Stichting Vrienden van
Oud Hillegom

Bij een bezoek aan de Heemtuin moeten de volgende gedragsregels in acht worden
genomen:
I. Geen honden in de heemtuin, ook niet aangelijnd.
Honden doen met hun uitslaande nagels meer schade dan u denkt, vooral langs
de padranden, om over de poep nog maar te zwijgen.
2. Geen Fietsen in het park
3. Wilt u vooral op de paden blijven?
4. Plukt u vooral niets.
Vele plantensoorten, die u in de heemtuin aantreft, groeien alleen onder speciale
omstandigheden, die u niet of nauwelijks in uw tuin hurt imiteren.
5. Er mag niet in de vijver worden gevist; dit om de vissen een zo natuurfijk mogelijk
leven te laten leiden.
6. Verontrust geen dieren, probeert u zich zo veel mogelijk aan de natuur aan te
passen.

Openingstijden:
Het heempark is op maandag dinsdag woensdag
en donderdag van 08.00 lot 16.00 uur open.
In de maanden april, mei, juni, juli, augustus en september is het heempark ook op
zondag van 14.00 tot 17.00 uur geopend
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Dit gebeurde op de zogenaamde waardeloze gebieden.
Het was in die tijd uitgesloten om op de 'heilige" bollengronden huizen te bouwen, en
VOORWOORD

zo werd Elsbroek uit de grond gestampt.
In Elsbroek kan men 2 periodes van bouw onderscheiden. Het oudste gedeelte is ±- 25

Het is dacht ik leuk om in dit boekje een klein stukje Hillegomse geschiedenis te

jaar oud, en het jongste gedeelte is in 1986 gereed gekomen.

schnjven, en dun in het bijzonder over Els broek ik heb in de Hillegomse
Geschiedenissen van A.M. Hulkenbetg gelezen, dat Hillegom verkocht is door de Staten
van Holland en West Friesland min Mr. Jan Six voor f 18.500,--.
Maar dat was in 1722, toen kon dal blijkbaar nog.
Nu werkt dit wel iets anders dan toen.
Hillegom is ontstaan op de rand van het hoger gelegen duingebied.
Langs de duinrand zijn een reeks van kernen ontstaan welke aan de wéstzijde worden
begrensd door bloembollenvelden, en aan de oostzijde door de Haarlemmermeerpolder.

De Haarlemmemieer stond vóór 1850 in verbinding met de Zuiderzee.
Bij harde zuidwester storm liep Amsterdam gevaar voor overstroming; daarom heeft
men voor inpoldering besloten rond 1850.
Bij Hillegom was het water vrij rustig, en voerde een onderstroom van stilt aan. Deze
slib vormde een ideale voedingsbodem voor riet en verschillende waterplanten.
Door het afsterven van deze planten in de herfst zinken de resten naar de bodem.
Door de grote hoeveelheid en liet gebrek aan voldoende zuurstof worden deze resten
niet voldoende verteerd.
Hierdoor ontstaat een soort mummificatie van deze platitenresten
Deze laag van geconserveerde plantenresten wordt veen genoemd.
in -± 1960 werd besloten om op de veen weidegebieden van de gemeente ilillegom
huizen te bouwen.

Krabbescheer
(Stratiotes abides)
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VAN KIKKERDRIL TOT KIKKER
DE KIKKER
De bruine kikker heeft een gladde
huid en is meestal bruin.

Het verdwijnen van

ALs he: wanner wordt buiten krijgen

kikkers, padden en

ze een lichtere kleur.

Kikkerdril

salamanders is geen
geïsoleerd verschipiset

De groene kikker is, vroeg in het

maar een probleem dat zich

voorjaar, tegen zwart aan.

in heel Europa voordoet.

