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voorwoord

Jac. P. Thijssc was zijn tijd ver vooruit toen hij betreffende heemtuinen -
ofwcl 'instructieve plantsoenen' zoals hij ze toen noemde - duidehjk koos
voor de natuurliike aanpak. Tegenwoordig noemen wij dergelijke tuinen
'natuurtuinen'. Hij zag goed in, dat het daarbrj vooral ging om de prescnta-
tie van soorten in natuurlijke plantengemeenschappcn. Hrj vond dit ook in
educatief oozicht veel waardevoller dan hct loutcr tonen van inhecmse soor-
ten in kunsimatige (bijvoorbccl<l gewieclc) situaties. In natuurtuinen kunnen
bezockcrs vccl betcr kennis opdoen over de milieu-eigenschappen van pian-
tcsoorten en leren zij veranderingen in plantengroei interpreteren als een
uitdrukking van veranderingen in het milieu. Juist in deze tijd is dergehjke
kennis onontbeerlijk voor een goed milieubesef en -beleid. Het is dan ook
een waardevol initiatief van de gemeente Zoetermeer geweest om een
natuurtuin aan te leggen. Deze tuin viert inmiddels zijn tienjarig bestaan. In
de loop van de vegetatiesuccessie is ticn jaar nog maar een kortc periodc.
Maar toch is er al, door de grote variatie dic in het uitgangsmilieu is aange-
bracht, alsmede door hct juiste beheer, een soortenrijke natuurtuin ont-
staan. Deze kan model staan voor toekomstige natuurtuinen op kleigrond.
ln een natuurtuin wordt veel werk door de tijd verricht; des te ouder zo'n
tuin wordt des te waardevoller zullen de begroeiingen worden, mits er uiter-
aard een goed beheer wordt gevoerd.

Hierbrj wil ik mijn grote waardering uitspreken voor de mensen die be-
trokken zrjn (en zijn geweest) bij de aanleg en het beheer van de natuurtuin
in Zoetermeer. Ik wens de tuin een lange ongestoorde ontwikkelingstijd toe
en hoop dat velen er niet alleen verpozing zoeken, maar ook geïnspireerd
worden tot nader onderzoek van plantengroei en milieu.

Ger Londo
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een ontwerp voor de heemtuin
(1976t1e77)
Rimmer D. tlc Vries
In 1981 kreeg het gebicd officieel de stqÍus 'natuurluin

Een begin

Kort nadat dc planncn voor een hcemtuin in hct Westerpark warcn aÍgc-
rond, sprak een bioloog zijn afkeer van landschapsarchitecten uit door ze

de grootste milieuramp van de.ze tijd te noemen. Een 
-tamelijk 

schokkende
ervanng voor een vormgever die net een jaar intensief bezig was geweest om
een plck tc creórcn waarr dc natuur ccn wondcr zou kunncn gaan verrichten.
Dat de natuur daar ccn handjc brj geholpcn mocst wordcn was
vanzelfsprekend.

Tcgcn deze achtergrond is in het Westerpark een heemtuin ontworpcn vol-
gens de bcstc tradities van natuurvervalsing die er tot dan toe denkbaar
waren. En zo hoort hct ook brj cen heemtuin. De natuur zelf zou ncroit op
de gedachte gckomcn zijn om op dic plck cn op cen dergelijke wijze een
tuin te laten ontstaan. Het Westerpark was nog volop in aanleg. Er waren
nog velden zover het oog reikte. Dc horizon lag crgcns bij Lcidschendam en
een onophoudelijke dreun van een nog grotendecls onafgcschermde njks-
weg bchcerste het gebiecl. In dat stadium is een aanvang gemaakt met het
opzettcn van een heemtuinplan.

Medio 1976 is ccn werkgrocp gcvormd dic zich mocst gaan buigcn over de
mogelilkc vorm cn inhoud van een heemtuin. Naast de gcbruikclijkc ambte-
hjke bezetting warcn ook toekomstige gcbruikcrs vcrtcgcnwoordigd in dc
werkgroep. De structuurschets van het Westerpark gaf weinig houvast voor
de mogehjke vorm van de tuin. Naast de lokatiebepaling cn een globaal
ontsluitingsprincipc was het meest opmcrkclijke gegcven cen oudc kavcl-
sloot die het gebied loodrecht doorsneed. Binnen de opzet van het Wcstcr-
park was het goed gebruik om daar waar mogelijk gebruik te maken van
een bcstaande structuur. Daarmee was dan alvast het eerste gegeven boven
tafel gckomen. Er zouden er nog vele volgen.

1.1.
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De tijdgeest, óén van de randvoorwaarden

Dc ccrstc taak van de werkgroep was het opstellen van de uitgangspunten
en ranclvoorwaarden voor dc tuin. Daarmcc bcgonnen mcteen dc ecrste
problemen. In die tijd bestond er een uitgebreide spraakverwarring over het
ondcrwcrp hcemtuin. Zowcl in proÍ'cssionclc kring als onder licfhebbers
stond het omgevingsbeeld sterk onder invloed van de opkomst van het
milieubcwustiUn. Óe natuur moest direct bij de voorcleur beginnen en het
licfst z'n gang kunnen gaan. Natuur was'IN'en de auteur van het in dre
dagen opzienbarende boek' N atuur uit schakelen, natuur inschake len', Loui s
Le Roy, was haar goeroe. Exponcnt van dat bewustzijn was dat elke zichzelf
respectcrendc gemeente op z'n minst een 'natuurpad', maar het lict'st een
echte heemtuin diende tc hebben.

Wat dat prccies was, was nict altijd helemaal duidelijk. Laat staan dat het
docl van ecn dcrgclijkc tuin hcldcr voor ogcn stond. Over de conscqucntics
wcrd nict ecns gcrcpt. Er moeten in die tijd vcle 'natuurprojecten' opgezet
zijn die niet eens dc tild van hun ontwikkeling hebben overleeÍd. Om wat
lijn in de verwarrende ideevorming te krijgen werden er uitgebreide oriënta-
tietochten gemaakt langs gerenommeerde heemtuinen. Prachtige, doorgaans
door een echte liefhebber beheerde, zeer intensief bewerkte paradijsjes. Deze
warcn mccstal in ecn uithock van ecn gemeentc gelegen en waren voorzien
van gcze llige watertjes e n van vooral veel zeldzame inhecmse kruidachtige
gewassen in een kennelijk natuurhjke opstelling. Het waren ook meestal
zeer verschillende tuinen die schijnbaar slechts één randvoorwaarde gemeen
blckcn tc hebben, namelijk het inzicht cn dc smaak van de beheerder.

De belangrrjkste conclusic uit deze trips voor dc werkgroep was dat wij het
zó niet wilden. Het belangrijkste argument daarvoor was dat, hoewel ieder-
een graag een schitterende heemtuin wilde hebben, deze tuin niet het doel
op zich was. Er moest een ruimere betekenis aan gegeven kunnen worden
door onderwerpen te presenteren die het grote publiek zouden aanspreken.
De tuin moest een sterke wisselwerking hebbcn met de directe omgeving
van Zoetermeer en in die zin ook een zekere educatieve functie vervullen.
De tuin was bedoeld voor de gewone Zoetermeerders, waarvan een belang-
rijk deel zojuist was verhuisd vanuit de stedelijke omgeving van Den Haag.
Pas in tweede instantie was het een tuin voor de echte 'wilde planten' lief-
hebbcr, want die wect immers dc natuur toch wel te vinden, daar is geen
hcemtuin voor nodig.

Om niet te verzanden in een plantcn-sociologischc discussie is als eerste
opzet gekozen voor cen landschappelijk ontwerp. Zeer nadrukkelijk is
gezocht naar kenmerkende elementen uit het cultuurlandschap rond Zoe-
termeeÍ. Er is van uitgegaan dat het samenbrengen van de kenmerkende
elementen op een beperkt oppervlak in een zo logisch mogelijke rangschik-
king de gewenste waarde zou opleveren. Zo werd er heel bewust gekozen
voor slechts twee grondsoorten; de oorspronkelijke klei en een van elders
aan te voeren veenlaag. De klei, omdat het polderland rond Zoetermeer
kleiig is achtergebleven na eeuwenlange ontvening. Het veen, omdat er bij
dezc ontvening vele reststroken zijn overgebleven langs de oorspronkelijke
hooÍdwegen en watergangen zoals Voorweg en Leidsewallen. In de begin-
fase is er ook nog sprake geweest van een gedeelte met zandgrond, omdat er



plaatselijk zandopduikingcn voorkomen. Dit idec is cchter snel verlaten
omdat hct dc duidehjkheid voor een brecd publiek niet ten goede zou
komen.

In samenhang met de keuze voor dc grondsoorten is een selectic gcmaakt
van natuur- en cultuurelcmenten die het beste Dasten in de doelstelline,
Voorbeelden zijn: het poldcrtjc. dc dijken. de d'rassige grondcn. hcr hóoggc-
legen rcstvcen, de meerdere waterniveaus c.d. De rangschikking is zodanig
dat er steeds ccn miniatuurlandschap ontstaat. Op zich een gekunsteldc cn
wellicht zelfs kitschcrigc aanpak, waardoor echtcr toch voor de bezoekers
met e nige fantasie ccn grotere toegankelijkheid voor het natuurlijk milieu
wordt geboden. De tuin kan dan ook ervaren worden als dc restanten van
een eenvoudige boerenvestiging, nog slechts als ruïne met muurbegroeirngen
aanwezig, omgeven door duidelijke sporen van menselijke bedrlvigheid, als
kader voor natuurlijke ontwikkelingen. Deze sporen zijn terug te vindcn rn
de nabrje poldcr moet boezemwater, het griend en de'sawa's'.

De ruïne is geplaatst tcgcn de achtergrond van een geriefhoutbosje waarin
bewust enkele cultuurgcwassen zijn opgenomen zoals boerenjasmijn (Phikt-
delphus coronarius) en gewonc sering (Synnga vulgaris). De bruikbaarheid
van en de beeldvorming in de tuin was in eerste instantie het hoofdmotief.
Dat het wat de beeldvorming betreft soms heel ver ging, is terug tc vinden
in dctails als windmolens, een originele boerenstoep en een speciaal brug-
type. Deze bruggctjcs zijn inmiddels om praktischc rcdenen verdwenen.

Een complex systeem van water en grond

Een landschapsmodel maakt nog geen heemtuin. Het tweede leidende
motief tijdens het hele ontwerpproces was de specifieke eis waaraan een
heemtuin diende te voldoen. nameliik het vormcn van omstandisheden
waardoor natuurlijke processen zichtbaar gemaakt konden wordln.

Een heemtuin is een kwetsbaar geheel. Een van de grote zorgen was dat de
wens open te staan voor een groot publiek tevens de ontwikkeling van de
tuin in de weg zou staan. Enerzijds moest de tuin een open gezicht naar het
publiek tonen, maar anderzijds moest ook weer niet elke willekeurige pas-
sant zomaar de tuin binnen kunnen wandelen. De oplossing werd gevonden
door ervoor te zorgen dat men vanuit de fiets,/wandelroute in het Wester-
park dirckt tot in het centrale dccl van de tuin kan kijken. Een bij de heem-
tuin behorende watergang sluit de tuin ten opzichte van de fietsroute af
maar laat tegelijkertijd al een deel van de natuur in de tuin zien. De werke-
lijkc toegang tot de tuin is echter zeer nadrukkelijk terzrjde van de hoofd-
route gelegd. Voor het betreden van de tuin is een duidelijke daad nodig.
Zonodig is de tuin afsluitbaar door middel van een ophaalbrug. Op deze

1.3.
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figuur l

wijze is een tuin ontstaan die in redehjkheid voldeed aan éón van de doel-
stellingen; het open karakter naar de bevolking, maar tegelijk een besloten-
heid in zichzelf .

Betreedt men eenmaal de tuin, dan valt onmiddellijk het verschil in water-
hoogten op. Door de hoge ligging van het veen uit het landschapsmodel en
de wenselijkheid van een hoge waterstand voor veengronden om veraarden
tegen te gaan (zíe hfdst. 2.1.) was het noodzakelijk een dubbel waterniveau
te hanteren. Daarmee ontstond brjna als vanzelf het centrale vormgevings-
motief in de tuin. De noodzaak van water oD twee niveau's en de techniek
om het daar te krijgen en te houden. zorgde'er ondertussen vooí dat er een
eindeloze reeks vochtgradiénten in de tuin voorkwam. Er ontstonden dro-
gere en nattere plekken, wisselende grondwaterstanden en er trad kwel op.
Deze variatie, gekoppeld aan de twee verschillende grondsoorten, houtige
begroeiing of grasland, leverde in combinatie met een gericht beheer de
mogelijkheid om verschillende levensgemeenschappen tot ontwikkeling te
laten komen. Het water is als het ware de ruggegraat van de tuin geworden,
terwijl de vorm van het water zoals we gezien hebben, ontleend werd aan
het landschapsmodel.



Een bijzondere zorg in die dagen was de waterkwaliteit. De grote voedsel-
rijkdom van het oppervlaktewater in het Westerpark werd als een belemme-
ring gezien voor de mogehjkheden van de tuin. Toch heeft dit bezwaar de
ontwikkelingen in de tuin niet echt in de weg gestaan.

De sawa's vormen een verhaal op zich. Het omhoog brengen van het water
door middel van windmolens paste prima binnen de uitgangspunten van de
vormgeving in de tuin. Het weer laten afstromen naar het lagere niveau was
nog niet zo vanzelfsprekend. Het doodgewoon terugvoeren via een over-
stort was in strijd met de wens om duidehjke elementen in de tuin toe te
passen. Een waterval was wel duidelijk maar uit landschappelijke overwe-
gingen natuurlijk uit den boze. Een compromis is gevonden in de'sawa's',
een in onze cultuur vreemd element. In sommige kwelgebieden doen zich
echter tussen het hooggelegen veen en lager gelegen polders situaties voor
die verwantschap vertonen met het verschijnsel sawa. Door de sawa's echt
als zodanig uit te voeren ontstond meteen de mogelijkheid een deel van de
tuin te bevloeien. Gedacht werd aan zeer speciale vegetaties die bij wisse-
lende waterstanden zouden ontstaan. Zo z11n de trapsgewijs-gevormde veen-
landjes achter de smalle kleidrjken voorzien van kieine stuwen, waardoor de
waterstand naar believen beheerst kon worden.

