe hebben we planten
bekeken die betrekkelijk gewoon zijn. U kunt ze vrijwel
overal aantreffen. Naast deze
soorten groeien er in het park
ook een aantal minder algemene planten.

4

Vanaf mei staat op vochtige
plekjes de Breedbladige orchis
in bloei. Onze hollandse orchideeën zijn minder spectaculair
van afmetingen dan de tropische
soorten die tegenwoordig in de
bloemenwinkels zijn uitgestald,
hun schoonheid is er niet minder om. Bekijkt U ze maar eens
van dichtbij.
In 1905 werd ontdekt dat orchideeën alleen kunnen ontkiemen
als een schimmel in de wortels
van het kiemplantje binnendringt. De schimmeldraden worden gedeeltelijk verteerd door
de ontkiemende orchideezaadjes.
Zo voorziet ze in haar behoefte
aan voedingsstoffen. Dit is
noodzakelijk want orchideeënzaadjes bevatten nauwelijks
voedingsstoffen. Hoewel het
lijkt alsof de schimmel hier
in het nadeel is, blijkt dit
niet het geval te zijn. De
schimmel kan zelfs alleen niet
leven! Op haar beurt scheidt
de orchidee namelijk stoffen
af die de groei van de schimmel stimuleren. Orchideeën
laten zich dus niet zonder
meer uitzaaien. Ze gedijen
alleen op plaatsen waar de
schimmel ook aanwezig is.
In de voorzomer vinden we in
het heempark ook nog de Rietorchis en de Gevlekte orchis.

=Waterdrieblad=
Tot slot nog even aandacht
voor één van de mooiste planten die ons land rijk is: het
Waterdrieblad. Deze moerasplant groeit ook in het heempark. Haar wortels heeft ze
onder water. Om te zorgen dat
de wortels zuurstof krijgen,
lopen door de stengels luchtkanalen. Vanaf april bloeit
de plant. De prachtige roodachtige witte bloemen zijn
bebaard. De baarharen beschermen stuifmeel en nectar
tegen het water.
Er is in het heempark veel
meer te zien op een voorjaarswandeling dan we hier
kunnen beschrijven. Behalve
vele planten vindt U er ook
allerlei vogels en dieren.
's Morgens vroeg en 's avonds
laat is het er een gekwetter
van jewelste.

Het stelsel van ondiepe
slootjes in het park is een
kikkereldorado. De diertjes
zetten hier in het voorjaar
hun eieren af. U kunt in het
heempark dus duizend-en-één
heerlijke ontdekkingen doen,
ook als U geen natuurkenner
bent. Gaat U er maar snel
kijken. Het heempark ligt
aan het einde van de doodlopende Couperuswende. U
kunt het vinden op de gemeentelijke plattegrond.
Op alle werkdagen is het
park open.
M.v.E.
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Vroege bloeiers
"Zonlicht, een zaak van leven of dood"
"Naar de bollen, die prachtige bollen, waar je sprakeloos geniet van de kleuren
die je ziet
Zo begint een oud liedje, zo
begint ook dit verhaal. Elk
voorjaar steken de tulp, de
narcis en de hyacint hun
nieuwsgierige kopje al vroeg
boven de grond. Met nog wat
blauwe druifjes en crocussen
verdelen ze de Bollenstreek
in vele kleurige blokjes.
Een "blokje om" is dan echt
de moeite waard. Het buitenland
stroomt leeg om onze velden
te aanschouwen.
Maar niet alleen op de velden
bloeien bollen. Ook in de bossen en parken op oude landgoederen bloeien narcisjes en
sterhyacintjes, lang geleden
hier geplant als siergewas en
nu verwilderd. Ze schijnen
het vertoeven in onze bossen
en parken wel aangenaam te
vinden. En wie geeft ze ongelijk? De bomen geven beschutting tegen te fel licht
en harde wind en ze voorkomen sterke temperatuurschommelingen. Slechts één ding is
minder prettig: de schaarste
aan zonlicht. Daar wordt door
alle groene bosbewoners om
gevochten, op leven en dood.
Groene planten hebben zon-

licht nodig. De energie uit
het licht gebruiken ze om
suiker te maken, het voedsel
voor de plant. Géén licht,
géén eten dus, en wie niet
eet gaat dood.
In het bos en het park hebben
de bomen het maar makkelijk.
Zij zijn gewoon de hoogste en
kunnen dus altijd genoeg licht
vangen. Eén etage lager krijgen de struiken ook nog voldoende licht. Enkele slimme
planten, zoals Klimop en Kam-,
perfoelie, kruipen tegen de
bomen op en weten aldus de
broodnodige straaltjes levensbrengend zonlicht op te
vangen. Maar eronder is het
donker. In bijvoorbeeld een
zomers beukenbos bereikt
maar 2% van het zonlicht
de bodem. Je ziet letterlijk
door de bomen het bos niet
meer, zo donker is het er.
•