In de zomer op zonnige dagen is

Vandaar hier wat extra aandacht

hij licht groem

8 dagen

voor de groene kikker (Rana esculenta)

Zij !even aan de waterkant.

en de bruine kikker (Rana temporaria),

Eieren en larven !even

die in de heemmin op mooie zonnige dagen

in het water.

te zien zipt.
Het zijn zeer interessante diertjes die toch wel,
als wij er boeken bij halen, vreemd in elkaar zitten.
Ze hebben ribben die niet of slecht ontwikkeld zijn,
5 weken

en een middenrif ontbreekt hekmaal, daarom hebben ze een
bijzondere adernhalingstechniek ontwikkeld. Ze slikken de lucht in.
De lucht wordt door tong en keelbeweging in de longen gedrukt.
Dit gebeurt des te sneller naannate de behoefte aan verse zuurstof groter is.
De huidademhaling (ja, want dat kunnen ze ook) dekt echter ook voor een groot deel
de zuurstofbehoefte.
De huid van de kikker is naakt, dun, doorlatend en rijk aan bloedvaten.

6-7 weken

Daardoor zijn de dieren in staat zuurstof uit hun directe omgeving op te nemen.
De vocht doorlatende huid maakt het ook mogelijk water op te nemen en uit te
scheiden.
De mate waarin dat gebeurt, hangt af van de vochtigheidsgraad van de lucht.

12-14 weken
VOLWASSEN
kikker
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Met andere woorden: als de kikker in de zon zit, verdampt een deel van zijn

Dit is een airing van sociaal gedrag.

lichaamsvocht.

Vooral bij de groene kikker is dit goed te horen.

De verdamping aan de oppervlakte van zijn lichaam veroorzaakt een verlaging van zijn

Door deze roep behouden de dieren een minimum afstand ten opzichte van elkaar. Er

lichaamsteniperatuur.

is een zekere hiërarchie merkbaar.

Die blijft daardoor lager dan de temperatuur van de omgeving.
Wanneer de dieren onder water hun winterslaap houden, zijn zij tijdelijk uitsluitend op

Bij de groene kikker is dit territorium gebonden aan de kikker zelf

de huid-adernhaling aangewezen.

De plaats van het territorium in de poel is overigens belangrijker dan de grootte van

Omdat de lage temperatuur de stofwisseling rem:, heeft de kikker ook niet zo veel

het territorium.

zuurstof nodig.

Dergelijke territoriumvonning leidt tot een evenwichtig zangkoor, dat de vrouwtjes

De meeste reacties en gedragingen van de kikker

aanirekt.

zijn instinctief

Het voordeel hiervan is: dat, indien het paar eenmaal gevormd is, dit niet gestoord

Toch kunnen kikkers dingen aanleren.

wordt, zoals dat bij de bruine kikker wel het geval is.

Zo leren zij van gift* bijen af te
blijven, of bijvoorbeeld op welke
dagen van de week er wel of geen

Bij de bruine kikker wordt daarom nog wel eens een stevig robbertje gevochten. Kikkers
V

reageren vrijwel alleen op bewegende prooien.

wandelaars hun poel komen

Een vlieg kan voor de kikker zitten, zolang hij stil zit.

vallen (zondag wel).

Zodra hij beweegt, is hij al opgegeten. Zo snel gaat dat.

Dat zij de zondag wel degelijk

Overigens alles wat door de bek naar binnen kan en niet te vlug loop!, kruipt of vliegt,

kunnen herkennen, blijkt uit

kan als voedsel in aanmerking komen.

het feit dat de dieren zich
op onregelmatige feestdagen

De bedreiging van deze diersoorten is natuurlijk allom bekend.

minder schuw gedragen dan op

ik wil hier nog een paar heel bijzondere aan toevoegen, wat de bedreiging van de

zondagen.

kikker betreft.

De meeste inannelijke

Wat dacht u van de miljoenen kikkers die elk jaar gevangen worden om de "befaamde"

kikkers brengen geluid

kikkerhilletjes.

voort (kwaken).

Zeer grote afnemers zijn klinieken, universiteiten en zelfs scholen, die zo nodig kikkers

Meestal is dit vrij zacht.

of padden op het ontleedplankje moeten leggen.