De begroeiing

Met het uitwerken van het watersysteem en de vormgeving van het land-
schappelijk model was de basis gelegd voor onze heemtuin. Hiermee was
echter nog maaÍ een fractie van de toekomstige tuin gerealiseerd. De
begroeiing, het uiteindelijke gezicht van de tuin, moest er nu nog een 'echte'
heemtuin van maken.

Binnen de werkgroep overheerste het sterke besef dat het slagen van de tuin
afhankelijk zouz;ln van het toekomstig beheer. Ervaringen bij andere
heem,/natuurtuinen hadden allang aangetoond dat de waarde van de tuin
vaak afhankelijk was van slechts één beheerder die met ongelooflijk veel
gevoel en liefde de tuin wist te begeleiden tot een waar paradijsje ontstond.
In dat stadium van de planvorming was er echter nog geen zicht op iets
dergelijks. Er werd zelfs van uitgegaan dat zo'n beheerder er ook niet zou
komen. Tegenwoordig komen levenslange dienstverbanden haast niet meer
voor. De continuerende lijn in de tuin moest komen van een duidelijk amb-
tehjk beleid. Daarbrj werd een goede beheerder wel zeer wenselijk geacht.

De plaats waar bomen en struiken werden geplant werd ontleend aan het
landschappelijk model. De verschillende soorten echter zijn voortgekomen
uit de mogelijkheden die de verschillende plekken in de tuin boden. In
tegenstelling tot normale planprocessen staat een beplantingsplan voor een t

heemtuin ver af van het hele vormgevingsproces. Een echt beplantingsplan
is zelfs niet eens te maken. Het blijft immers gissen naar het natuurlijk

1.4.
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gedrag van een plantengentecnschap. ln die tryd was er nog weinig literatuur
voorhandcn ( )ver hcem-/nat u urru inen. Hct enige d uidel ijk-c hecm't uin-
bockje, viin de hanc'l van Larulx,ahr uit Amstelvèen, was niet echt bruikbaar
voor deze.tuin. Wetcnschappellke publikaties waren slecht toegankclijk of
zo spccialistisch dat zc weiirig hbuvàst boclen. Er is daarom u"3. ..n-àna.r.
tnvalshock 

.gekozen. Voor ilàvcrschillcnclc plekken in dc tuin in wording
ztln verschillcndc ontwikkclingsmogelijkheden aangegevcn. De benodigàe
gegcvens daarvoor kwamcn voornamelijk uit'woihóf s planrengemeei_
sc.'happen in l{ederlantl'cn cle roen vrij recent uitgekomcri wat pobulaircierc
urtgaven 'Wildc plantez', dcel 1,2 cn 3, van dezclfdc aureur.

Zoals gczegd is als eerste aanzet voor de tuin slcchts de boom- en heesrer-
laag a.ngcbracht. De nog resterende opcnliggende gronden wcrden inge-
zlra.id mer gras.soorten dic rypcrend wciden géacht óor dezc specilïck..
plekken. HooÍddoel hiervan was om op de óngenjptc grondcn'h.t ,rnl.toun
van pi.nierbcgroeiingen.zoveel mogelijk al te iemmen. D. cersle bcgroeiing
zoll naast dc eerste beeldvorming ook de eerste beschutting brengenlou..
hrrq dg tuin zich verder zou gaan ontwikkelen. besroncl in"lq76/ïg\i nict
het minste vermoeden. Het idec was: veel proberen en stimuleren.

Pas veel later ontstoncl dc,behoefte de gegevens ovt,r clie ont.n,ikkelingen vesr te
leggen zo.tlctt ze gebruikt konden wo*rán'vctor het toekonstig, oiiir'ii'íringr,
haheer.sp/an. (noot redoctie)

Omdat cr in d.ie dagen zo veel en lang over de bcgroeiing is nagedacht
wcrdcn er hccl veel belangrijke cremJnten over he-t r-roori g.ri.i. Zo'luno-
tildens het hcle proccs hei dlcrenleven niet anders ter spra'ke clan in termen
van lastige eenden dic de boel zouden kunnen vertrappen. De s.ereeelde
bezoeker kan crvaren dat clar een misser is geweesr áï.';;;";r;;ïïJ.*.r-
digende wijze door de natuur zelf is gecorríieer,J (zie nUri. i.
Hct belangrijk-stc probleem b1 het'maken'van een heemtuin is de tesenstel_
trng Iussen dc'rragc werkwijze van de natuuÍ'en de maatschaooelirki
noodzaak tot snel rendement. Maan<lenlang hebben r*àr. Àá'.'ninl,1.g.n
llt:^|::l:", 9: ql.ld, omgek eerd. geptct eridaa rdoor verpesr. C ion,l iog.n
ore ceuwen net dagrrcht.nlct gezicn hebben kwamen plotscling aan dc
oppervlakte. Zaden die het. trjdehjke al bijna voor heï eeuwigE r,uáa.n u..
:l:::19 \:.9:n opeens cen herkansing. eua vorm zas het er"uiteinJel'i.1t wet
aarolg ult, maar ln werkelijkhcid was het een voor ons doel waardeloós
ffyfjc Srgnd dat op gecn.enkele wijze de ge<1ane invesrcring *rorrnrul,..
v.olgcns de trage werkwijzc van de natuur zoudcn cerst iarènlanÊ reekscn
pronrersgemeenschappen in het terrein het beeld bepalen voordaï er van

i::j^:.?:I!:lf1\; eemcenschappen.sprake zou kunnen zijn. nai ruwc p,o_
nrersstadrum wrllen we echter overslaan. Het voldoet nieiaan de nubliêk_gcrichte opzet van een heemtuin. Een zekerc mode is a""i"iótË[.J"
vreemd aan. wc hcbben nu eenmaal met z'n alrcn uitgemaiti fui''liuu*-
graslandcn'het summum van natuurschoon zijn. Daa"rom wo.àt cr in atte
hecm,/naruurruinen zo naarsrig geprobecrd ..n .r.rg.L1k. uËgio.iing *n o.grond te krijgen. De 'echte' natuuiliefhebber kan de orchldeeën meestal niet
snelgcnocg. de grond uitkijken, daarbrj vaak heel veel waardevàLr-á".i rr.t
noord zrend. L.r bestaat kennerijk zoiets als gtledc en srechtc natuur. De
goede mag blijven, de slechte wordt verwijdër<1; arsof het om ..n óuríu.-



gewas gaat w^ar'onkruid' uit verwijderd dient tc worden. En toch gaat het
daarom in ccn heemtuin, dc natuur wordt in cultuur gebracht. Hoc dat
gcbcurt. wordt in bclangrijke nratc door plannenmakcrs, vormgevers. tech-
nici cn biologcn bepaald.

Daarom had dc ccrdergcnocmdc bioloog. met zijn aÍkeer van landschaps-
architccten, hoe overdrcvcr.t ook, het gcliik wcl aan zijn kant, ntaar was ook
dc vormgever terccht gcschokt. De natuur zoals wij dic kcnnen, is altrjd op
erovc wijze gemanipulcerd. Ons hclc lancl is een santcnspcl van meer cn
minder intcnsicÍ'gcbruikte gronclcn. Onze natuur is onzc cultuur. Ecn hccm-
tuin is daar ccn extrcem voorbccld van. Het verbccldt slechts natuur nlaltr is

in Íèitc ccn natuurlijke cultuur. Nu is het aardigc van een hecmtuin dat,
waar dc bioloog een bcctjc voor vornrgevcr speclt en de vormgcvcr voor
bioloog, de natuur zelf stecds zal probcren dc lachende derc'lc tc zi.ln. En dat
probcren we met z'n allcn te voorkomcn.
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de begroeiingsontwikkeling
(1977- 1 987)
Johan G. Vo.s

De basis, het abiotische milieu

Mcnsen die zich het lot van de bedrcigde natuur aantrekken, krijgen al
gauw de naam behoudend te zijn omdat ze zich allccn maar zouden
bekommcren om bestaande waarden. Dit verwilt is echtcr maar ten dele
tcrecht. Tegenwoordig gaat het cr steeds vaker om mogelijkhcdcn dic zich
voordoen te benutten voor nieuw tc ontwikkelen natuur. Het verwarrendc
begrip'natuurbowri - natuur laat zich immers niet bouwen - is hierop van
toepassing. De term 'milieubouw'geeÍi veel bctcr aan waar het hier om
gaat: het schcppen van een goede basis waar de natuur icts moois kan gaan
verrichten.

Voor we verder gaan zullen we ons af moctcn vragen wat 'natuur' nu eigcn-
lijk precies is. Heel extreem kan je zeggen dat natuur iets is dat zich zonder
menselijk tocdocn heeft kunnen ontwikkelen en in stand blijft. Zelfregule-
ring is dus heel bclangrijk. In deze strikte zin bestaat er geen natuur meer in
Nederland. Het laatste 'cchtc' natuurgebied, heï'Beekbergent,oud' sneuvelde
in 1869 door ontginning. Allc gebieden die nu natuurgebied genoemd
worden kunnen slechts bhjven bestaan bij de gratie van een bepaalde mate
van menselijk reguleren (behecr). Deze gebieden zijn dus in wezen cultuur-
lijk of, zoals ook wel wordt gezegd,'halfnatuurlijk'. Algemeen geldt voor
gebieden met veel natuurwaarden dat zc een lange ontwikkelingsgcschicdc-
nis achter de rug hebben. Natuur ontwikkelt zich nu eenmaal langzaant.
Het argument 'natuurbouw' mag dus nooit gcbruikt worden om 6estaanclc
natuurgebicden op te offeren.

Hoe kunncn wc nu een goede basis leggen voor nicuw te ontwikkelen
natuurwaarden in een door mensen gemaakte tuin? Wc doen dit door uit te
gaan van een zo gevariecrd mogelijk abiotisch milieu. Verschillen in reliéf,
grondwaterstand, voedselnjkdorn, grondsoorl e.d. vormen de basis voor
zo'n gcvarieerd milieu, geschikt voor cen heel scala van levensgemccn-
schappen. In het vorige hoofdstuk hebbcn we gezien dat het ontwerp hier

2.1.
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ruimschoots in voorziet. In een natuurtuin zullcn we geen plantesoortcn
aanbrcngen of wieden. We laten dc natuur zelf bepalen welke plantcn ccn
plaats in de tuin zullcn krijgcn. Of de variatie op deze manicr aangebracht
ook vollcdig tot uitdrukking komt hangt n.rcdc af van het beheer.

Hct Wcstcrpark ligt in de Driemanspoldcr, ccn polder met een historisch
agrariscl.r gebruik. Bij dc aanlcg van het park is wcinig aandacht besteed
aan variatie van het abiotisch nrilicu. AchteraÍ'echter wil mcn wel een geva-
riccrcic bcgrociing van de grond krijgcn. Helaas is dit dan allecn nog maar
mogelijk mct ccn rclatief duur. intensieÍ'bchccr, daar immers de abiotischc
basis voor dezc variatic ontbreckt.
Bij cle aanleg van onzc natuurtuin is daarentegen wcl ccn gcvarieerd abro-
tisch milicu 'gebouwd'. Leidraad hicrbij is geweest dat cr slcchts gewerkt is
mct grondsoortcn en situaties die ook terug te vinden zijn of waren in de
Zoetcrmccrsc rcgio. Zo zullen we gecn kalkarm duinzand ol mcrgcl in de
tuin aantreÍïèn maar wel zware mineralc klci cn veen en vooral vccl water
(zic hldst. 1.2.)

Wuter

Dat watcr nu, is te beschouwen als dc ruggegraat van onze natuurtuin.
Spreken we over natuurtuinwater dan is hct gocd dat we ons rcalisercn dat
we te maken hebbcn mct twee componentcn:
a) hct oppervlaktewater, hctzclfdc als in de rest van hct Westerpark
cn
b) het regenwater.
Ovcr voedingsstoffen die met dc regen naar beneden komen is in het kader
van de zurc regen al heel wat geschrcvcn. Over de voedselrijkdom van het
oppervlaktewater kunnen we kort zrjn. Dit water is in deze omgeving zeer
rijk aan voedingsstoffen. Zo rljk zelfs dat het regenwater hierbij vcrgeleken
nog altijd voedselarm is. Voor de natuurtuin zijn we met name geïnteres-
seerd in levensgemeenschappen van de voedselarmere milieus. Deze
gemeenschappen worden vooral in onze omgeving, maar ook landelijk
steeds zeldzamer en zijn gemiddeld soortenrijk. Een hoog produktief gras-
land zal bijvoorbeeld maar enkelc soorten hogere plantcn per vierkante
meter bcvatten terwijl in een schraal blauwgrasland dit aantal kan oplopcn
tot zo'n 40 per vierkante meter. Het zal dus duidelijk zijn dat, wat de
natuurtuin betreft, ons streven stccds gericht is op een optimaal gebruik van
regenwater zodat er zo weinig mogelijk oppervlaktewater ingelaten hoeft te
worden. Het ontwerp voorziet dan ook in een gesloten watercircuit. Toch
heeft het nog lol 1984 geduurd voordat er dcfinitieve voorzicningcn ge-
troffen werden dic er voor gezorgd hebben dat er in de droge tijd gemiddeld
nog maar twee uur pcr ctmaal buitenwater ingelaten hoeft te worclen. In het
winterseizoen wordt zclfs helemaal geen water meer ingelaten. Maar we zijn
er nog niet. Omdat de vcrdamping en de opname door de begroeiing het
grootst is in de zomcr zijn we in die periodc gcdwongen het mccste voedsel-
rijkc oppervlaktewater in te laten. Dit water vooraf op chemischc wijze van
voedingsstoffen (fosfaten en nitraten) te ontdoen, bleek alleen al om finan-
ciële redcnen niet haalbaar te zijn. Een nog niet onderzochte mogelijkheid is
het water, voordat het de tuin inkomt, door een filter van planten te leiden.
Het idee hierachter is het voleende: water- en oeverolanten hebben voor
hun groei voedsel no<1ig dat /e uoor een deel onttrei<ken aan het water.Zo



hoopt dit voedsel zich op in de planten die jaarlijks verwijderd moeten
worden. Dc werking van zo'n filter is optimaal gedurende het groeiseizoen
en dat is nu juist de pcriodc waarin wc clczc 'zuivering' hct harclst nodig
hebben.