Voor het beukenbos zelf is
dit een goed resultaat.
Bomen en struiken hebben
veel levensbrengend licht
opgevangen. Maarwatmoeten
de op de bodem groeiende
kruiden? Kruidachtigen zijn
alle niet-houtige planten en
mossen; schimmels en wieren
uitgezonderd. Ook onze bolgewassen zijn kruidachtigen.
Voor hen resten maar enkele

)
Wilde kruiiien in he
"Hillegomse plantsoen
" J.S.
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kruimels licht, te weinig om
te kunnen leven. Maar, ze hebben er wat op gevonden door
niet de hoogste, maar de
eerste te zijn. Voordat de bomen in blad zijn, hebben onze
narcisjes en sterhyacintjes
al groene bladeren gevormd.
Bollen zijn eigenlijk blikjes voedsel voor de plant.
Het voedsel stelt de plant
in staat zeer snel te groeien.
Sneller dan wanneer de plant
eerst het voor de groei benodigde voedsel zou moeten maken met behulp van zonlicht.
Zodra de bodem van het bos en
het park warmer wordt - eind
februari, begin maart, kan
het zonnetje al voor een temperatuur van 25 graden celcius
zorgen - dan worden de voedselblikjes geopend en begint de
plant aan zijn snelle groei.
Dan verschijnen de kopjes boven de grond, spreiden de
planten hun bladeren, openen
hun bloemen en lijken te genieten van het zonnetje. Er
wordt zaad geschoten en het
zonlicht wordt gebruikt om zo
snel mogelijk voldoende voedsel in de blikjes te stoppen
voor het volgend jaar. En haast
is geboden, want de boombladeren verschijnen al. Half mei
is het in een bos al weer even
donker als op een gemiddelde
januaridag!

=Gewone vogelmelk=
Andere bosplanten gebruiken
dezelfde truc. Naast bollen
gebruiken ze knolletjes en
verdikte wortelstokken om het
voor snelle groei benodigde
voedsel op te slaan.
Salomonszegel, Lelietje van
dalen, Gewone vogelmelk en
Daslook zijn voorbeelden van
vroege bloeiers in onze bossen

=Speenkruid=

Een andere vroege bloeier is
het Speenkruid. Te vinden op
vochtige plaatsen, zoals
slootkanten. Het staat beslist in het park Elsbroek,
in het heempark, rondom het
raadhuis en langs de Oude Beek.
Met hun bloempjes als felgele
sterretjes kunt U ze niet
missen.
Nu er sinds enkele jaren geen
chemische bestrijdingsmiddelen
meer gebruikt worden in Hillegom duikt Speenkruid overal
op in het plantsoen. Let U er
maar eens op als U de deur
uitgaat.
Speenkruid bezit wortelknolletjes. Dat zijn hun voedselblikjes, Vreemd genoeg krijgt
het kruid wel bloemen, maar
geen zaad. Geen nood; in de
bladokseltjes vormt de plant
knolletjes. Deze vallen af en
vormen nieuwe planten. Ook ondergronds kunnen ze uitlopen.
Speenkruid kan zo over grote
oppervlakten haar gele sterretjes laten flonkeren.
De blaadjes zien er lekker
malsgroen uit. En inderdaad,
de blaadjes van Speenkruid
zijn eetbaar. Ze zitten vol
vitamine C en werden vroeger
veel gegeten tegen scheurbuik.
Oudere blaadjes zijn scherper
van smaak en bevatten gifstoffen. Niet eten dus!

De jonge blaadjes ook maar
liever niet. Er mocht per ongeluk een ouder blaadje tussen
raken dat U ziek zou kunnen
maken. Bovendien krijgt U toch
al genoeg vitamine binnen in
het vroege voorjaar uit aardappels, rode kool, koolraap,
prei en sinaasappel.
Aan de wortelknolletjes heeft
het Speenkruid zijn naam te
danken. Ze doen enigzins denken aan spenen. In Noord-Holland heeft men ook nog een
andere naam bedacht:
katteklootjes!
Hoe zou dat vroeger gegaan zijn?
Ma, wat eten we vandaag?
, jongens!
Eet smakelijk!
P.v.d.B.
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Weidevogels
"Luidruchtige voorjaarsherauten"
Hillegom heeft een viertal
polders waar van het vroege
voorjaar tot het late najaar
weidevogels voorkomen: de
Oosteinder-, de Weerlaner-,
de Vosse- en de Elsbroekerpolder. De Elsbroekerpolder
is het rijkst aan weidevogels.
Deze polder heeft een duidelijke begrenzing: Steenfabriek,
Leidsestraat, Elsbroekervaart
en Ringvaart. Menselijke verstoring wordt daardoor voorkomen. Het is daardoor een
relatief rustig gebied, hetgeen een voorwaarde is voor
de aanwezigheid van weidevogels. Bij de agrarische
aktiviteiten in het gebied
tracht men de broedende
vogels zoveel mogelijk te
ontzien.
U kunt het vogelleven in de
Elsbroekerpolder uitstekend
observeren zonder hem te betreden of de rust te verstoren. Geschikte plaatsen om de
vogels te bekijken vindt U
langs de Singel, tussen de
huizen aan de Jan Prinsheem
en vooral op het pad door het
ruige landje bij de Steenfabriek. Ook vanaf de weg
langs de Ringvaart is de polder goed te overzien, al is
het daar voorbij razende verkeer wel erg hinderlijk en
gevaarlijk.