De paarrocp, de luidste roep,

Er is haast geen bioloog, dierenarts of medicus te vinden, of hij heeft wel een paar

is het bekendst.

t

kikkers tijdens zijn opleiding open gesneden.

De zachtere territoriumroep
dient ter afbakening en
bescherming van hun gebied.
Liselodde (Typha angastifolia)
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PE BRASEM
Nu wij het loch over waterdieren hebben, wil ik schrijven over de vissen, en in het
Massa's anifibieën, betrokken uit de reeds zo sterk bedreigde natuur, dienen voor
wetenschappelijk onderzoek, en alles wat onder die gemeenschappelijke noemer valt.
Dus laat de kiker met rust, en ga ze niet vangen.
Als u een vijver in de tuin heeft, en de omstandigheden zijn goed, dan komen de
kikkers, en natuurlijk de salamanders vanzelf
Om kort te gaan: hoe groter de kennis is wat ons kikkertje betreft, hoe zuiniger wij er
:nee omspringen.
Dit geldt zeker voor ons in het heempark.
Dit wat de kikker betreft.
Er is natuurlijk nog veel meer te vertellen over de kikker, ,naar dat is voor een andere
keer.

bijzonder over de brasem.
De doorsneewandelaar in Hi!leg= ziet over het algemeen weinig van de vissen. Toch
zijn zij vaak vlakbij OILS.
Ike vaak loopt u niet fangs een sloot, een plas of een yawl?
Iklaas vonnt liet water een barrière tussen ons landdieren en het waterdier, de vis. Bij
oppervlakkige waarneming zal het visseribestaan dan ook
verborgen blijven voor u.
Als ii echter enige inzet loon!, is deze
barrière gedeeltelijk ricer te halen.
U zoekt een sloot of plas met helder
water. Zonnig weer is ideaal.
Probeert u zo min mogelijk te
stampen als is 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
op en kunt u iets zien van het
leven der vissen.
U kunt dan kennis maken met de
Brasem, één van de meest algemene
vissen in Nederland.
Deze witvisachtige is betrekkelijk
groot niet zijn gemiddelde lengte
van 30 a 50 centimeter.
Eupatoritun carutabinurn (Koninginnegruid)
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De grootste exemplaren zijn zelfs 80 centimeter lang.

Wat gebeurt daar alle-

De vis heeft een sterk zijdelings afgeplat lichaam en een hoge rug.

maal onder water?

Zijn schubben zijn zilvergrijs en hij heeft loodkleurige vinnen.

Hoe gaat de paring van

Gedurende het grootste deel van het jaar houdt de vis zich voornamelijk bezig met eten

de Brasem in zijmi werlc,

en voorkomen dat hij zelf gegeten wordt.

zult u zich afvragen.

Als liet eenmaal voorjaar geworden is, komt hier verandering in.

Tot in zijn essentie

In de maanden april tot en met juni moet er voor nageslacht worden gezorgd,

teruggebracht is pa-

het is dan paartijd.

ren het bijeen brengen

De vissen trekken nu massaal naar plaatsen met ondiep water, waarin veel

van een eicel en een

waterplanten groeien. Eenmaal hier gearriveerd, worden de anders zo rustige vissen

zaadcel op dusdanige

enonn aktief

wijze dat beide ver-

Langs de Vosse-

smelten en de eerste

vaan, in de

cel van een nieuw

slootjes van

organisme vormen.

de heemtuin

Bij de mens 7720ClUt de

en waarschijrz-

zaadcellen hiervoor

lijk op nog

direct in het lichaanz

vele andere

van de vrouw, waar de

plaatsen kunt

eicel zich bevindt,

u ze bezig zien.

worden gebracht.

ik: water kolkt,

Blootgesteld aan de

rietstengels

lucht verdrogen zaadcellen nainelijk snel.

zwaaien op en

Vissen hebben het in dat opzicht gemakkelijker.

neer en op

In liet water kunnen de voortplantingscellen een poosje in leven blijven en zaadcellen

verschillende

kunnen zich er zelfs in voortbewegen.

plaatsen steken

In tegenstelling tot de mens vindt daarom bij de meeste vissen, waaronder de Brasem,

de vissen lam

de paring uitwendig plaats.