Grondsoorten

Naast hct water is ook de grondsoort een belangrijke dragcr van tockom-
stige lcvensgcmccnschappcn. Dc visie van de ontwerper was, dat cen vocd-
selarm milieu gemaakt kon wordcn door het aanbrengen van een laag veen
van ongeveer een meter dik in bcpaaldc tuindelcn, de sawa en de veenplas.
Dezc gedeelten zouden dan wat dc begrociing bctrcft een fraai contrast
oplcveren met de elders in de tuin aanwezigc vocdsclrijke kleigrond. Het
liep cchter anders. Om dit te kunnen begrijpen moctcn wc ccrst iets ver-
tellen over veenvorming. Veen bestaat uit plantedelen en wordt gcvormd in
een nattc, zuurstofarme omgeving. Er treedt verzuring op zodat dc afbraak
van dc jaarlijks aÍitervendc planten niet meer volledig kan plaatsvindcn.
Daarom kan zo goed ondcrzocht worden uit welke plantesoorten veen is
opgebouwd. Zo ónclerscheiclen wc rict- en zeggcveen, bosveen en mosveen.
In feite is het zo dat de voedingsstoffen dic in hct vccn liggcn opgeslagen
niet opneembaar zijn voor de begroeiing. Deze toestand blljft gehandhaafd
zo lang hct veen maar in contact blijft staan met het (grond)watcr. Vecn dat
intact is, is qua structuur vergelijkbaar met een spons. In de natte trjd vcr-
zadigt het zich mct rcgcnwatcr dat dan heel lang vastgehouden kan worden.
Droogt het veen echter uit, dan gaat het gestopte afbraakproces alsnog
verder en komen er mineralen en voedingsstoffen vrij voor de begroeiing.
Het vecn wordt langzamerhand humus. Het veraardt en in plaats van ecn
arme ontstaat cr dan een zeer rijke bodem. Heiaas is dit veraardingsproces
onomkeerbaar. Tijdcns hct transport naar de natuurtuin heeft er waar-
schrjnhjk al structuurbederf plaatsgevondcn zodat het veen, nadat het was
aangebracht, zijn karakteristieke sponswcrking niet mccr kon uitoefenen.
Daar komt dan nog b1 dat de waterstand in de tuin, vooral dc cerstc jarcn,
verre van optimaal was, zodat het bovenste deel van de veenlaag veraard is.
Het beoogdc contrast in voedselrijkdom met de klei is hierdoor wel zeer
gering gewordcn. Wat dc structuur betreft is er wel een verschil te constate-
ren tussen dc zware slempigc klci en hct humeuze veen. Dit komt goed tot
uitdrukking in wat zich spontaan uit zaad ontwikkclt. Te denken valt aan
de zaailingen van de zwarte els (Alnus glutirusa), die zich icder jaar wcer
massaal in de sawa en rond de veenplas ontwikkelen.

Gradiënten

Naast dc mogehjkheid om verschillende milieus te maken door verschil-
lende grondsoorten aan tc brengen kunnen we ook de mogelijkheid benut-
ten het ene milieutypc zcer gcleidelijk in het andere te laten overgaan. Deze
zeer geleidelijke ovcrgangcn nocmen we gradiënten. Gradiênten bieden
naast de twee uitersten ook totaal nieuwc ontwikkelingsmogehjkheden voor
planten en dieren. Dit is dan ook de reden dat we in natuurlijke gradióntsi-
tuaties soms zeer kritische en daardoor zeldzame soorten kunnen aan-
treffen. Zo is in de tuin rcgelmatig de geleidelijke overgang van droog naar
nat te zien.
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Daarcntegen zijn plotselinge overgangen in milieutypen op tc vattcn als sto-
ringen. Deze storingssituaties geven dan ook aanlciding tot hct ontstaan
van ruige, soortenarme, wcinig interessantc begroeiingen. Dc zeer scherpc
overgangcn van nat naar droog door middel van hogc beschoeiingcn zijn
hicrvan duidchjkc voorbeelden.

2.2. Successie

Iedere begroeiing maakt een ontwikkeling door. Ook de natuurtuin is wat
de soortensamcnstelling betreft in de afgelopcn tien jaar veranderd. Dcze
veranderingen verlopen de eerstc jaren na de aanleg vrij snel. Later echtcr
neemt het ontwikkelingstempo gelcidelijk af . Zo z4n de soorten van ge-
stoorde milieus en de pionierssoorten zowel in aantal als in bedekking aÍge-
nomen terwijl de soorten van de wat stabielere milieus nog steeds toenemen.
Verder in dit hoofdstuk (2.5.) is een voorbcelcl uitgewerkt clat dit proces
duidelijk illustreert. Het proces waarbij plantengemeenschappen elkaar
opvolgen noemt men successle.

Globaal verloopt de successie in deze streck als volgt: vlak na de aanleg, als
de nog verse bodem onbegroeid is, kiemen grote hoeveelheden akkerplan-
ten en pioniers. Deze merendeels éénjarige soorten zijn als zaad al in de
grond aanwezig of worden door de wind aangevoerd. In het tweede groei-
seizoen worden deze soorten al gedeeltelijk opgevolgd door storingsplanten,
waaronder veel soorten met worteluitlopers. Na iaren van maaien en afvoe-
ren van het maaisel gaat deze 'storingsfàse' geleiáelijk over in de stabielcre
graslandfase. Maaien we echter niet en doen we gewoon niets, dan zien we
dat zich al gauw kiemplanten van struiken en bomen vestigen uit het zaad
dat onder meer door vogels verspreid wordt. Met het opgroeien van deze
houtige gewassen ontstaat er schaduw en beschutting zodat nu ook scha-
duwverdragende bosrandsoorten een kans krijgen. Als deze ontwikkeling
ongestoord verder kan gaan, dan zal uiteindelijk na vele eeuwen, de meest
complexe levensgemeenschap ontstaan die wij kennen: bos. Naar algemeen
wordt aangenomen zal zo'n natuurbos op de Zoetermeerse kleibodem veel
essen en iepen bevatten. De natte venige plekken blijken daarentcgen een
goed kiemingsmilieu te vormen voor de zwarÍe els (Alnus gluÍinosa).

Wat onze natuurtuin betreft staan we dus nog maar aan het prille begin van
de genoemde ontwikkelingen. De tegenwoordige mens heeft èchter góen
geduld om honderden jaren te wachten op spontane bosvorming. Op plaat-
sen waar'bossen'gepland zijn, worden bomen en struiken geplant. Ook in
de natuurtuin hebben wc de hierboven geschetste ontwikkeling overgcslagen
door bomen cn struiken direct bij de aanleg van de tuin te planten. Een
voordcel van deze werkwijze is dat er naast de abiotische variatie ook direct
al een biotische ontstaat. Bomen en struiken geven, zoals we eerder gezegd
hebben, schaduw en beschutting aan soorten die daar thuishoren. Eèn groot
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nadeel is echter dat we helemaal niet zo precies weten wat er van nature ln
onze kunstmatige milieus thuishoort. We kunnen echtcr met het beheer als
instrumcnt cvcntueel een aantal van dezc'fouten' langzamerhand cornge-
ren. (zie hfdst. 2.4)

E,en ander aspcct is hct volgende: we leven in Zoetcrmeer in een door men-
sen gemaakte omgeving. Bij dc aanplant van groengebieden wordt maar al
te vaak gebruik gemaakt van soorten bomen en struiken die niet in deze
omgcving cn zelfs niet in Nederland thuishoren. Sommige van dczc soortcn
zijn echtcr wcl in staat om zich in de stedehjke omgeving op natuurlijke
wijze uit te zaaien. Een gcvolg hiervan is dat er weliswaar overal bosont-
wikkeling zal plaatsvinden, maar dan wel met sterke invlocden vanuit het
geplante sortiment. In de verwilderingshoek in de tuin zijn, in tegenstelling
tot de rest van de tuin, geen bomcn en struiken aangeplant. In de eerste tien
iaar heeft zich hier een soortenarme ruiste ontwikkeld met hier en daar een
meidoorn- en rode kornoeljezaailing.

Plantengeografie

Iedere inheemsc plant heeft een plek waar hrj van nature voorkomt. De
wetenschap die zich bezig houdt met de verspreiding van inheemse plante-
soorten is de plantengcografie. Om deze verspreiding goed tc kunnen bestu-
deren is Nederland in vakjcs van 25 vierkante kilometer verdeeld, de zoge-
naamde uurhokken, in beide richtingen één uur gaans (5 kilomcter). Zo'n
uurhok krijgt een stip als de soort cr voorkomt. Een stip zegt dus niets over
hct aantal exemplaren van de soort. Kaartjes van Nederland die de ver-
spreiding pcr soort aangeven, staan afgedrukt in de 'Atlas van de Neder-
landse.flora', dccl I en II. Deel III is in voorberciding. Al in 1932 verdeelde
J.L. van Soest Ncderland in elf plantengeograÍische districten (/ig. 2). Zoe-
tcrmeer ligt in hct westelijk deel van het'Hafdistrict'(H). Het Hafdistrict
omvat zowcl laagveen- als zeekleigebieden die in Zuid-Holland afwisselend
voorKomcn.

Dc natuurtuin in het Westerpark ligt in cen gebied met een zwaÍe zee-
kleibodem in het uiterste westen van Zoctermecr. Deze bodem bevat een
enorme voorraad zaden van inheemse pianten dic vroeger in de polder
algemeen voorkwamen. We noemen dit de zaadbank. Zaden kunnen onder
gunstige omstandigheden zeer lang hun kiemkracht behouden. Ook zijn er
met het aangevoerde veen veel zaden meesekomen. Bovendien kunnen stuk-
jes wortelsto-k uitgroeicn tot nieuwe, indiirduele planten. Als we het gebied
na de aanleg verder met rust gelaten hadden, zodat alles wat aanwezig was
zich had kunnen ontwikkelen. dan hadden we het recht te spreken van de

2.3.
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flora van de natuurtuin. De natuur heeft echter meer mogelijkheden tot
haar beschikking om een nog onbegroeid stuk grond te kbloniseren. Zad,en
worden aangevoerd door de wind (pluizende zaden), met het water (drij-
vende zaden), door vogels (vruchten), door kleine zoogdieren (klevende
zaden, vruchten) en door de mens. Wat de mens betreft ziin er twee mose-
lijkheden. Olde mens verspreidr'per ongeluk' zaad - de mens is dan te"
beschouwen als een instrument van de natuur -, of met opzet. Deze opzette-
lijke verspreiding van zaad komt voort uit het feit dat wrj-ideeën hebbèn
hoe de tuin er uit zou moeten gaan zien. Onze natuurtuin is in de begin-
jaren, tot 1981, als wilde plantentuin beheerd. Vanuit die achtersroná is het
tc verklaren dat in die fase tal van inheemse planten in de natuu-rtuin zijn
uitgezaaid 

-of 
zelfs zijn.aangeplant. Aan het liiemen van zaad ligt nog aitijd

een natuurlijk mechanisme ten grondslag. Wordt er niet aan de tiemings-
voorwaarden voldaan dan gebeurt er verder niets. Of anders gezegd: het



milieu selecteert de juiste soorten voor de natuurtuin uit. Bij het aanplanten
van soorten is deze barrière echter niet meer aanwezig zodat het mogehjk is
dat een plant jaren overleeft zonder veel natuurlijke relaties te onderhouden
met z'n omgeving. Zo'n geplante soort staat dan buiten de ievensgemeen-
schap. Maar ook aan het uitzaaien van inheemse planten zitten grote pro-
blemen vast. Hoe weten we bijvoorbeeld of een bepaalde soort in het door
ons op kunstmatige wijzc verkregen milieu thuishoort? En, hoe komen we
aanzaad van de gewenste soorten en rassen? Wat het eerste punt betreft
kun je zeggen dal ervaringen uit de natuurbouw ons stecds mcer kunnen
vertellen over de te verwachten ontwikkelingen. Toch blijft het moeilijk pre-
cieze voorspellingen te doen over toekomstige soortensamenstellingen,
vooral als hct om de meer kritische soorten gaat. We kennen immers mees-
tal lang niet alle milieufactoren ter plaatse. Wel gaat het omgekeerde vaak
op. Het wel of niet aanwezig zijn van inheemse plantesoorten kan veel dui-
dehjk maken over het milieu op die plaats. Milieufactoren als stikstofge-
haltc, vochttoestand en zuurtegraad zijn meestal goed af te lezen aan de
soortencombinatie. Ook over het historisch gebruik van de grond en het
sevoerde beheer kunnen we nog heel wat te weten komen door de inheemse
ólanrensamenstelling te bestuderen.

In zijn algemeenheid geldt dat soorten die thuishoren in het door ons
'gebouwde' milieu vroeg of laat vanzelf komen, tenzij het nieuw te bevolken
gebied voor zaden onbereikbaar gcworden is. Zo'n plek is in dat geval
omgeven door onneembare barrièrcs. Dit illustreert nog eens duidelijk het
belang van. het sparen van.wegen waarlangs organismen zich verspreiden,
met name rn ons verstedelijkte landschap. Tegenwoordig spreekt men vaak
over de ccologische infrastructuur van een gebied. Stel, we waren in staat
geweest een zeer voedselarm ven te maken in onze natuurtuin. Niet alleen in
dc rest van het Westerpark, maar ook in de wijde omgeving vanZoeter-
meer komt zo'n milieu niet voor. In dat geval zou het misschien zinnig
geweest zijn soorten met zware zaden die in dit zeldzame milieu thuishoren
uit te zaaien.