Grutto, Tureluur, Kievit en
Scholekster zijn de bekendste
weidevogels.

=Grutto=

De Grutto.
Meestal zijn, afhankelijk van
de weersomstandigheden, de
Grutto's hier weer terug uit
hun overwinteringsgebieden in
de eerste of tweede week van
maart. Ze zijn dan nog wat
grauw gekleurd en zwijgzaam.
Naarmate het voorjaar nadert
kleuren met name de mannetjes
mooi uit. Eind maart, begin
april ziet men ze vaak nog in
een groep langs de Ringvaart
staan, temidden van de Scholeksters. Pas later, tijdens
de balts, komt de paarvorming
tot stand.

De Elsbroekerpo]der gezien
vanaf de Jan Prinsheem.
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Spectaculair is de baltsvlucht,
waarbij een vogel minutenlang
hoog in de lucht zijn "wieto,
wieto" laat horen om zich vervolgens met samengevouwen
vleugels als een valk naar beneden te laten storten. Ook
voeren ze vaak fraaie achtervolgingen uit en op de grond
vinden gevechten tussen mannetjes plaats. Tussen alle
aktiviteiten door kunt U de
vogels ook voedsel zien zoeken.
De zachte veengrond is bij uitstek geschikt voor hun lange
snavel. Onder de grasmat sporen
ze wormen en ander gedierte op.
In de Elsbroekerpolder broeden doorgaans zo'n 15 tot 20
Gruttoparen. Als ze eenmaal
jongen hebben, gaan de volwassen vogels bij het geringste
gevaar fanatiek op de belagers los. De jonge Grutto's
verstoppen zich dan in het
hoge gras. Toch is het, wanneer er eenmaal gemaaide
percelen zijn, niet moeilijk
ouders met jongen waar te nemen, omdat ze daar vaak gezamenlijk hun voedsel zoeken.
Wanneer de jongen eenmaal
vliegvlug zijn, dan blijven
de vogels niet láng meer:
eind juli zijn ze meestal
weer verdwenen.

Bij nestverstoring kan de
Tureluur zoveel kabaal maken
dat je er echt tureluurs van
zou worden.
Aan het uiterlijk van deze
wat grauwe vogel zijn vooral
de oranje poten zeer opvallend.
Tureluurs blijven meestal
niet zo lang in hun broedgebieden. Vanaf half juli, kort
na het broeden, zijn ze vaak
alweer verdwenen richting
winterkwartier.
=Tureluur=
De Tureluur.
De Tureluur is een in weilanden minder algemeen voorkomende vogel. Hij voelt zich
vooral thuis langs de kusten,
op schorren en kwelders.
Toch zal vanaf half maart ook
deze vogel niet in de polders
ontbreken. Hij houdt zich vaak
schuil in vochtige, uitgetrapte slootkanten. In de
broedtijd zit hij echter ook
graag op een paaltje, dat hij
dan als uitkijkpost gebruikt.
Doorgaans zijn in de Elsbroekerpolder zo'n 10 broedparen
present. Zijn geluid, een omlaaglopend "tluu-luu-luu",
is onmiskenbaar. De vogel
dankt hieraan zijn naam, zoals ook de Grutto en de Kievit
hun naam ontlenen aan het geluid dat ze voortbrengen.