Orienlalis /conk
"clematis"

rug boven het

Mevrouw en ineneer Brasem scheiden hun geslachtscellen eenvoudigweg in het water

water uit, soms

uit. Hier vindt dan de versmelting plaats.

springt een vis

Oni zeker te stellen dat dit laatste gebeurt, moeten de eicellen (kuit) en de zaadcellen

zelfs volledig uit

(horn) wel zo dicht mogelijk bijeen in liet water terecht komen.

het water.

Beide partners zwenunen daarom zo dicht mogelijk tegen elkaar aan.
Astrantia major
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Mevrouw Brasem probeert haar kuit vast te kleven aan rietstengels en andere
waterplanten.

Behalve een verarming van de natuur, heeft dit ook het verdwijnen van de Snoek tot

Meneer strooit zijn horn erover uit.

gevolg. Snoeken hebben ondergedoken waterplanten nodig voor hun voortbestaan.
Jonge exemplaren moeten zich tussen deze planten verborgen kunnen houden voor hun

Een Brasemvrouw kan zo 2 a 300.000 eieren afzetten.
Zoveel nakomelingen betekent binnen een mum van tijd overbevolking, zou u denken.
De werkelijkheid is anders.

kannibalistische, grotere soortgenoten. Air het water ernstig geëutorfieerd is dan ontstaat
extreme algengroei en

Brasems vertonen geen broedzorg.

verandert het water in een haast

Als de paartijd eenmaal over is, laten de Brasemouclers zich verder weinig meer gelegen

dode, stinkende groene soep.

liggen aan hun kroost.

Bepaalde soorten algen scheiden

Een groot deel van het broed valt bij gebrek aan ouderlijke bescherming ten prooi aan

namelijk giftige stoffen uit.

de talloze hongerige waterdieren.

Bovendien, hoe meer algen er zijn,

Willen er toch voldoende Brasems opgroeien, dan moeten er dus veel eieren worden

hoe ?neer vissen er dood gaan.

afgezet.

De rottingsprocessen die nodig

Als een sloot in een toestand van natuurlijk evenwicht leeft dan verandert het totaal

zijn om deze grote hoeveelheden

aantal voorkomende Brasems niet.

dode algen af te breken, onttrek-

Het aantal jongen dat opgroeit compenseert de sterfte onder de volwassen dieren.

ken alle zuurstof aan het water,

In Nederland komen er echter steeds meer Braserns.

zodat de meeste dieren en planten

Vooral de sportvissers merken dit.

dood gaan.

De Brasem is nu de meest gevangen vis.

Is het nog niet zo ver, dan voelt
de Brasem zich uitstekend thuis

Een vis die vroeger populair was, de Snoek is op veel plaatsen verdwenen.

in geëutrofieerd water.

Het natuurlijk evenwicht in de Nederlandse binnenwateren is dus aan het verschuiven.

Zijn natuurlijke vijand, de Snoek,

Zoals u misschien wel verwacht, veroorzaakt de mens dit.

komt er nauwelijks voor en de

Opvallend echter is dat de Brasem medeplichtig is.

Brasem heeft geen licht nodig.
Hij zuigt als een soort stofzuiger

De afgelopen decennia heeft de mens het binnenwater verzadigd met plantenvoedingsstoffen zoals fosfaten uit wasmiddelen en mest.

sel uit.

Biologen spreken van geëutrofieend" water, met te veel voedsel en andere stoffen

Dit voedsel bestaat voor een deel uit

verrijkt.

watervlooien, die als enige waterdienjes

water op en filled daar zijn voed-

Een van de effekten hiervan is een explosieve groei van algen;

misschien in staat zouden zijn de algengroei

het water wordt groenig en raakt troebel.

te beperken.

Licht dringt nu slecht in het water door, waardoor de ondergedoken waterplanten, waar
Nederland vroeger zo rijk aan was verdwijnen.