Automatisch komen we brj het volgende punt: hoe kom je aan zaden van
die soorten? Via de reguliere zaadhandel z4n deze nauwelijks of niet te
koop. Worden wel zaden aangeboden, dan biedt dit nog weinig zekerheid
op de juiste soorten en rassen. Maar al te vaak wordt 'inheems' plantezaad
uit Zuid-Frankrijk betrokken en introduceren we op deze. manier. rassen die
niet aangepast zijn aan de groeiomstandigheden en het klimaat hier. Dit
materiaal is van een genetisch andere samenstelling. Een enkele keer echter
kan zo'n introductie wel lukken en in het uiterste geval kan een vreemd ras
of ecotype zelfs een wel aangepast Hollands ras wegconcurrcren en uit-
groeien tot plaag. Handelingen die dit soort processen veroorzaken noemen
we wel floravervalsing. We moeten dus oppassen voor zaadvan onbekende
herkomst. Zelf zaad gaan verzamelen van zeldzame soorten of van meer
alsemene soorten van zeldzame milieus is al helemaal uit den boze en te
beichouwen als een regelrechte aanslag op de toch al zeer bedreigde natuur.
Bovendien bestaat er geen enkele garantie dat het zaad in kwestie ook wer-
kelijk in het bedoelde milieu kiemt. Toch is bezorgdheid of soorten planten
en dieren de natuurtuin wel kunnen vinden vaak niet gerechtvaardigd. Keer
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op keer is gcblckcn dat organismcn clp vaak raadselachtige wijze oprluikcn
als het milicu ccnnraal geschikt is. De volgcnde stelling lijkr dan ook zccr
aar.rne nrclijk:
'Itct niet vt'r.schijncn vun hepauldc.\oortcn is er:rtler het gcvolg von tlc uf\rc-
zighcitl r'(tn k'n gcsthikt milíeu don van het ,qcbrek aan zaden.'

Het beheer2.4.
Brj het totaal afwczig zijn van menselijk regulcren - dit is beheer - zouden
allc begrociingstypcn in de natuurtuin zich op dc lange duur. zoals we rn
hoofdstuk 2.2. gelezcn hebben, tot bos ontwikkclcn. In het verwildcringsge-
biccl van clc natuurtuin gaat hct ons hier juist on.r. Daarom doen wc claar
hecl bewust nicts. ook dc muulhcgloeiing is een voorbeelci van het rcsultaat
van bcwust nicts doen. Muurplanten zijn sterk kalkminnend cn in staat te
wortclcn in de voegen tusscn de stcnen en zo vocht cn zeer klcine hocvcel-
heden humus vast te houdcn. voorbcelden van opvallcnde muurplantcn die
jaarlijks op de tuinruine voorkomcn zijn: de gcle helmbloem (Coi-ydalis
lutea) en hct muurlccuwebekjc (Cymhalaria muralis). C)p deze uitzonde-
ringcn na zullcn we echtcr de diverse bcgroeiingcn moetcn beheren om ze in
stand tc houden. Verschillcnde bcgroeiingstypen mct hun karakteristieke
overgangcn vergroten immcrs de vcstigingsmogelijkhcden voor verschil-
lcnde organismen. Zo weten we bijvoorbeeld dat 50 procent of'meer van
onzc dugvlinders lccft i6 6ls lrvcrgangs/()nc rlrn bosránd naar grasland.

Akker

Met het bcheer als instrument gaan we dc successie in cen bepaald stadium
vastleggen. Willen wc bijvoorbeeld een begroeiing van merendecls éénjarigc
akkcrkruiden, dan kunncn we dit bereiken door iederjaar de grond te
bcwcrken. In dc tuin gebcurt dit mct name in dc winter- cn zomergraan-
akkcr. Een aantrckkelijk pionierssradium w()rdt op dezc wijze kunirmatig
in stand gehoudcn. Het trjdstip van grondbewerking is medc bepalend voor
de soortensamenstelling in dc twee miniatuurakkers. Zo wordt de winter-
graanakker.bcgin oktober gcspit. Ecn gevolg is dat soortcn die in hct najaar
kiemcn en de winter als kicmplant overleven, dc zogenaamde wintcran-
nuellen, het volgcnd jaar bccldbepalcnd zijn. Voorbeelden zijn: de gewone
klaproos (Papover rhoeos), bolderik (Agrostemma giÍhago) cn het giasje
durst (Alopecurus myosuroïtles).ln dc zomergraanakker is hct tijdstip van
grondbewcrking zo gekozen dat de soorten die in het voorjaar kiemcn, de
zomerannucllen, volop de kans knjgen zich te ontwikkelen. Een opvallende
vertcgenwoordiger uit dcze grocp is de gcle ganzebloem (Chrysanthemum
segetum).
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Graslqnd

Als we daarentegen grasland willcn, dan latcn wc de bodem juist met rust
en beginnen wc met maaicn. In z'n algemeenheid geldt namelijk dat grassen
bcter bestand zijn tegen r.naaien dan tweczaadlobbigcn cn dus in het voor-
deel zi.jn. Hoe vaker er gemaaid wordt hoe meer ons grasland gaat lijkcn op
een echt gazon. Ecn wckclijks gcmaaid gazon bevat meestal maar een paar
grassoortcn, hooguit wat witte stip.jcs van blocicnclc madelicÍjes (Belirs

lterenncs;1 en soms in het vroege voor.jaar ccn blauwc waas van draadereprijs
(Veronit'u /ilí/brmis). hen bloemrrjk hooiland wordt daarentcgcn maar óón-
maal per.jaar gcmaaid en kan in augustus een bonte blocmenpracht toncn.
Dczc hooilandcn kunncn zccr soortennjk ziln.

Dit brengt ons bij ecn volgcnd bclangnjk bchccrsprincipe. Hooicn is ecn
beheersvorm waarbij hct ons gaat om hct gcwas. .Iaarhjks wordt, als dc
prtrduktie hct grootst is, het gewas van hct lancl gehaald. Met hct gcwas
uordt ook vcel voedsel drrt de plant heclt opgcnomcn om tc kunncn grocien
aÍgcvoerd. Gebeurt dit jaarhjks consequent, dan verdwijnen er geleidelijk
aan vocdingsstoffen uit dc bodem en treedt dus verschraling op. Gaat het
ons om het gewas clan zullcn wc hct vocdscltckort aanvullcn door tc bemes-
ten. In de natuurtuin cchter zijn wc nict gcïntcrcssccrd in hooi maar wcl in
een grote vcrscheidcnhcid aan soorten. Schralerc situatics gevcn aanlciding
tot dezc grotc verscheidenheid. Maar waarom is dat zo? Soorten die in
vocdselrijke situaties voorkomen domineren hun omgeving sterk. Ze
ontwikkelcn zich sncl, grocicn gauw brcccl cn hclog uit cn vcrstikken hun
mindcr stcrkcre brocdcrs. Zo'n typc vegctatic kan al in bcgin juni vollcdig
zijn uitgegroeid en kan dus gemaaid worden. Veel 'njke'sooÍten komen
zelfs in de nazomer opnieuw tot bloei, de zogenaamde nabloei, en de vege-
tatic kan dan opnieuw gcmaaid worden. Wordt er in zo'n voedselrijk milieu
te weinig of tc laat gcmaaid dan stcrÍ1 dc vcgctatic gcdccltchjk af en ontstaat
er een viltige laag van half verteerd matcriaal wat bemestcnd wcrkt. Zo'n
soort grasland verruigt, de soortenriikdom neemt af en op de n duur zien we
nog maar enkele soorten zoals: grote brandnetel (Urtic'a dioica) en ridderzu-
ring (Rumex obtusi/blius). Een schraler milieu daarentegen geeÍi ook de
gelcgenheid aan soorten die later tot ontwikkeling komcn en hun omgeving
veel minder dominercn. ln zo'n milicutype grocicn dc njke soortcn minder
snel uit, soms blijvcn zc vegetatie Í-e n op dcn duur zullen zc zelÍ's hclcmaal
van het toneel verdwijnen. Er wordt later gemaaid zodat ook laatbloeiende
soorten een kans krrjgen om zich optimaal te ontwikkelen. Kortom, de
soortenrijkdom en de variatie aan levensgemeenschappen nemen toe. Eeu-
wcn van verschraling kan leiden tot zeer soortenrijke blauwgraslanden met
o.a. klokjesgentiaan (Gentiana pneumonanthe) en vele orchideesoorten. Bij
al dit soort ontwikkelingen speelt de grondwaterstand steeds een cruciale
rol.

Een vorm van storing is bctrcding. Door betrcding wordt dc grond inge-
drukt en verandcrt dc structuur. Zo'n milicu is bij uitstck gcschikt voor ccn
tredplantenvcgetatic. Voorbceldcn zijn: ccn regclmatig met zwarc machincs
gemaaid grasveld of een weiland met een zeer hoge veebezetting. Engels
raargras (Lolium perenne) is een voorbeeld van een optimaal aan het Neder-
tands klimaat aangepaste tredplant. Het is dan ook niet voor niets dat
sportvelden worden ingezaaid met dit'supergras'. Omdat we in onzc
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natuurtuin tredplantenvcgctaties minder op prijs stcllen, proberen we sto-
ring door betreding zovccl mogehjk te vermijdcn. Dit bctckent dat bezoc-
kers allccn op de paden mogcn krpcn en dat de beheerdcr mct clc zeis maatt

Ruigte

Naast het akkcr- en graslandntilieu valt een niet onbelangrijk dccl van dc
tuin onclcr clc catcgoric 'ruigte'. Wat is nu prccics ruigtc'? Ruigtc is een
bcgrociingstl,pe dat voor het mcrcndccl bcstaat uit een gering aantal, hoog
opschietende. concurrentickrachtigc soortcn. Er ontwikkelt zich ruigte op
plaatsen waar organisch matcriaal niet volcloende wordt afgevoerd of van
elders worclt aangevocrd. Gezien de rol die voedingsstol-fen spelcn bij dc
ontwikkcling van dczc begroeiingen is het niet onzc bcdocling tc vcr-
schralcn. Ir.r het winterseizoen. als clc olantcn cr dor cn dood bii staan
onrtl:rt rllc rocdingsstol'len opgcnomcn zijn in dc ondcrgr()ndsr: (lclcn.
wordt er gemiddeld om hct jaar gcmaaicl. Wanneer we helemaal niet meer
maaien, krijgen immers ook houtigc gewassen een kans en gaat de ruigte
langzamcrhand ovcr in struweel. Zoals reeds werd genoemd kan een gras-
land brj vocdselophoping'verruigen'. Van nature komt ruigte voor op
smalle strokcn die overgangen aangeven, zoals in de tuin op de ovcrgang
van water naar land en van grasland naar bosrand. In dc nattc sfccr hcbbcn
zich in de tuin indrukwckkcndc bcgrociingcn kunnen ontwikkclen met
soortcn als gcle lis (1rir p.st:uducoru.s), moerrasspirea (Filipendula ulmaría) en
hirrig wilgero<'ts.ie (Epilohium hirsutum). De riet- en biezengordel en de
oeverstroken langs het water zijn daar mooic voorbcclden van. In dc dro-
gere sÍèer kunncn we soortcn als grotc brandnctel (Urtica dioica), speerdistel
(Círsium vulgore) en riddcrzuring (Rumex obtusifolius) aantreÍlèn. Deze
drogc variant wordt door bezoekers van de tuin meestal minder gewaar-
deerd maar juist deze ruigtkruidenvegetaties hebben een grote ecologische
waarde. Ze bieden overwinteringsmogehjkheden en voedscl aan tal van
organismen. Dc beheerdcr houdt hier rekening mcc zodat jaarlijks stukkcn
ruigtkruiclcn's winters blijvcn staan.

Bosrand

Kruiden van de vocdselrijkere milicus die tcvens schaduwverdragend zijn,
kunnen zich ook onder de aangeplante bomen en struiken handhavcn of
vestigen. Deze soorten noemen we bosrandsoorten. In de tuin kunnen wc
look zonder look (Alliaria petiolaÍa), dagkoekoeksbloem (Si/eilc, dioica) en
bosandoorn (Srac'hys sy-lvatica) hier en daar massaal aantrcfÍèn. Het bos-
randmilieu in de tuin ontwikkelt zich langzamcr dan dc ecrder genoemde
milieus en wordt vooral gedurendc dc ontwikkclingsÍàsc stcrk door de
beheerder gestuurd. Als we het helcmaal aan dc natuur over zouden laten
zou zich al gauw een onaantrekkelijke, stakcrigc bcgrociing ontwikkelen.
We zijn immers uitgegaan van kunstmatig dicht op clkaar gcplante bomen
en struiken die elkaar in hun drang naar licht opjagen. Als dit gcbcurt is de
lichttoctrcding tot de bodem minimaal zodat de ontwikkeling van ccn
kruidlaag stagnccrt. Ook in dc natuur komen vergelijkbare situaties voor.
Bepaalde pionierbcgroeiingcn kunnen in een zeer dichte bezetting voor-
komen. Pas als er na lange tijd gaten gaan vallen, komt er verbetering in



deze situatic. Dit kan gcleidelijk gcbeuren als gevolg van ecn natuurliik
aftakelingsproces, of abrupt als gcvolg van rampcn. veroorzaakt door
stormen of blikscminslag. In deze gatcn kan het licht de bodcm weer

bereiken zodat er kicmingsntogcliikhedcn vtlor niettwc s(x)rten olttstuan.

Kortont: er begint zich bos te ontwikkclen.

Wat de bosranclcn in de natuurtuin betrefi is het bchcer vcloral gcricht op
het ontwikkelen van een grotere natuurliikheid oÍ'simpel gczcgd: bij keuzcs

wordt de voorkeur gegcven aan wat zich spontaan vestigt. Dit proces van
'vernatuurlijking' worclt door clc bcheerder gcstimuleerd door regelmatig in
cle winter ruimte voor zaailingcn te maken. Er worden gaten in de bcls-

ranclen gchakt waardoor de humusvorming wordt vcrsncld en dc kieming
van zadèn wordt bcvorderd. Naast dc ccrder genclcmc'le bosrandkruiden
vcstigen zich al gauw spontaan zaailingcn van bomcn en struikcn. Gebleken
is. clat zich in clc aÍgelopcn tien jaar l5 verschillcncle soorten hclutige gewas-

sen hebben gcvestigd, waarbij de klci wcer anderc soorten dc kans geeft dan
het humeuzc vcen. Dit hoeÍt ons cchter niet tc vcrbazen omdat we

inmiddels wcten dat, naast het bchcer, het complex van abiotische factoren
bepalcnd is voor wat cr zich aan lcvcnsgemccnschappen zal gaan ontwik-
keien. Het aanplanten van inhccmsc kruidcn is in het licht hiervan tc
bcschouwen als ecn inbreuk op de toekomstige ontwikkclingen. Ecn

begroeiing bestaanclc uit een kunstmatigc veriameling van bijzondere Èoor-

ten is nauwelijks tc behcrcn tenzij allc sttorten ccn individucle behandeling
krijgcn. Wc kunnen in clat geval cchter niet mccr spreken van natuurtuln-
beheer miiar we zijn dan bezig cen wildc-plantentuin in stand te houden.