De mannetjes voeren zeer spectaculaire buitelende baltsvluchten uit.
Aan de grond is de vogel het
gemakkelijkst herkenbaar aan
z'n mooie kuif en de prachtig
glanzende vleugeldekveren.
In de Elsbroekerpolder kunnen
gemakkelijk 50 tot 60 paren
tot broeden komen.
Al in de loop van april kunnen
de eerste pullen, jonge vogels,
worden gezien. Bij de eerste
alarmkreten van de ouders duiken ze in elkaar en verstoppen
ze zich in het gras. Toch kunt
U ze met enig geduld wel te
zien krijgen.
In de loop van juni doet zich
bij Kieviten al weer de eerste
groepsvorming voor. Dit zijn
vogels die geen partner hebben
of vogels waarvan de broedsels
mislukt zijn.
Tegen het najaar komen ook de
doortrekkers weer langs; de
vogels, die uit noordelijker
streken richting winterkwartier
reizen. De weilanden kunnen
dan met honderden exemplaren
=Kievit=
bevolkt zijn. Ze kunnen hier
blijven 'hangen' tot de temperatuur onder nul begint te
De Kievit.
Eind februari, begin maart ke- zakken. Op sommige dagen doet
zich dan het verschijnsel van
ren de Kieviten weer terug.
de zogenaamde 'vorstvlucht'
Aanvankelijk ziet men ze in
voor, waarbij uren achtereen
groepjes of alleen naar het
groepen Kieviten naar het
Noorden vliegen, maar spoedig
raken ook de Hillegomse weiden Zuiden trekken.
weer bevolkt. De aanwezigheid
van Kieviten kan bijna niet
onopgemerkt blijven.
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=Scholekster=
De Scholekster.
De Scholekster draagt de bijnaam .'bonte piet'. Hij heeft
een deftig zwart-wit voorkomen
met een oranje snavel en poten
Vroeger kwam hij vooral langs
de kust en in de duinen voor.
Thans is hij veel meer een
polderbewoner, die er overigens ook geen probleem van
maakt om zijn nest op bijvoorbeeld het bollenland in
te richten. Er zijn zelfs paren die op de daken van flats
broeden en op nabij gelegen
sportvelden voedsel zoeken.
Bij zacht weer hoort men ze
half februari 's nachts naar
het noorden trekken. Ze zijn
dan herkenbaar aan hun "kepiekepie" geluid.
In hun broedgebieden verzamelen ze zich eerst in groepen.
Zo staan er eind maart, begin
april altijd groepen op de
polderdijken langs de Ringvaart. Ook in het bollenland,
bijvoorbeeld langs de Noor-

der-Leidsevaart, ziet men er
dan vele tientallen bijeen.
Als de paarvorming op gang
komt, verspreiden de verschillende paartjes zich in de
omgeving.
In de Elsbroekerpolder komt
doorgaans 10 tot 15 paar tot
broeden. Maar er zijn ook
vogels die op nabijgelegen
bollenvelden broeden en hier
voedsel zoeken. In vergelijking met andere weidevogels
broeden Scholeksters in het
algemeen later zodat ze, vergeleken met Grutto's en Tureluurs langer blijven.
In het najaar zoeken ze de,
kust weer op waar ze zich in
grote groepen verzamelen
voor dat de trek weer begint.
L.v.T.

De Merel
"Een handige jongen"
Lopend door één van onze
Hillegomse parken, hoort U
soms in het struikgewas
een luid geritsel. Het lijkt
alsof een groot dier door het
plantsoen sluipt!
Als U dan, nieuwsgierig geworden, voorzichtig nadert, kunt
U op de bodem tussen de afgevallen bladeren een middelgrote vogel zien scharrelen.
Is het een mannetje dan ziet
hij er als een deftig heertje
uit met zijn gitzwarte verenkleed en de gele of oranjerode
snavel. Dames zijn minder opvallend. Hun verenkleed is
donkerbruin, buik en borst
zijn iets lichter gekleurd,
terwijl de keel witachtig gespikkeld is. Driftig worden
bladeren en stukjes mos opzij
geworpen op zoek naar wormen
en ander klein gedierte. Als
U te dichtbij komt dan vliegt
de Merel, want daar hebben we
mee te doen, onder het uitstoten van een luid ratelend
"tsoek - tsoek" op. De Merel
treft U ook vaak aan in en om
tuinen.
In West Nederland is de Merel
een zeer talrijke broedvogel.
In en om de Randstad heeft men
wel 40- A. 45.000 broedgevallen
kunnen tellen. Met name in
stedelijke gebieden broeden
erg veel Merels. In Hillegom
broeden tussen de 6 en 10 pa-