Geum urbanurn
(Nagelkruid)
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Grote Brasems wroeten ook nog in het bodemslib op zoek naar voedsel.
In het bodenislib zijn grote hoeveelheden plantenvoedingsstoffen neergedaald.

Heel klein zijn de vrouwelijke bloeiwijzen.

De Brasems laten dit opwervelen, zodat

Dit zijn kleine rode knopjes waarop rode uitsteekseltjes zitten:

de algengroei extra wordt gestimuleerd.

de stempels.

Het proces van eutrofiëring

Bij bestuiving groeien hier de hazelnoten uit.

van het Nederlandse opper-

Met wat geluk zijn deze te vinden als u in september of oktober nog eens

vlaktewater dat door de

gaat kijken.

is

trims

ingezet, wordt door het

De Hazelaar heeft het moeilijk in het heempark.

toenemend aantal Brasems dus

De venige bodem is wat aan de zure kant en daar houdt hij niet zo van.

nog eens versterkt.

In grote massa's aanwezig in het voorjaar is het Fluitekruid, een kruidachtige

Dit wat betreft de dieren-

plant.

wereld in het heempark.

In het vroege voorjaar, soms in de winter al, steekt de plant overal haar peter-selieachtige bladeren boven de grond uit.

Als wij in het heempark (open

Toch duurt het nog tot april voordat zij gaat bloeien.

zien wij dat de bodem wat

De plant is dan ongeveer een meter hoog.

vochtig is.

Haar kleine witte bloempjes groeien in schennen.

De bodem bestaat dan ook uit

Overal is nu Fluitekruid le zien, ook buiten het heempark zoals langs bosranden, in

veen: opgestapelde half vergane

wegbermen en rond weilanden en akkers.

plantenresten, met hier en daar

Het Fluitekruid of "Hollands Kant" bepaalt van april tot juni mede het beeld van ons

wat zanderige plekken.

landschap.

De Els, een pioniersplant op

In het heempark hangt gedurende deze tijd onder de bomen een sterke geur van

plaatsen waar zich door veenvor-

bloeiend Fluitekruid.

fling uit water land begint te

Een geur die lang niet onaangenaam aandoet.

ontwikkelen, voelt zich hier

Een minder uitbundige bewoner van het heempark is de Ileennoe.s een plant die groeit

uitstekend thuis.

in randgebieden als weghennen, spoorbanen en braakliggend land.

Hij groeit er eigenlijk al van
Als de sneeuw nog maar net gesmolten is verschijnen de bleekbruine, stijve, recbte
nature en geeft weinig problemen.
stengels.
Een plant die oppervlakkig bezien
Deze zijn onvertakt en lopen uit in een sporenaar.
war op de Els lijkt is de Hazelaar.

Taraxacuni officinale
Kijkt u goed dan ziet u dal de stengel geleed is.

Hij blijft een stuk kleiner dan de Els,

(Paardebloem)
Heennoes is eigenlijk een levend fossiel.

een struik dus.
De plant behoort tot de familie der paardestaarten.

De Hazelaar bloeit vrijwel gelijk met de Els.

Zo'n 360 miijoen jaren geleden leefden de eerste vertegenwoordigers van deze
De mannelijke katjes zijn ongeschubd en weer het meest opvallend.
familie al.
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Ze zagen er ongeveer net
zo uit als ons Ileennoesje,

Tot nog toe hebben wij planten bekeken die betrekkelijk gewoon zijn.

alleen veel groter.

U kunt ze vrijwel overal aantreffen.

Her waren grote bomen, die

Naast deze soorten groeit er in het park ook een aantal minder algemene planten.

reusachtige oerwouden vormden

Vanaf mei staat op vochtige plekjes de Breedbladige Orchis in bloei

Een groot deel van de steen-

Onze Hollandse orchideeën zijn minder spectaculair van afmeting dan de tropische

kool is gevormd uit de over-

soortendie tegenwoordig in de bloemwinkels zijn uitgestald.

blijfselen van deze wouden.