Begrociingen mct houtigc gcwassen kcnnen we in de natuurtuin in drie ver-
schillende vcrschijningsvormen:

l. Bosrunden met boomvormers. Door toenemcnde schaduwwerking gaat
dc ruigte langzamerhand over in cen bosrandbegroeiing.

2. Struw'elen zondcr boomvormers, cen struikenmassit die voor cen deel in
elkaar grocit.

3. Hakhout, waarbij wc periodiek de hclc begroeiing afhakken.

In dc natuur kennen we struweel als eindstadium van dc successie alleen
onder extreme omstandighcden. In de kalknjke duinen, onder invloed van
de zoute zeewind en het stuivendc duinzand, kennen we bijvoorbeeld de

duindoorn-liguster struwelen als climaxvegetatie van de natuurlilke ontwik-
keling. Aangczien op dc Zoetermeerse bodem echtcr overal bosontwikke-
ling optrecdl, zullen we, als wc struweel in de tuin willen handhaven, rcgel-
matig zaailingen van boomvormers moctcn afknippen. Dit betekent dat een
bosráncl ccn grotere mate van vnjheid kcnt om zich natuurlijk te ontwik-
kclen dan ccn struwcel.

Bij hakhout ligt dit weer anders. Hakhout wordt elke 4 tot 8 jaar, afhanke-
lijk van de soórtcnsamenstelling, op zo'n 30 cm boven dc grond aÍgehakt.
Wc noemen zo'n beheer cyclisch omdat dezc behandeling in een van te
vorcn bepaald ritme in principc tot in lengte van dagen herhaald kan
wordcn. In de natuurtuin hebben we hakhout van monoculturen - de

vakkcn met zes wilgcsoortcn in het griend zijn hiervan een goed voorbeeld -
en bosjcs bestaande uit verschillende soorten bomen en struiken.
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Dc gricndcultuur is ccn hccl oudc cultuur die in ccn bcpaald opzicht over-
ccnkomstcn mct clc lalrclbouw vcrt()ont. Vanouds vond de gricndcultuur
pLurts r)p \()()r tlc llrutlh,rtrw ongcselrikte huitcrrdijksc plrrlrticn langs du
gnrtc rivicrcn. I)oor hct stcrk wissclcnclc waterpcil stclncl het gricnd clan ook
rcgclmatig ondcr water. Aan clit cxtremc rnilicu is een aantill wilgesoortcn
goecl aangcpast. Dit zijn clc griendwilgcn. De gricnclwerker is in clc eerstc
plaats gcïntcrcsseerd in hct produkt, clc wilgeteer.r. Ondanks dat bhjkt een
gricnd grotc naturrrwaarclcn tc kunnen ontwikkelen. llc cluclerc knctcstige
wilgcstobbcn bhjkcn cen gocd biotoop tc vormcn voor ccn wereld van
korstmossen, mossen en varens. Ook inscktcn cn talrijkc vogelsoortcn varen
blijkbaar wcl bij clc hogc mate van milieuclvnamiek in het gricnd. De cyclus
licht-ckrnkcr en dc rcgclmatige schommelingen van cle grondwaterstand
zorgen crvoor clat zich zccr speciÍ-ickc lcvensgemccnschappen kunnen
ontwikkclcn. Hct griencl in dc natuurtuin is nog zecr jong en staat aan het
bcgin van cle gcnoentde ontwikkelingen. Dc vakken mct de verschillcnde
wilgcsoorten zijn typische mor.roculturcn dic dan ook nog wel eens 'plaagjes'
vcroorzaken in dc vorm van aantastingen (vraat) door vcrschillendc ctrganrs-
men zoals lraantjcs, kcvers en rupsen. (zic h.filst. -1.5) Zaallingen van andcre
soortcn dan wilgen trcdcn vaak spontaan op in grienden. Kunnen dczc
soorten clc concurrcntic nret de zeer sncl groeicndc wilsen aan. dan kan hun
vcstiginc hlijrcnd ziln cn tlc natuurr.lrrarcle helpen vcrh,'gen. Dc meesrc
zwartc elzen (Alnu,s glutinosu) in het gricncl zijn aangcplant omdat ze het
milicu voor de gricndwilgen vcrbcteren. Elzcn binden namelijk stikstof met
hun wortclknolletics. In tcgenstelling tot in gricnden. waar soms spontanc
vestiging van soorten plaatsvindt, kontt ontmenging voor in hakhoutbosjcs
mct vccl verschillende soortcn. Hoe is dat moeeliik'l Dc hersrocisnelheid
van clc vcrschillcntlc so()rtcn vcrschilt ondcrlin.-g iierk. Dit bèrekcnr clat in
een gemcngde begrociing de enc soort vecl krachtiger tcrugkomt dan de
andere. Gcbcurt dit pcriodiek, dan zullen de zwakke rerugkomers ge leide-
lijk aan uit dc bcgroeiing weggeconcurreerd wordcn.

Water

Zoals recds eerder werd opgcmerkt bestaat de tuin voor een niet onbclang-
rijk deel uit water. Wil watcr water blijvcn dan zal het bchccrd moeten
worden. Daar hct water veel voedingsstoÍ1èn bevat groeien de planten in cn
bij het water dan ook zeer snel. Binnen één grociseizoen kunncn de smallc
slotcn in de tuin nagenoeg dichtgroeien. Holwcl verlanding op zich een zecr
intcressant natuurlijk verschijnscl is. willen we in onze natuurtuin ook vol-
docnde open watcr houden. Dit is van groot bclang voor de levcnsgemeen-
schappen die hier op aangewezen zijn cn voor de circulatie in dc tuin. Op
een paar van te vorcn bcpaalde plaatscn willen wc wèl verlanding laten
plaatsvinden. Ook in dczc natte sfccr lcidt verlanding bij verder niets doen
uiteindclijk tot bosvorming. Maaien we deze verlandingszones echtcr zo nu
en dan, dan blokkeren wc deze ontwikkeling. C)m opcn water te behouden
is het noodzakehjk dat jaarlijks de oever- en waterplanten worden aÍgc-
maaid en vcrwijderd. Om zo min mogchjk schade te vcroorzaken aan de
waterorganismen doen wc dit in het najaar voordat de watertemperatuur
dusdanig is gcdaald dat vecl van deze organismen (kikkcrs bijvoorbeeld) in
wintcrrust zijn gegaan. Het lecghalen en maaicn van de sloten gebeurt in de
natuurtuin allemaal met behulp van handwerktuiscn: dit doet dc minste



schade aan de waterplanten cn -diercn. Dezc handclingen worden jaarhjks
herhaald. Aan de indrukwckkende hopen waterplanten, die de beheerder
iederjaar weer op de kant trekt, kunnen we duidehjk zien hoe groot de

voedselrijkdom van hct Zoetcrmcersc water is. Dc mogclijkhcden om dezc
'produktie' te verlagen zijn echter zeer beperkt.

Waterplanten met dnjfbladcren zoals watcrgcntiaan (h'ymphoides peltata),
drijvend fonteinkruid (Potamogeton natans) en veenwortel (Polygonum
amphibium) zorgen ieder jaar weer voor de nodige beschutting voor de vele
waterbewoners van onze natuurtuin. Ze zorgen tevens dat het licht voor een

belangnjk deel wordt weggevangen zodat de ondergedoken waterplanten
minder kans krijgen zich massaal te ontwikkelen. Een fraai voorbeeld van
natuurlijke kruidregulatic dus, waar wc bij ccn vcrstandig waterbchecr
optimaal van kunnen profiteren.

Begroeiingsontwikkeling, twee voorbeelden

Sinds l98l heeft de beheerderjaarlijks genoteerd welke soorten hogere
planten in de tuin voorkwamen en een schatting gemaakt van de hoeveel-

2.5.

figuur 3
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heden. Hierdoor zrjn we in staat de ontwikkelingen op de voet te volgen en
daar het beheer op af te stemmen. Gebleken is dat de ontwikkelins ià de
diverse.deelgebieden de eerste jaren vrij stormachtig is verlopen telwijl het
ontwikkelingstempo inmiddels gemiddeld lager geworden is. Tegenwóordig
yordt de-be_groeiing dan ook nog maar om de drie jaar geïnveniariseerd. -
Tevens bleek dat de ontwikkeling in de gebieden wáar indertijd veen is aan-
gebracht (sawa, veenplas en omgeving) anders verliep dan wa-ar dit niet het
geval was. Om deze processen te illustreren hebben we twee stukken gras-
landbegroeiing uitgekozen; het ene stuk op de bekende Zoetermeerse
kleigrond en het andere op de van elders àangebrachte veengrond. In het
eerste geval is de soortenlijst van l98l vergeleken met die van 1986 (Va, fig.
3). In het tweede geval is de situatie van 1985 vergeleken met die uan tssd
(If). In de winter van 1985/1986 is de uitgedroogáe bovenlaag van het veen
verwijderd, zodat de gestagneerde ontwilikeling weer op gang"gebracht kon
worden.
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Om de veranderingen op een overzichtelijke wijze weer te geven zijn de
aangetroffen soorten in groepen ingedeeld (volgens suggestie van Londo).
Deze groepen ziln zo samengesteld dat ze ons iets vertellen over het milieu.

Grasland

D. soorten van droge en relatief voedselarme graslanden.
G. soorten van voedselrijke matig vochtige graslanden.
V. soorten van voedselrijke natte graslanden.
M. soorten van relatief voedselarme natte graslanden.

Overige

S. soorten van storingsvegetaties.
R. soorten van ruigtkruidenvegetaties.
P. soorten van rietvegetaties.
A. soorten van akker en pioniervegetaties.
B. soorten van pioniervegetaties op modderige voedselrijke bodems.

a. Voorbeeld van graslandsuccessie bij een constant maqibeheer.
Bodem: minerale zware klei, plaatselijk wat zandiger.
Beheer: maaien en afvoeren, jaarlijks de eerste helft september.

Be langnjke conclusies :
1. De totale soortenrijkdom is toegenomen met l.'670

4l soorten in l98l tot 56 in 1986.
2. De groepen S * A (storing/akker-pionier) zijn afgenom en meI 22Vo.

Voorbeelden uit deze groepen die in 1986 niet meer zijn waarge-
n_omen zljn o.a. echte kamille (Morricaria recutita), gewone klaproos
(Papaver rhoeas) en kompassla (Lactuca serriola).

3. De graslandgroepen (D+G+V+M) namen in hun totaliteit toe met
24%
Opmerkelijk is dat soorten van de arme (blauw)graslanden (M) zowel
in aantal als in bedekking sterk toenamen. Voorbeelden uit de gras-
landgroepen die sinds 1981 zijn verschenen, zljn o.a. breedbladige
orchis (D acty lorhiza majalis), scherpe boterbloem ( Ranunculus acris)
en veldrus (Juncus acutiflorus).

We kunnen dus concluderen dat we met het graslandbeheer in Va op de
goede weg zijn. De voedselrijkdom hjkt langzamerhand wat af te nemen,
de 'produktie' wordt minder en de soortenrijkdom is toegenomen.
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b. Voorbeeld van graslandregressie door een menselijke ingreep.
Bodem: aangebracht riet/zeggeveen waarvan de bovenlaag totaal ver-

droogd was.
Ingreep: het tot op waterniveau verlagen van het maaiveld in de winter

van 1985/1986.

Be langrij ke conc lusies :
Het aantal soorten is sterk gestegen.
In de begroeiing namen de groepen R, G en S zeer sterk in betekenis af.
De éénjarige pionierssoorten van de voedselrijke, modderige bodems (B)
waren het eerste jaar na de ingreep aspectbepalend. Voorbeelden uit deze
groep zijn: tandzaadsoorten (Bidens spec.), watermuur (Myosoton aqua-
ticum) en watergras (Catabrosa aquatica).
Het tweede jaar na de ingreep (1987) zag de begroeiing er heel anders uit.
De pioniers van het eerste jaar hadden alweer voor een belangrijk deel het
veld geruimd, terwijl overjarige grassen snel terrein wonnen. Vooral het
mannagras (Glyceria fluitons) voelt zich in deze natte situaties blijkbaar
goed thuis.
Een ander gevolg van het natter worden van de bodem is het massaal
opduiken van zaallingen van de zwarte els (Alnus glutinosa) in het gebied.
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Levensgemeenschappen

Regelmatig wordt in dit boekje gesproken ovcr levensgemeenschappen. Hct
y99rd gemccnschap suggereert een vorm van samenleven waarbij áÍÏanke-
lijkheden.een grote rol spelen. Dit is ook zo, planten en dieren zijn op tal-
loze manieren op elkaar aangewczen. Van cen levensgemeenschap vormt de
plantenwereld het fundamcnt, terwijl de diercn er het grootste deèl van uit-
maken. Ook is er binnen een goed ontwikkelde levensgcmeenschap sprakc
van cen zekcre taakverdeling. Soms gaat het om samenwerking. Zo kan hct
voorkomen dat de enc plantesoort een verblijfplaats biedt aan dieren clie de
aantasters van de anderc oDeten.
Het omgckeerde komt ook voor: de ene plant kan dc parasiet van een
anderc dc mogelijkheid biedcn om tc overwintcren. Insckten werken mcc
aan de bestuiving van bloemplanten en vogels aan de verspreiding van
zadcn van vooral besdragende struiken en bomen in de tuin. Mollen gravcn
en maken door middel van hun molshopen miniatuur-akkers in hct caas-
land, waardoor zich hier weer akkerkruidcn kunnen vestigen. Konijïen gra-
zen op vaste plaatsen en zorgen zo voor wat meer ruimtelijkc variatic in het
grasland. Onder de vruchtbomen tcgenover de muren is dit soms goed te
zicn. Deze voorbeclden kunnen naar believen met even zoveel andlre
worden aangcvuld. Ecn belangrijke eigenschap van levensgemeenschappen
is dat ze zich ontwikkclen in de tijd. Heel jonge gemeenscfiappcn (pionicr-
gemeenschappen) wordcn gekenmerkt door relaticf weinig verschillende
soorten planten en dieren en eenvoudige relaties. Naarmate echter dc suc-
cessic vordert neemt dc verschcidenheid aan planten en dieren toe en
ontwikkelen zich steeds meer relaties tussen al die organismen. En zo wordt
de levensgemeenschap langzamerhand complexer, soórtenrijker en stabielcr.