ren per vierkante kilometer!
De meeste Merels vinden we in
de wijken met veel groen.
Oorspronkelijk was de Merel
een schuwe bosvogel. Sinds enkele eeuwen echter verlegt de
Merel zijn woongebied naar de
menselijke woonomgeving. In
de steden en dorpen kan een
Merel gemakkelijker de winter
overleven dan in het bos.
Is de grond hard bevroren en
bedekt met een laag sneeuw en
zijn de wormen en ander gedierte onbereikbaar, dan kan
een stadsmerel altijd nog
zijn kostje bij elkaar zoeken.
Hij eet zijn buikje rond met
het keukenafval, dat de mens
weggooit of op de diverse
voederplankjes. Stadsmerels
overwinteren dan ook in Nederland. Het zijn standsvogels geworden. Dit in tegenstelling tot de collega's in
het bos, die elk jaar wegtrekken. Wel blijkt onder
stadsmerels de sterfte hoger
te zijn. Het verkeer en de
katten eisen hun tol.
Gelukkig stelt het groter voedselaanbod in stad en dorp de
Merels in staat veel jongen
groot te brengen. Hun aantal
blijft zo in stand en hier
en daar groeit het zelfs.
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Met jacht en vergiften heeft
de Merel niet van doen gehad,
wel werd z'n woongebied geleidelijk aan veranderd. Hoe
specialistischer een vogelsoort is inzake voedselkeuze,
nestelgedrag etc., hoe moeilijker het de vogel valt zich
aan te passen als de omstandigheden zich wijzigen.
Het Steenuiltje, een holenbroeder, heeft het nu moeilijk.
Door de rationalisering in het
boerenbedrijf verdwijnen met
de oude knotwilgen, hoogstamboomgaarden en brokkelige
muurtjes, geschikte nestholtes.
Waarom heeft de Merel zich
Het Uiltje kan zich slecht
kunnen aanpassen terwijl anvoortplanten en vermindert in
dere soorten bedreigd woraantal.
den door de aktiviteiten van
Merels zijn minder kieskeurig.
de mens? Er zijn allerlei
Als er geen wormen zijn, dan
faktoren die het voortbestaan
eet de vogel keukenafval.
van een vogelsoort beïnvloeden. Nestelen doet hij eventueel
Veranderingen in het aantal
zelfs in de klimop naast Uw
vogels treden vooral op ten
voordeur. Waar andere vogels
gevolge van veranderingen
het loodje legden door de
die zich aan het landschap
verstedelijking van het landvoltrekken. Het woongebied
schap paste de Merel zich aan
van de vogels wordt dan veren nam in aantal toe. Een
nietigd. Maar ook door overhandige jongen dus, die Merel!
bejaging zijn vogelsoorten
verdwenen. De Raaf broedde
Merels zijn luidruchtige vorond 1900 nog in Zuid-Holgels. Hun aktiviteiten begeland, maar is in de eerste
leiden ze met een scala van
helft van onze eeuw uitgesoms zeer schelle geluiden.
roeid in West Nederland.
Met z'n zang laat de Merel
Milieuvervuiling speelt ook
zich van z'n beste kant zien.
een rol. Het heeft niet veel
Vanaf het begin van maart is
gescheeld of het gebruik van
deze overal te horen. 's Avonds
gechloreerde koolwaterstoffen
tegen de schemering treft U
in bestrijdingsmiddelen voor
de Merel aan op een dakgoot,
de landbouw kostte ons de
het dak van een schuurtje of
roofvogels.
in de top van een boom. Een

Hoewel de mens de Nederlandse
bossen, het oorspronkelijk
woongebied van onze Merels,
op grote schaal heeft vernietigd, gaat het goed met
de Merel. De soort is in
staat gebleken zich aan te
passen aan het door de mens
gecreeerde nieuwe milieu; het
verstedelijkte landschap.
Waarschijnlijk heeft de Merel
zelfs wel geprofiteerd van de
aktiviteiten van de mens. In
stedelijk gebied met voldoende
groen vinden we meer Merels
dan in de bossen!

Merels in de achtertuin
J.S.
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hoge zitplaats laat het geluid ver dragen. Met wijdopen
snavel draagt hij z'n liedje
voor. Een prachtig vol concert met fraaie trillers en
uithalen. Eenmaal gehoord,
onthoudt U dat gemakkelijk.
Ook vroeg in de ochtend zingt
de Merel.

Zingen is voor een Merel een
zeer serieuze zaak. Hij tracht
zo soortgenoten te intimideren.
Deze mogen zijn territorium
niet binnen. In het territorium wordt gebroed en voedsel
gezocht. Concurrerende soortgenoten kan de Merel hier
niet gebruiken.

= Merels =

Zingt er ergens een Merel,
dan is dus dicht in de buurt
een nest te vinden. Merelnesten kunnen overal zitten.
Vlak boven de grond of tien
meter hoog in een boom.
Mevrouw Merel bouwt het nest
en broedt de eieren uit.
Het voederen van de jongen
doen mevrouw en meneer
weer samen.
H.B.

Hommels
"De koningin bouwt eigenhandig
haar paleis"
Een mooie voorjaarsdag begin
maart. U bent bezig in de tuin.
Er moet gespit worden. Om U
heen is het voorjaar nog pril.
De bomen zijn kaal, maar de
knoppen zwellen al en over
de bodem ligt een groen waas
van opkomende lentekruiden.
Vlak boven de aarde vliegt
zoekend een opvallend grote
Hommel rond. Tussen wat planten landt het dier en scharrelt wat tussen de aardkluiten. Even later vliegt
de Hommel al weer op en zet
de tocht kriskras door Uw
tuin voort. Waar komt die
Hommel opeens vandaan en wat
zoekt het dier?
Hommels zijn verwant aan bijen.
De vrouwtjes hebben een angel.
Daarnaast vormen de meeste
Hommels, evenals de Honingbij,
staten. In zo'n staat leven
een aantal Hommels samen.
De staat wordt gesticht door
een koningin. De dikke Hommel
die in Uw tuin vliegt is zo'n
koningin. Het diertje zoekt
een geschikte nestruimte om
er een staat in te richten.
Dit kan een muizeholletje zijn.
Aardhommels hebben daar een
voorkeur voor. Andere soorten
vestigen zich in boomholletjes,
nestkasten, in of onder gras-

pollen of zomaar ergens tussen
wat rommel. De nestruimte moet
liefst wat droog isolatiemateriaal bevatten.