Hun schoonheid is er echter niet minder om.

Wanneer de sporerzaar zijn spo-

Bekijkt u ze maar eens van dichtbij.

ren kwijt is, verwelkt hij.

In 1905 werd ontdekt dat orchideeën alleen kunnen ontkiemen als een schimmel in

Nu komen er groene spruiten op.

de wortels van het kiemplantje binnendringt.

Deze zijn vertakt en eveneens

De schimmeldraden worden gedeeltelijk verleerd door de ontkiemende orchideezaadjes.

geleed.

Zo voorziet ze in haar behoefte aan voedingsstoffen.

De groene spruiten zijn onvrucht-

Dit is noodzakelijk want orchideezaacljes bevatten nauwelijks voedingsstoffen.

baar, ze verspreiden geen sporen.

Hoewel het lijkt alsof de schimmel hier in het nadeel is, blijkt dit niet het geval te zijn.

Welhebben ze, net als alle groene

De schimmel zelf kan niet alleen leven.

planten, het vennogen tot fotsyn-

Op haar beurt scheidt de orchidee namelijk stoffen af die de groei van de schimmel

these.

stimuleren.

Gedurende de fotosynthese wordt

Orchideeën laten zich dus niet zonder meer uitzaaien.

onder invloed van het zonlicht or-

Zij gedijen alleen op plaatsen waar de schimmel ook aanwezig is.

ganische stof (zoals suiker) gemaakt.

In de voorzomer vinden wij in het heempark ook nog Rietorchis en de Gevlekte Orchis

Heermoes bevat nogal wat kiezelzuurkn'stallen.
Vroeger gebruikte men de plant daarom

Tot slot nog even aandacht voor een van de mooiste planten die ons land rijk is:

Kleine Kaardebol

het Waterdrieblai

voor het opschuren van tinnen gebruiksvoorwerpen.

Deze moerasplant groeit ook in het heempark

De volkstuinders onder u kennen de Heennoes maar al te goed

Haar wortels heeft zij onder water.

als het lastige "onkruid" met wortels van wel een meter fang.

Om te zorgen dat de wortels zuurstof krijgen, lpen door de stengels luchtkanalen.
Vanaf april bloeit de plant.

Orn zowel de bleekbniine .sporertaar 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.
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De prachtige roodachtige witte bloemen zijn behaard.
De haren beschemzen stuifineel en nectar tegen het water.
Een leuke bijkomstigheid van het waterdrieblad is dat zij absoluut niet tegen vervuiling

SLOTWOORD

kunnen.
In vervuilde gebieden komt waterdrieblad dan

Doordat steeds meer mensen steeds minder in direct contact komen met de natuur, is

ook niet voor.

het belangrijk om liet publiek er van te overtuigen dat leven natuur is en natuur leven.
Aileen denk ik dat nog veel te weinig mensen er bij stil staan.

Er zijn nog meer leuke dingen te vertellen, maar aan alles komt een eind.

Het is belangrijk om goed om je heen te kijken en je te realiseren hoe knap het is van
gras om zelfs tussen de straattegels te groeien.

De kreet "terug naar de natuur" is al heel oud.
Nu horen wij hem echter niet van de enkeling, maar bij een steeds groeiende
verontruste massa.
De plantsoendienst van Hillegom heeft genieend hier een aantal jaren geleden op in
te moeten springen met de aanleg van het heempark.
Wij hopen dat u er gevonden heeft wat u al jaren kwijt was, namelijk een stukje echte
natuur.

Tevens hopen wij hiermee een bijdrage te hebben geleverd aan een betere voorlichting
naar het publiek toe.
Als u dit boekje heeft gelezen, hopen wij dat u besluit snel weer eens een bezoekje aan
het heenipark te brengen.
Er staan, dachten wij zo, toch wel dingen in die nader bekeken dienen te worden.

Speenkruid
(Ranuncuhis Ficaria)
Maart 1993
M. P.M. van Eed en
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