StoJkringloop

Alle levcnde organismen produceren afval dat uiteindeliik op dc bodem
tcrecht komt. Planten laten blad, knopschubben cn taklicn vallen. Dieren
prod.uce-ren mest en komen zelf uiteindehjk als hjken op de grond terecht.
Al dit afval moet zodanig aÍgebroken worden dat het ómgeiet kan worden
in voedingsstoffen, die voor de begroeiing opneembaar zijn. Gebeurt clit
volledig dan is er sprake van een stofkringloop. Om deze stofkringloop te
laten plaatsvinden is er een heel leger van afbiekcrs nodig waaronáer 6acte-
riën, schimmels, bodemmijten, springstaarten en pissebedden. Van al cleze
organismen merken we over het algemeen weinig. Toch komen ze in
onvoorstelbare hoeveelheden in en op de bodem voor. ondcrzoek heeft uit-
gewezen dat er op óón vierkante meter tuinbodem tot l0 cm diep zo'n
50.000 springstaartcn en 100.000 bodemmijten huizcn.

In dit hele afbraakproces spelen de schimmcls een sleutelrol . Zii ziin de
enige organismcn die houtstof (lignine) kunncn afbreken. van èen"schimmel
ze.lf, zwamvlok genoemd, is weinig te zien daar deze ecn verborgen lcven
leidt in ecn stam of tak of in de grond. De vruchtlichamen van áeze schim-
mcls, paddestoelen genoemd, vallen echter des te meer op. Vooral in het
najaar is cr van alles te beleven op paddestoelengebied in de tuin. Ook cle
schimmels kennen zo hun taakverdèling bij de afbraak. Ieclere soort is
gespccialisecrd en gebonden aan z'n eigen milieu. Zo kunnen we de koper-
groenzwam (Strophario aeruginosa) vinden op stikstofrijke plaatsen in



brandnetelbosjes. Dc gcwonc krulzoom (Paxillus involutus) gceft de voor-
keur aan cen bodcm met berkenblad in het veengebicd. Dc valse cham-
pignon (Stropharia coronillo), de weidechampignon (Agaric'u.s campestris) cn
de gcwone beurszwam (Volvuriella spec'iosa) zijn regelmatig gcsignalcerd op
de kleigrond van de polderdrjken. In het gricnd komt daarentegen een vaal-
hoed (Hebeloma spec'.) vaak in behoorlijke aantallen voor, terwijl in natte
tijden op houten traptreden de zwerminktzwam (Coprinus disseminatus) in
flinkc bundels kan optreden. De gcschubdc inktzwam (Coprinus comatus),
die in het Westerpark zeker niet zeldzaam is, komt ccn heel enkele keer nog
voor op dc stikstofrijke plaatsen in het grasland van de tuin. Omdat onder
de begrociing brj het verwilderingsgebied dood hout blijlt liggen, zullen er in
dc toekomst steeds mccr houtzwammen verschijnen. De paarse korstzwam
(Stereum purpurcum) en de waaicrbuisjeszwam (Polyporus varius) zijn al tc
virrden op rottende stammen. Ook is gebleken dat houtsnippers afkomstig
van naaldhout, ooit eens aangebracht op de paden in de tuin, hun eigen
schimmel meegebracht hebben. Zo is dc valsc hanekam (Hygrophoropsis
(turanÍiaca) als verstekeling de natuurtuin ingekomen. Overigens worden
alle opruimorganismen (destruenten) door dc mens over het algemeen als
'nuttig'gezien.

Heel andcrs ligt dit als organismen levend plantaardig materiaal eten of
aantastcn. Dc mens nccmt hun dit meestal niet in dank af. Al gauw spreekt
men dan van schadclijk. Dcnk maar eens aan bladeters, zoals rupsen van
allcrlci vlindersoortcn, clzehaantjes cn hun larven en aan sapzuigers zoals
luizen en wantsen. Kryken we echtcr naar het.grotc geheel dan is het verschil
tussen wat wij nuttig en schadelijk noemen niet meer interessant. Het eten
van lcvcndc planten is te beschouwen als het in de tijd spreiden van de
stroom afval naar de bodem. Zonder vraatzou immers in een keer al het
blad in de herfst oo de bodcm terecht komen en dit zou overwcrk bctc-
kenen voor het legèr van afbrckers na een lange werkloze zomeÍ. Plantcn-
cters en sapzuigers zetten de hele zomer blad om in mest en dit betekent dat
er ook in de stille tijd nog wel wat af te breken valt. In een goed ontwik-
kelde lcvensgemeenschap zal deze planteneterij vrijwe I nooit tot plaag uit-
groeien. Zcl'n gemeenschap is stabiel en in staat te grotc hocvcelheden van
het een of andcrc organisme zelf 'weg te reguleren'. Voor het goed functio-
neren van een lcvcnsgemcenschap is het essentieel dat er ruimtc is voor alle
schakels van de stofkringloop,zodaÍ het hele netwerk van relaties tussen de
orsanismen zich kan ontwikkelen.
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dieren in de natuurtuin

Winfried W.A. van Meerendonk

De begroeiing als basis

Ruim ticn jaar geleden is in dc cerste plaats een plantcntuin ontworpen.
Over de invloed van diercn op de ontwikkeling van de begroeiing in de tuin
werd toen slechts in ncgatieve zin gesproken. Tcgenwoordig kijken we hicr
anders tegenaan. Het is zelfs goed mogclijk om met de huidige kcnnis op
beheersgebied alsnog een tuin te creêrcn, dic voor dieren aantrekkcliik is.

Om bijvoorbecld in de herfst vogels aan tc trekken, is het zinvol om cen
gevarieerd bcstand aan besdragendc bomcn en struiken in stand te houden.
Variatic in begroeiing, zowel wat de opbouw als wat de soortensamenstel-
ling betreft, vormt de basis voor ecn gevarieerd dicrcnlcven. Deze variatic
zorgt er tevens voor dat plaagsituaties achterwcgc blijven. Insektenetendc
vogels, zoogdieren en amfibieén worden op hun beurt aangetrokken door
een rijk insektenaanbod. Bloeiende planten die veel nectar en stuifmccl pro-
duceren als voedsclbron voor insekten zijn hiervoor een vereiste. Dc zomer-
eik is een voorbccld van een voedselbron die voor insekten aantrekkelijk is.
In de loop der jarcn hebben zich in dc tuin natuurlijker vcgctatics kunnen
ontwikkelen. Essentieel voor de vcrderc ontwikkelingen in dc tuin is een
verantwoord behecr, waarbij de diercn nict vergeten mogen worden. Dit zal
een vorm van natuurlijk evenwicht zckcr tcn goede komen.

Hoe kunnen dieren de natuurtuin bereiken?

Veel dicrcn zijn in staat om vanuit het Westcrpark de natuurtuin tc
bereiken. Hazen deinzen cr niet voor terug om zwemmend behoorlijkc
afstande n te overbruggen. Het is aannemelijk dat kikkers cn paddcn zich
vanuit het omringende tcrrein in de natuurtuin hebben gevestigd. Mogelijk
was al cen kleine populatic van deze amfibicón aanwezig in de poldersloot
die na de aanleg deel ging uitmaken van de tuin. Het omringcndc milieu rs

dus voor een sroot deel bepalend voor dc te verwachten diersoorten.

3.1 .
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Immers, zouden er geen hazen voorkomcn in de rest van het Westerpark,
dan is hct onwaarschijnlijk dat deze zich in de relatief kleine en druk
bczochte natuurtuin zouden vestigcn. Ook zullen heel wat diersoorten ce-
profitcerd hchhen van dc ucrkzaJmheden van dc mens. Hel aanvoeren-van
bomcn en struiken met kluit en grond van elders kan van invloed zrjn op
met name dc microfauna. Vlcugelloze loopkcvcrs kunnen op deze manier
ccn nieuw gebied infiltreren en ecn populatie opbouwen, als zc dc concur-
rcntic met andere soortcn tenminstc overleven. Veel dieren ziin echtcr ook
zonder directe tussenkclmst van de mens in staat om nicuwe Ëebieden te
kolonisercn. In en boven hct water,ja zelfs op het water, krioelt het van het
dierenleven. 'Schaatsenrijders'behoren tot ccn groep van insekten die op
hct water leven. Zij zijn te herkcnnen doordat ze zich met 'schaatsende '
bewcgingen snel over het wateroppervlak verplaatsen. Tal van waterkevers
kiezen het luchtruim om een andere plaats op te zoeken met mogelijk betere
levensvoorwaarden. In heldere nachtcn belanden hcel wat geelgcrande
watertorren op de blinkende ruiten van kassen die ze verwarren mct een
spiegelend wateroppervlak. Andere soorten hebben cen veel kleincr ver-
spreidingsgebicd aangezien ze sterk gebonden zijn aan een bepaalde vegeta-
tiestructuur. Zones met een ander type vegetatie kunncn dan als barrières
wcrken voor dc verspreiding van deze dicren. Vogels zijn mobiel, maar toch
makcn heel wat soorten gebruik van lintvormige elementen in het land-
schap om zich te verplaatsen. Zo is de boomgroei langs snelwegen onder
andere van belang voor mezen, die hier voedscl cn dekking vinden. De
bomen fungcren dan als 'stepping-stones' tussen bosgebieden. Uitgestrekte
polders vormcn voor echte bosvogels een barrière, ondanks hun vermogen
om grote afstandcn vliegend tc overbruggen.

Welke dieren komen voor in de nstuurtuin?

Het antwoord op deze vraag is niet zo gemakkelijk, want het zijn er te veel
om op tc noemen. Het aantal diersoorten overtreft het aantal plantesoorten
dan ook vcle malen. Hct zou brjvoorbeeld, alleen al wat de insekten bctreft,
onmogelijk zijn alle soorten die-in de tuin voorkomen in dit boekje aan u
voor te stellen. Bovendien worden telkens weer nieuwe soorten aanse-
troflen. terwijl andere inmiddcls verdwenen zijn. De verschillende riilieus in
dc natuurtuin hebben zich immers de afgelopen tien jaar geleidelijk verder
ontwikkeld. Voorop staat steeds dat we de ene diersoort niet los kunnen
zicn van de andere.

Dieren bezittcn, in tegenstelling tot planten, gccn bladgroen, zodat ze niet in
staat zijn om zonlicht te gebruiken bij de opname van voedingsstoffen. Dit
maakt hen wat hun voeding betrcft dan ook direct of indirect afhankeliik
van planten. Samcn met planten maken ze deel uit van ingewikkelde
lcvensgemeenschappen.

In dit hoofdstuk komen vijf dicrgroepen aan de orde, te weten: zoogdieren,
vogcls, amfibieên, vissen en insckten. De ene groep krijgt meer aandacht
dan de andere. Vertegenwoordigers van de reptielen, waartoe ondermeer
hagedissen en slangen behoren zijn niet aangetroffen in de tuin en blijven
dus buiten beschouwing. Ringslangen zouden vermoedelijk wel kunnen
aarden in de tuin maar dcze zljnzeldzaam geworden en beperkt in hun



mogehjkheden om andere gebieden te bereiken. I)ieren die zo klein zijn, dat
ze alleen zichtbaar gemaakt kunnen worden mct ccn microscoop zullen ook
niet tcr sprakc komen. Gekozcn is voor de beschrijving van cnkclc min of
mecr opvallendc vertcgenwoordigers van de genoemde diergroepen. Of u
deze soorten ook daadwerkehjk te zien knjgt hangt af van vcrschillende fac-
toren, waaronder enige voorkennis en een dosis gcluk. Aan de vogels wordt
e xtra aandacht geschonken omdat ze met vccl soorten in ieder jaargetrjdc
present zr1n. Dc andere diergroepen zijn zcker niet minder interessant, maar
2ijn mocilijkcr waar te nemen cn vcreisen een grotere kcnnis van dc leefom-
standigheden per sooÍt. Zo is alleen al het waarnemcn van veel zoogdieren
met cen nachtelijke leefwijze een kunst apart.

Dit hoofdstuk kan slcchts een indruk geven van het dierenleven in en om de
natuurtuin cn de ontwikkelingen die zich in tien jaar tijd hebben voorge-
daan. Hct gaat hier vooral om hct aantonen van relaties tussen dieren
onderling en tussen dieren en planten, evenals de wijzc waarop zij zich
hebben aangepast aan de verschillende milieu-omstandigheden. Het verschil
tussen de halvemaanzweefvlicg en de pendelzweefvlieg is weliswaar interes-
sant, maar belangrijker is te weten welke functie deze dieren vervullen in het
ingewikkelde web van voedselketens.