= Aardhommel in z'n nest =

Als de nestruimte gevonden is,
bouwt de koningin hier celletjes van was in. In deze celletjes legt ze eitjes. De
eitjes zijn bevrucht door zaadcellen van een mannetje, waarmee ze vorige zomer gepaard
heeft. In elk celletje stopt
ze ook wat stuifmeel. Is dit
karwei geklaard, dan gaat
Hare Majesteit als een kip
bovenop haar eitjes zitten
broeden. Ze versnelt hierbij
haar stofwisseling waardoor
haar lichaamstemperatuur
stijgt en de eitjes lekker
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warm blijven. Een opmerkelijk
vermogen voor een overigens
koudbloedig dier!

Op een gegeven moment, ergens
in juni/juli komen er geen
werksters meer bij. Dan verschijnen er jonge koninginnen
Uit de eitjes komen larfjes.
en mannetjes, darren genaamd.
Deze voeden zich met het
Als de larven in hun celletjes
stuifmeel. Na een poosje vervan was meer voedsel krijgen,
poppen de larfjes zich, waardan ontwikkelen ze zich niet
na ze veranderen in volwassen
tot werksters, maar tot koHommels. De ontwikkeling van
ninginnen. De larven uit de
eitje tot volwassen dier duurt
laatste bevruchte eitjes van
ongeveer drie weken. De dan
de koningin worden zo verzorgd.
uitgekomen Hommels zijn werkHierna legt de koningin alleen
sters, evenals de koningin
nog maar onbevruchte eitjes.
vrouwtjes, maar kleiner en
Ook de werksters gaan nu ononvruchtbaar. Hare Majesteit
bevruchte eitjes leggen. Uit
kan zich van nu af aan geheel
deze onbevruchte eitjes kowijden aan het leggen van
men de darren.
eieren. De werksters nemen de
Na enkele dagen verlaten de
huishoudelijke taken van haar
darren het nest. Zodra er nu
over. Zij zorgen nu voor de
een jonge koningin naar builarven en verzamelen het
ten komt vindt er een paring
voedsel.
plaats. De wijze waarop het
paringsritueel verloopt
Net als de Honingbij leven
•
wisselt bij de verschillende
Hommels van honing en stuifsoorten Hommels. Bij sommige
meel. In het vroege voorjaar
soorten vliegt de dar steeds
verzamelen de diertjes dit uit
langs dezelfde route op en
crocussen en wilgekatjes.
neer. Op diverse plaatsen
langs de route heeft hij geurVooraL de dikke koninginnen
stof afgezet. Deze geurstof
ziet U op deze planten. Later
moet de uitvliegende koningin
in het jaar treft U de kleinere
verleiden hier te landen.
werksters aan op met name distels, rode klaver en kamperfoelie. Als dit gebeurt, paart de
Hommels leggen ook een honingbetreffende dar met de jonge
voorraad aan. Deze is kleiner
koningin. Bij andere soorten
dan die van de Honingbij.
gaan de darren minder subtiel
te werk. Met z'n allen blijven
Er volgt een periode, waarin
ze voor de opening van het
het aantal werksters snel
nest op en neer vliegen. Als
toeneemt. Sommige staten
er een koningin naar buiten
groeien uit tot enkele honkomt, wordt ze door de hele
derden Hommels.
horde besprongen. De dar,
die haar het eerst goed

insekten bij de gele lis
langs de waterkant
J.S.

22

zs

vastkrijgt paart met haar.
Als de koningin bevrucht is
gaat ze een plekje zoeken om
te overwinteren. Gedurende
haar verblijf •in het nest
heeft de koningin in haar lichaam een flinke voorraad
vet aangelegd. Dit vet dient
als voedselvoorraad tijdens
haar winterslaap. Ondanks deze
voorbereiding komen veel koninginnen om in de winter.
Vooral als de winter lang duurt
Als de koninginnen uitgevlogen
zijn takelt de hommelstaat
snel af. Het voedsel zoeken
wordt gestaakt. Parasieten nemen het nest in bezit en uiteindelijk sterven koningin en
werksters. Ook komt het nog
al eens voor dat de hommelnesten worden verwoest door
muizen.