5.1
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Zoogdieren

Dc zoogdiercn vormen een vrij onopvallende groep. Vele hebben een nach-
telijke leefwrjzc. Enkelc, zoals hct konijn en de haas, komen we overdag nog
wel ccns tcgcn. Andere zoogdieren worden weinig of niet gezien. Toch ver-
raden zij hun aanwezighcid, brjvoorbccld door de manicr waarop zrj hun
vocclscl zockcn. Wc dcnken hierbij aan de mol en de woelrat, die gangen
graven en aardhopen opwerpen. Het grondverzet van deze dieren is erg
belangrijk voor de waterhuishouding cn zuurstofvoorzicning van dc grond.
Hct water wordt cloor dc gcgravcn gangcn sncl afgevoerd en zuurstof wordt
aangcvocrd. Dc grond wordt cr luchtig van en daarvan profiteren veel plan-
tcn. Andcrc zoogdicrcn verraden hun aanwezigheid door het achterlaten
van kcutels, ectvlocrtjes oÍ-, zoals de bos- en veldmuizen doen, hoopjes
doppen van zaden. De dwergmuis maakt kleine bolvormige nesten die zich
tot 150 cm hoog tussen de begroeiing bevinden. Enkele oude nesten zijn te
zien in het informatie- en bezoekerscentrum 't Westpunt tegenover de
natuurtuin. Roofdieren als wczel cn hcrmelijn latcn dikwijls een prooi liggen
dic zc hcbbcn lccggezogcn. Al dczc dicrsoortcn hcbbcn cen functic. Dc ene
voorkr>mt een inscktcnplaag, de andere zorgt voor beluchting van de grond
cn weer een anderc ruimt de zwakkere dieren op. Konijnen en hazen zorgen
er voor dat de vegetatie op verschillende plekken laag blijft. Deze lage
plekken vormen een geschikt kiemingsmilieu voor specifieke plantesoorten.
Dc aanwczighcid van klcinc zoogdiercn in een gebied trekt ook vogels. We
dcr.rkcn hierbij aan dc torenvalk, waarvan hct mcnu voor 90 proccnt uit
veldmuizen bestaat. en verschillende uilesoorten waarondcr de ransuil. De
blauwc rcigcr vangt ondermeer woelratten, veldmuizen en spitsmuizen. In
dc natuurtuin is dit dikwijls tc zicn.

In de natuurtuin wordt door middel van het beheer ook rckening gehouden
mct zoogdieren. Belangrijk is dat er voldoende schuilgelegenheid en voedsel
in dc wintcrmaanden aanwezig blijft. Dit gebeurt door het grasland niet te
laat in hct najaar tc maaicn, nict allc ruigte tegelijk voor de winter te ver-
wijderen en hier cn daar dood hout in de bosrandcn tc laten liggen. Het
onderhoud in de tuin en directe omgeving wordt bijna gehcel met hand-
kracht gedaan. Daardoor krijgen zoogdieren een kans op tijd cen goed
hecnkomen te zoeken. Bijkomende voordelen van handwerk zijn: de grond
wordt nict door zware machines in elkaar gedrukt, zodat de dieren die zich
in dc bovenstc grondlaag ophouden gespaard blijven. Bovendien ontstaat
geen geluidsoverlast cn luchtvcrontrciniging door draaiende motoren. Rust
is trouwens niet allccn voor zoogdiercn belangrijk.

Tot op heden zijn 12 verschillcnde zoogdiersoorten in de natuurtuin
gesignaleerd. Al deze soorten stellen hun eigen cisen aan het milieu. Wordt
niet, of niet meer, aan die eisen voldaan, dan komen ze niet of verdwijnen
ze weer. Zoals we geconstateerd hcbben is het omgekeerde ook waar: de
aanwezigheid van (zoog)dieren beïnvloedt dc bcgrociingsontwikkelingen in
oe tuln.

E,nkclc soortcn zoogdieren die in de natuurtuin voorkomen zullen wc nader
bekrlken.



Vl/oelmuiz,en: veldmuis (Mic'rotu.s agrestis) en woelrut (Arvicola terrestris)

Kort na de aanleg in 1978 was de natuurtuin nog kaal. Het landschap was
open, hier en daar waren wat groepen boompjcs en struikcn gcplant, ook
was er gras met wat kruiden ingezaaid. Dit milieu was erg geschikt voor de
veldmuis. Er leefden er werkelijk honderden. Overal kwam je hun gegravcn
holletjes tegen. Regelmatig stond dan ook de torenvalk te bidden boven de
natuurtuin. Op het ogenblik zijn de veldmuizen niet meer zo talrijk, hoewel
ze nog over de gehele tuin verspreid voorkomen. Ze leven voornamelijk in
de miniatuurakkers, op de grasvlakten en vooral brj de dijken. Veldmuizen
maken hun nest het liefst onder een graspol, tot zo'n 30 cm diep in de
grond. De holen zijn met elkaar verbonden door tussen de begroeiing
geknaagde gangetjes. Als de grond te nat is makcn ze ook wel kogelrondc
nesten boven de grond. Veldmuizen lcven van allerlei plantaardige delen,
van zaden tot wortelstokken. Ze leggen wintervoorraden van zaden aan.
Het zrjn belangrijke prooidieren voor de blauwe reiger, de torenvalk en de
wezel. Veldmuizen zijn eigenhjk nachtdicren maar overdag worden ze ook
wel eens gezien.

E,en ander lid van de woelmuizenfamilie is dc woclrat. Deze leeft vooral in
de natte gebiedcn van de tuin. Woelrattcn maken hun nest ondcr tlc grond
merar soms ook wel cens bovengronds tusscn de waterplantcn. Dc toeÈang
ligt net onder dc waterspiegel. Hct zijn goede gravers en net als mollen
werpen zij hopen grond op. In tcgcnstelling tot de mol cchtcr maken zij
geen uitgang in de grondhoop maar er naast. Dc hopen liggen ook naast de
gegraven gangen. Woelratten leven van plantcdclcn, insekten, kikkers, vrs-
scn en jonge muizen. In de herfst leggcn zc grote wintervoorraden aan van
wortels cn knollcn. Enkele jaren gcledcn zijn, bij het aanleggen van een
nieuw pad, in de natuurtuin cnigc voorraadkamers gevonden. Zc lagen
ongcvcer 30 cm onder de grond en waren gevuld mct aÍgebeten wortel-
stokken van het klein hoctblad. Woelratten zijn schcmer- en nachtdieren.
Bij donker weer zijn zc overdag ook actief. Vcrscheidene keren zijn ze in hct
stroompje van dc sawa zwemmend waargcnomen. De blauwe reigcr is een
belangnjkc natuurlijke vijand die al vele woelratten in de natuurtuin heeft
gcvangcn. Ook de hermelijn pakt af en toe een woelrat.

Ware muiz,en: dwergmuis (Micromys minutus)

Van de Íamilie van dc ware muizen zijn dwcrgmuis, bosmuis en bruine rat
waargenomen in dc natuurtuin. De dwergmuis leeft in korenvelden, hoog
en ruig grasland, heggen en niet te nat rietland. Dwergmuizcn zijn vooral
ovcrdag, nraar ook wel 's nachts actieÍ'. Het zijn goede klimmers die hun
staart als grijporgaan gebruiken. In de natuurtuin worden hun kleine, bol-
vormige ncsten ieder.jaar in dc ruigten gevonden. De ncsten zijn kogelrond
met een doorsnede van 6 tot 8 cm. Ze worden aangetroffen op 30 tot 40 cm
hoogtc cn zitten tussen dc planten van het griend, de sawa en de rietkragen
gevlochten. In de winter leven dwergmuizen meestal ondergronds. Hct
voedsel van deze muis bestaat uit zadcn, vruchten en grancn, maar ook
insekten en andcr klein gedierte wordt wel gegeten. De dwergmuis is het
kleinste knaagdier in ons land cn weegt tussen de 5 en 10 gram.
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Insekteneters: egel ( Erinat'eus europacus)

Van dc orde dcr insektcneters kunnen we in de natuurtuin de esel. de mol
en cle bosspitsmuis aantrellèn. Egcls verraclcn hun aanwczighciJ mccstal
door hct achterlaten van zwarte, langwerpige uitwerpselen die vaak veel
keverschild.jcs bevattcn. Hct zijn schcmcrdicrcn mct zccr scherpe gehoor- en
reukzintuigen, die ze gebruiken bij het zoekcn naar voedsel. Hun vocdscl
bcstaat uit alles wat ze zo'n beetje aan gedier-te tegenkomen: kcvcrs,
wormcn, slakkcn, poppcn en kikkers. Ook plunderen ze wel grondnesten
van vogcls. Zc ctcn evcnccns vruchten, zaden, wortels en paddestoelen.
Egels schooicrcn door dc gchclc natuurtuin. Ze houden zich echter voor-
namelijk op in de ruigc stukken. In dc nazomcr zie jc nog wcl eens een egel
crverdag op de paden scharrelen, maar mccstal houdcn z.czich tot het bijna
donker wordt schuil in de begroeiing. Iedcriaar worden cr cnkele wintcr-
nestcn in dc tuin gevonden. Zo'n nest maakt de egel van gedroogd gras,
bladcrcn cn mosscn. De egel overwintert hierin van november tot maart en
bliiÍ1 in hct ncst zolang dc buitentemperatuur beneden de 10 graden Celsius
ls.

Hoasac htig,e n: e urop e se hoa s ( Le p us eu r o p a eus)

Van dc haasachtigen komen de haas en het konijn in de natuurtuin voor.
Dc haas wordt groter dan het konijn en heeft lange oren met zwarte pun-
tcn, ccn staart dic van bovcn zwart is cn lange, krachtige achterpoten.
Hazen graven geen holen maar trekken zich terug in een leger dat niet mcer
is dan een kuiltje in het zand of in de vegetatie. De hazen zwerven door de
hele tuin maar verblijven vooral in het veengebied en de omgeving van het
gricnd. Daar wcrpen ze ook hun jongen. Vroeg in het voorjaar houden deze
jongcn zich mccstal vcrborgcn in het griend. Hazen wennen gemakkehjk
aan mensen en dat blijkt ook wel. Ondanks de vclc bczoekers zijn vanaf de
aanleg van de tuin elk jaar twee tot drie hazen waargenomen. Ze leven van
.iong gras en loten en bloeistengels van de paardebloem. Het zijn selectieve
grazers. Ook de jonge spruiten van het wintergraan op een van de akkertjes
wordcn ieder jaar in november door de hazen afgeknabbeld. Toch blijkt in
het voorjaar dc schadc wcl mcc te vallen en loopt het graan gewoon weer
ult.

Roofdieren: wez,el ( Mustela niva lís)

Wezels leven in uitccnlopendc terreintypen. Ze houden niet erg van natte
gebieden en dichte bosscn. In de natuurtuin is de omgeving van dc muren
en de miniatuurakkers cen gcschikte leefomgeving voor wezels. Ze makcn
nesten in mollegangen, ondcÍ stccnhopen en onder rijshout. Wezels zijn
hoofdzakelijk 's nachts actief, maar soms worden ze overdag gezien. In dc
tuin is al enkele malen een wezel gezien, éón keer zelfs met een muis in de
bek. Hct voedsel bestaat dan ook uit muizcn, en wcl voornamelijk veldmui-
zcn. Ecn wezcl is zo slank dat hii de muizen uit hun hollctjc kan'halen.



Vogels

Door hun kleur. vorm cn geclrag vormcn vogels een van clc mcest opval-
lende en bckenclc diergrclepen. Dc mannetjcs zijn vaak getcloid met de
mecst schitterende klcurcn. Voorbeelden hicrvan zijn de Íàzanthaan cn de
wocrd van clc wilde eend. Het wijl]c van deze soortcn hecft belzrng bij ecn
gocde schutklcur, ontdat zij alleen dc cicren uitbroedt. Op dic manier worc'lt
het legsel beschermd. Hct mannetje moct juist opvallen om ccn wrjfie te
veroveren en indringcrs uit dc buurt te houdcn. Andere vogelsoorten als
fitis, tjiftjaf en de klcinc karckiet, die we in clc natuurtuin kunncn aan-
treffcn, zi-jn onopvallend van klcur. Beide sexen zijn aan het uiterlijk nict te
onderschcidcn. Wel heeÍi hct mannetjc een kennterkcnde zang die van
belang is brj het aantrekken vAn ccn wrjÍje en het ondcrhouden van een
ternïonum.

Broedvogels

ln de natuurtuin treffen wc slechts een klcin aantal brocdvosels aan. waar-
van aantal cn soortensamcnstelling in de loop der.jarcn zijn vcranclerd. Tot
op heden zijn 16 soorten als broedvogel vastgesteld. Hct gaat in alle
gevallen onl soorten die zich goed in de nabrjheid van dc mens kunncn
handhaven en in de natuurtuin een geschikt milieu vindcn of vonden. Veel
vogelsoorten zijn echter niet bestancl tegen ccn hoge recreatieclruk en vcr-
trekken daarom naar clders om op ccn rustige plaats hun jongen groot tc
brengen. Dc natuurtuin is dan ook, gczien de intensiteit van dc recreatie,
beslist geen vogclreservaat. De geringe oppervlakte van de natuurtuin en dc
divcrsiteit aan biotopen, bewust zo opgezet om de verschillen te latcn zien,
dragen er toe bij dat een vogclsoort zich niet in zeer grote aantallen als
broedvogel zal kunnen vestigen. Bovendicn verdedigen veel vogelsoorten in
de brocdtrjd een tcrritorium waarbinnen andere mannetjes niet welkom ziin.
De gro()ttc van ecn territorium is van soorl lot soort veischillend en
ondermccr afhankchjk van de vegctatie. Een bos- en parkvogel ais de
vlaamse gaai zal zich niet in een opcn veenweidc gebied vestigcn, evenmin
zal een kicvit gaan brocdcn in een clzcnbos. Het fcit dat veel soorten min of
mecr gebonden zijn aan bepaalde biotopen (bos, weide, open water, moeras
etc.) maakt een indeling naar biotoop mogelijk.

Een anderc indeling is die waarin het voedsel ter sprake komt. De kleine
karekiet is cen insektcncter, de speÍwcr een vleescter en de vink een zaad-
eter. Wanneer een biotoop voldoendc voedsel, nestgelegenheid en eventueel
schuilgelegenheid biedt, zal een soort zich er kunnen gaan vestigen. Of een
vogel dan ook met succcs tot broeden komt hangt af van andere factoren
zoals predatie door kraaiachtigen cn kleine roofdieren. Vogels stellen
bepaaldc eisen aan hun omgeving en het is daarom interessant om eens tc
krjken hoe de vogelbevolking verandert naarmate de vegetatie zich verder
ontwikkelt.