Niet elke hommelstaat komt
zo aan zijn einde. Soms overmeestert een bijzonder sluwe
parasiet het volk al eerder.
Deze parasiet -een Koekoekshommel- dringt het nest binnen.
Hier tracht ze, het is een
dame, de plaats in te nemen
van de oorspronkelijke koningin. Daarvoor moet de indringster de koningin opsporen en
doodsteken. Als dit gelukt is
controleert ze het nest. De
werksters zullen haar eieren
verzorgen. Bovendien verhindert ze dat de werksters eieren leggen. Bij Koekoekshommels kunnen alle vrouwtjes
paren en overwinteren. Er zijn
geen aparte werksters en koninginnen.
Bekijkt U dat kleine beestje
in Uw tuin maar eens goed.
Een Hommelkoningin die de
lange winter achter de rug
heeft en voor wie een moeizame zomer in het verschiet
ligt. Het beestje is bezig
haar rolletje te spelen in
het toneelspel: leven.
Ze houdt haar soort in stand.
Elk voorjaar weer een andere
koningin in een schier eindeloze, eeuwigdurende cyclus.

De Brasem
"Liefdesspel tussen algen
en slib"
De doorsnee wandelaar in Hillegom ziet over het algemeen
weinig van de vissen.
Toch zijn ze vaak vlakbij ons.
Hoe vaak loopt U niet langs
een sloot, een plas of een
vaart? Helaas vormt het water
een barrière tussen ons landdieren en het waterdier vis.
Bij oppervlakkige waarneming
zal het vissenbestaan dan
ook verborgen blijven voor U.
Als U echter enige inzet toont,
is deze barrière gedeeltelijk
neer te halen. U zoekt een
sloot of plas met helder water.
Zonnig weer is ideaal. Probeert U zo min mogelijk te
stampen als U de oever nadert.
Voor trillingen zijn vooral
vissen zeer gevoelig en bij
het geringste onraad zwemmen
ze weg. Is alles gelukt, dan
licht het zonnetje de meeste
in het water levende planten en dieren goed uit en
kunt U iets zien van het leven der vissen.

N.B.

= Koekoekshommel =

= Brasem =

U kunt dan kennis maken met
de Brasem, één van de meest
algemene vissen van Nederland.
Deze witvisachtige is betrekkelijk groot met zijn gemiddelde lengte van 30 .4 50 centimeter. De grootste exemplaren zijn zelfs 80 centimeter
lang. De vis heeft een sterk
zijdelings afgeplat lichaam
en een hoge rug. Zijn schubben zijn zilvergrijs en hij
heeft loodkleurige vinnen.
Gedurende het grootste deel
van het jaar houdt de vis
zich voornamelijk bezig met
eten en voorkomen dat hij
zelf gegeten wordt. Als het
eenmaal voorjaar geworden is
dan komt hier verandering in.
In de maanden april tot en
met juni moet er voor nageslacht worden gezorgd, het
is dan paaitijd.
De vissen trekken nu massaal
naar plaatsen met ondiep water, waarin veel waterplanten
groeien. Eenmaal hier gearriveerd, worden de anders zo
rustige vissen enorm aktief.
Langs de Vossevaart, in de
slootjes van de Heemtuin en
waarschijnlijk op nog vele
andere plaatsen kunt U ze
bezig zien. Het water kolkt,
rietstengels zwaaien op en
neer en op verschillende
plaatsen steken de vissen hun
rug boven water uit, soms
springt een vis zelfs volledig uit het water!
Wat gebeurt daar allemaal
onder water? Hoe gaat de
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paring van de Brasem in z'n
werk, zult U zich afvragen.
Tot in zijn essentie teruggebracht is paren het bijéén brengen van een eicel
en een zaadcel op dusdanige
wijze dat,beide versmelten
en de eerste cel van een
nieuw organisme vormen.
Bij de mens moeten de zaadcellen hiervoor direkt in
het lichaam van de vrouw,
waar de eicel zich bevindt,
worden gebracht. Blootgesteld aan de lucht verdrogen
zaadcellen namelijk snel.
Vissen hebben het in dat opzicht gemakkelijker. In het
water kunnen de voortplantingscellen een poosje in
leven blijven en zaadcellen
kunnen zich er zelfs in voortbewegen. In tegenstelling tot
de mens vindt daarom bij de
meeste vissen, waaronder de
Brasem, de paring uitwendig
plaats. Mevrouw en meneer
Brasem scheiden hun geslachtscellen éénvoudigweg in het
water uit. Hier vindt dan de
versmelting plaats. Om zeker
te stellen dat dit laatste
inderdaad gebeurt, moeten
de eicellen (kuit) en de zaadcellen (hom) wel zo dicht mogelijk bijeen in het water
terecht komen. Beide partners
zwemmen daarom zo dicht mogelijk tegen elkaar aan.
Mevrouw Brasem probeert haar
kuit vast te kleven aan riet-

stengels en andere waterplanten. Meneer strooit zijn
hom erover uit.
Een Brasemvrouw kan zo 2 á
300.000 eieren afzetten.
Zoveel nakomelingen betekent
binnen een mum van tijd overbevolking, zou U denken.
De werkelijkheid is echter
anders. Brasems vertonen geen
broedzorg. Als de paaitijd
éénmaal over is, laten de
Brasemouders zich verder weinig meer gelegen liggen aan
hun kroost. Een groot deel
van het broed valt bij gebrek aan ouderlijke bescherming ten prooi aan de talloze hongerige waterdieren.
Willen er toch voldoende
Brasems opgroeien dan moeten er dus veel eieren worden afgezet.
Als een sloot in een toestand
van natuurlijk evenwicht leeft
dan verandert het totaal aantal voorkomende Brasems niet.
Het aantal jongen dat opgroeit, compenseert de sterfte
onder de volwassen dieren. In
Nederland komen er echter
steeds meer Brasems. Vooral
de sportvissers merken dit.
De Brasem is nu de meest gevangen vis. Een vis die vroeger populair was , de Snoek,
is op veel plaatsen verdwenen.
Het natuurlijk evenwicht in
de Nederlandse binnenwateren
is dus aan het verschuiven.

Vosselaan met uitzicht op
de polder Treslong
J.S.

Zoals U misschien wel verwacht veroorzaakt de mens
dit. Opvallend echter is dat
de Brasem medeplichtig is.
De afgelopen decennia heeft
de mens het binnenwater verzadigd met plantenvoedingsstoffen zoals de fosfaten
uit wasmiddelen en mest.
Biologen spreken van geëutrofieerd water. Een van de effekten hiervan is een explosieve
groei van algen; het water
wordt groenig en raakt troebel.
Licht dringt nu slecht in het
water door waardoor de ondergedoken waterplanten, waar Nederland vroeger zo rijk aan
was verdwijnen. Behalve een
verarming van de natuur, heeft
dit ook het verdwijnen van
de Snoek tot gevolg. Snoeken
hebben ondergedoken waterplanten nodig voor hun voortbestaan. Jonge exemplaren moeten zich tussen deze planten
verborgen kunnen houden voor
hun kannibalistische, grotere
soortgenoten.
Als het water ernstig geëutrofieerd is dan ontstaat extreme
algengroei en verandert het
water in een haast dode, stinkende groene soep. Bepaalde
soorten algen scheiden namelijk giftige stoffen uit.
Bovendien, hoe meer algen er
zijn, hoe meer er dood gaan.
De rottingsprocessen die nodig
zijn om deze grote hoeveelheden dode algen af te breken,
onttrekken alle zuurstof aan
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het water, zodat de meeste
dieren en planten doodgaan.
Is het nog niet zo ver, dan
voelt de Brasem zich uitstekend thuis in geëutrofieerd
water. Zijn natuurlijke vijend, de Snoek, komt er nauwelijks voor en de Brasem
heeft geen licht nodig. Hij
zuigt als een soort stofzuiger water op en filtert
daar zijn voedsel uit. Dit
voedsel bestaat uit ZQCSplankton; dat zijn kleine
beestjes zoals de watervlo.
Juist in dit zoiSplankton
zitten de enige beestjes,
die algen eten en in staat
zouden zijn de algengroei
te beperken.
Grote Brasems wroeten ook
nog in het bodemslib op zoek
naar voedsel. In het bodemslib zijn grote hoeveelheden
plantenvoedingsstoffen
neergedaald. De Brasems laten dit opwervelen zodat
de algengroei extra wordt
gestimuleerd.
Het proces van eutrofiëring van het Nederlandse
oppervlaktewater dat door de
mens is ingezet, wordt door
het steeds toenemend aantal
Brasems dus nog eens versterkt.
H.B.

Andere boeken over natuur in het verstedelijkt
landschap:
-Dieren in Uw tuin
"Een boeiende kennismaking"
Thijs Vriends en Lucy Vriends-Parent
Het Spectrum 1983
-De bonte berm
"De rijke flora en fauna langs onze wegen"
P.Zonderwijk
Zomer & Keuning Boeken BV. 1979.
-De bloemen en haar vrienden
Dr.Jac.P.Thijsse
Een Verkade-album, recent heruitgegeven.
-Elseviers gids voor planten en dieren in de tuin
Chinery
Elsevier.
-Aangeharkt Nederland
Sybren de Hoog
Uitgeverij in den toorn, Baarn 1984.
-Natuurtuinen en -parken
G.Londo
Thieme, Zutphen
-Leve de dieren
"De dieren redden zich best in de natuur van nu"
Zomer & Keuning Boeken BV. 1986
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Hillegom in lente, zomer, herfst en winter.
Het is de bedoeling dat er na dit lente-boekje
nog drie seizoenboekjes verschijnen over de
natuur in en om Hillegom.
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