3.3.
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Biotopen

Opgcspotcn terrein

Bry de aanlcg van de natuurtuin ontstondcn in ecrste instantic kale, slibnjke
tcrrcincn waar je zo op hct ccrstc gezicht weinig vogcls zctu verwachten.
Toch zijn cr soorten die zich juist in dit milieu thuis voelcn, zoals kluut en
kleine plevier. Dczc vogcls verdwenen wccr tocn de vegetatie tc dicht wcrd
cn wc kunnen ze daarom mct recht pioniersvogcls nocmen. Ze hebben
ondicp water met een slibrijkc bodem nodig om hun voedsel te zoeken en
broedcn bij voorkeur op dc kalc grond. Elders in hct Westcrpark wordt in
de trcktrjd nog wel eens een kluut gezien terwijl brocdgcvallcn vroeger niet
zeldzaam warcn. Ook bergecnd cn visdicf zijn liefhebbcrs van opgespoten
terreinen en ondiepe waterpartijcn. Buiten de wintermaandcn zijn deze
vogels nog waar tc nemen in of bij dc natuurtuin, maar zc broeden er niet.

Akker en v'cilantl

Akkcrs en weilanden ziin ooen terreinen waar bomen en struikcn sccn kans
krijgcn omdar de gronj ol'de vegetatie daar rcgclmarig wordr hcvicrkr.
ZclÍ.s op kale akkers komcn kievit, scholckstcr, veldleeuwerik, patrijs en gele
kwikstaart tot broeden. Dc miniatuurakkcrs in dc natuurtuin zijn kenmer-
kend voor het vroegere behccr. Tussen de diverse graansoorten die jaarlijks
wordcn ingezaaid groeien allerlei akkcrkruiden. Door vcrbeterde zaadont-
smettingsmethoden in de landbouw worden dergelijke akkerkruiden tegen-
woordig stceds zeldzamer. Akkerkruiden zijn echter van groot bclang voor
met name dc bodembroeders onder de vogcls. Patrijs, kwartel cn fazant
leggen hun eieren ecnvoudig in een uitgekrabd kuiltje op de grond. De
jongen zijn de eerste wcken geheel aangewezen op dicrhjk voedsel in de
vorm van insekten, die in dc bloeitijd van de akkerkruiden ruim voor-
handen zijn. Door de achtcruitgang van deze akkerkruiden en daarmee het
aantal insekten is de stand van met name kwartel en patrijs sterk terugge-
lopcn. Kruidachtige planten lcvcrcn veel zaden die zaadcters als kneu,
ringmus en putter tot voedsel dicnen. Zo bezoeken puttcrs of distelvinken
niet allecn de bloemhoofdies van distcls. maar ook die van korenbloemen
om de zaclcn met hun steviee snavcl tc bewerken. In de natuurtuin ziin de
fraaie puttcrs vaak van dicÈ'tbrj te bewoncleren. De kunstmatigc wciclcge-
bieden die de mens heeft geschapen zijn bijzonder karakteristiek voor ons
land. Het begrip 'weidevogel' is dan ook typisch Nederlands en een aantal
bodembroedcrs voelt zich speciaal tot dezc opcn graslandgebieden aangc-
trokken. Gcle kwikstaart, kievit, grutto, tureluur, scholekster, kemphaan,
watersnip, slobeend en sinds kort ook dc wulp komen hier tot broedcn.

Hooiland

De verrijking van de bodem en de ontwatering zoals die tegenwoordig
worden toegepast hebben weidevogels als tureluur, watersnip en kemphaan
sterk in aantal doen teruglopen. Deze soortcn behoren tot de zogenaamde
kritische weidevogels. Dit zrjn vogels dic relaticf hoge eisen stellen aan hun
milieu. Produkticgraslanden worden ontwatcrd z,odat ze vroeger in het jaar
gehooid kunnen worden en bemesting verhoogt dc produktie. Het type
grasland dat zo ontstaat is eenvormig. in tegenstelling tot voedselarme hooi-



landen mct hun soortenrijkc (blauwgrasland) vegetatie cn talrijke insekten.
In c'lc natuurtuin houdcn zich in hct polclcrtic cn dc poldcrsloot. clic cr
dwars dot'rltccrt loopt. vaak u ildc ecndcn rnct htrn .i,rngclr op. Hctzcllcle
gcldt voor waterhoen en mccrkoet. Laatstgenoemde vogel is hier ook broc-
dend aangetroÍlcn. Oclk werd eens ecn kievit mct .jongcn waargcnomen, die
eldcrs in het park had gcbroccl.

In het na.jaar.. wanneer de watcl'stand in de polder wrlrdt vcrhclclgd. kunncn
zich tientallen eendcn. waterhoentjcs, mecrkoeten en watcrsnippcn in het
drassige grasland ophouden. Het graslandbeheer in de polder is 'weidevo-
gelvricndehjk'. Pas laat in het voor.iaar laat men cle waterstand zakken. Na
de brocdtijd wordt gcrnaaid en het maaiscl wordt afgevoerd, waardoor de
bodcnr veischraalt. Ónciiinks al deze maatrcgclcn zijn er nog gccn broe-
dendc wcidevogels in dc polder aangetroÍ1cn. Door de lage ligging, dc ge-
ringc oppcrvlakte en dc hogc dijken om de poldcr heen maakt een wande-
laar op een vogel een reusachtigc indruk. Bezoekcrs krijgen dan ook vaak
ecn opvliegcndc vogel te zien. Buiten de drukke urcn cn in de winter-
maanden, wanncer de natuurtuin gesloten is, krrjgcn dc vogels wel vol-
doende rust om te fourageren.

Riet- en hiezenvecetatie, ruigte

Door het waterrijkc karakter van de natuurluin, dat goed aansluit op de
rest van het Westerpark, treflèn we vele vcrlandingszones aan mct riet, bie-
zen cn ruigtkruiden zoals hct harig wilgeroosje . In dit stadium hebbcn de
pioniersvogcls inmiddels plaats gcmaakt voor riet- cn ntoerasvogels. Dc
kleine karekict vlccht een kunstig nest tussen enkele rietstengels en soms
ook tussen ruigtkruiden of in struikcn die dicht bij het water staan. .Iaarlijks
is deze zomergast als broedvogel in de natuurtuin waargenomen. Enkele
oudc nesten zijn te bczichtigen in het Wcstpunt. Riet is een grassoort die
een stcrke demping van hct geluid teweeg brengt. Om zrjn aanwezigheid
toch kcnbaar te maken produceert de karekiet cen luide, doordringende
zang. Ondanks de recreaticdruk weet de karekiet zich zelfs in dc zcer smalle
rietkragen tc handhaven. De bosrietzanger geeft dc voorkeur aan mcer
ruige vegetatics, die we in een verderc ontwikkeling van het verlandingspro-
ces aantreffen. Ecn andere zangvogel van dit milieu is de rietgors, waarvan
het mannetie, met zwafte kop, in rietstengels of wilgetakken een eenvoudig
liedjc zingt.

De roep van de koekoek wordt vanaf mei niet alleen gehoord, maar de
vogel kan ook regelmatig gezien worden in de natuurtuin. Het merkwaar-
dige is, dat de kockoek hoofdzakelijk harige rupsen eet die andere vogels
mrnder goed smaken. Verscheidene zangvogels als kleine karekiet en heg-
gemus doen dienst als pleegouders. In 1983 werd in de omgeving van de
veenplas een ncst van de kleine karekiet aangetroffen met daarin een koe-
koeksjong. Anclere moerasvogels als springk*haanrietzanger en snor zijn als
broedvogel nooit gesignaleerd, maar de rietzanger is meer dan eens waarge-
nomen en heeft in 1982 met succes gebroed. In het naiaar en de winter
bevindt zich vaak een roerdomp tui.n her riet. die zióh een enkele keer laat
zien. Als de tuin in de wintermaanden sesloten. is kunnen ook voeels als de
schuwe roerdomp en waterral van de gébod.n rust profiteren.
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Srrutvc/ctt

Ilen struiklaag die bestaat uit ccn clichtc bcgrclciing van meidoorn, slee-
doorn. gcldcrsc loos cn braam is voor een aantal soorten vogcls van groot
bclang. Vooral kleine zangvogcls als braamsluipcr, tuinÍluiter, winterkoning
en hcggcmus maken hicr graag gebruik !'.ln om te ncstclcn. De zeer dichte
begroeiing is r,oor clc braamsluipcr zclfs essentieel. Andelc vogcls benutten
de overgang van lagc naar hogc bcgrociing als fourageergebied. Dc grote
inscktcnrijkdom van bloeienclc slruwclcn bicdt zangvogels voldoende vocd-
scl voor zichzclf en hun jclngen. Naast ecn bron van voedsel bieden vlier-
struikcn cn voriral dc van stcvigc doorns voorzienc struiken van meidoorn,
sleecloorn cn braam ccn gocdc bcscherming tegen bclagcrs van eieren en

.jongen. Kleinc zangvogels als clc braamsluiper kunnen zich gcmakkehjk
voortbewegen tussen de wirwar van stckelige takken. In strengc winters met
vccl snceuw en een harde oostcnwincl zorgen dichte struikcn en hagen voor
ecn goede beschutting. Hclaas zijn vccl meidoornhagen vanwcgc dc ziekte
bactcricvuur gerooid. maar andcrc sc)ortcn als gelderse roos cn braam
kunnen liun functie weer overncmcn.

Ver.spreitl stuunde bomen en .sÍruikcn, lto.srarulen

Het aÍistcrvcn van bomen is een langzaam proccs dat vele jaren kan duren
en bi.j te dichtc aanplant kan het nuttig zijn om dit proces zo hier en daar
kunstmatig te versncllcn. Door het kappen van een aantal bomen ontstaan
open plekken zodat een kruid- cn struiklaag zich kan ontwikkelen. Er zijn
vogelsoorten die zich juist op dergelijke plaatsen vestigen cn niet in een
dicht bos. Op er.rkele plaatsen in dc natuurtuin, maar'ook clders in het park,
wordt deze ontwikkeling gestimulcerd. Een soort die zich in cen dergelijk
halÍ'opcn milieu thuis voelt is de fitis, dic dc omringende bomen als zang-
post gebruikt. Jonge bosaanplant, verlandingszones, grienden en hout-
wallen wordcn benut voor het nest dat zich gcwoonlijk op de grond
bevindt. C)ok voor dc zwartkop mag de ondergroei niet al te dicht zrjn en is
het noodzakeliik dat cr ook hogere bomen voorkomcn die dienen als zang-
post. Wanneer de ontwikkcling van de vegetatie zich voortzet en een aan-
eengesloten begroeiing ontstaat zal ook de spotvogel in aantal achteruit
gaan. Vegetaties met hoge, vcrspreid staande bomen en cen afwisselende,
niet te dichte ondergroei zijn geschikt voor de tjiftjai. AÍhankehjk van type
en structuur van dc bodcmvcgetatie kunnen we het ncst van de tjiftjaf aan-
treffen op de grond, tussen dichte kruiden of in lage struiken. Dichte bossen
met weinig ondergroci zijn dus minder geschikt voor deze vogel. In 1986
werd in de natuurtuin voor het eerst een nest ontdekt van een tjiftjaf.

Zaden van bomen cn plantcn worden in veel gevallen door vogels versprcid.
Vlaamse gaaien wcrkcn dc natuurlijke verjonging van het bos in de hand.
Deze vogels verstoppcn in hct najaar eikels in de grond, die dan dienst docn
als wintervoorraad. Door niet alle eikels op één plaats weg te stoppen is dc
kans dat een ander cr met de hele voorraad vandoor gaat gering. Het
'nadeel'van het her en der verstoppen van eikels is echter, dat niet alles
wordt teruggevondcn. Daarom zien we ook in de natuurtuin op allerlei
plaatsen eikels ontkiemcn, dic soms over grote afstand zijn aangevoerc.
Zaden die zich in vruchten bcvinden passeren ongeschondcn het darmka-
naal van een vogel. E,norme aantallen bessen worden gegeten en de zaden



worden mct dc uitwerpselen overal versprcicl zoclat op gunstigc plaatsen
weer ccn vlier, meidoorn ol'andcrc besdragcndc boont clf struik kan gaan
grocien. Medc dunkzi.j dc vcrsplciding vlrn zldcrr dool vtrgcls ontslaa] olr
den duur bos, waar weer andere vogclsoorten als vlaamsc gaai cn grote
bonte specht zich thuis zullcn voelen. Op cnkclc pláratsen in de natuurtuin
wordt in dichte bosranden cen aantal bomen gckapt dic, wanneer ze blijven
liggcn, door tal van insekten wordcn bczocht. E,en omgevallen oÍ'dodc
boomstam is aantrekkelijk voor de grotc bontc spccht om insekten e n hun
larven uit te hakkcn. Doclc takken worden gcbruikt om tc roffelen, als
onderdcel van de balts. In gcschiktc bonten. vooral clic mct zacht, rottend
hout, wordcn nestholtes uitgehakt waar op den duur andcrc holcnbroeders,
als koolmees, pimpelmees en spreeuw van profiteren. In dc natuurtuin
wordt het plaatsen van kunstmatige nestgclegcnheid, in de vornt van nest-
kasten, achterwcgc gelatcn om de natuurlijkc ontwikkeling te stimulercn.
Aan het bezoekerscentrum. buiten de natuurtuin. ziin wel enkclc ncstkastcn
opgehangen voor kool- en pimpelmees.

Hakhout en knotv,ilgan

Vogels kunnen op tal van manicren profiteren van mcnsclijk ingrijpen.
Door het knotten van wilgen ontstaan holtes waarin stecnuilen, toreq-
valken, wilde ecnden, en verscheidene soorten zangvogels kunncn nestelen.
Het hakken van het griend in de natuurtuin, met een cyclus van vicr jaar, is
enigszins vergelijkbaar mct het knotten van wilgcn. Door regelmatig dc uit-
lopers af te hakken ontstaan stobben die ieder jtrar opnieuw uitlopen. Hct
binnenste hout (kernhout) van dcze stobben gaat roticn en kan dàardoor
makkelijker door een vogelsnavcl bewerkt worden. Dc insekten en hun lar-
ven die zich in het vermolmde hout ophouden worden opgcpikt door de
grote bonte specht, die we in het najaar nog wel eens te zien krijgen. Over-
gebleven stapels takkenbossen bieden op hct nabrjgelegen vogeleiland nest-
gelegenheid aan wilde ecnd, roodborst en wintcrkoning. Door niet het
gehele gricnd in één keer te kappcn ontstaan allerlei ovcrgangssituaties.
Waar het griend niet te dicht is en dc kruidlaag niet te sterk ontwikkeld
vinden we een geschikt milieu voor de waterral, die hier buiten het broed-
seizoen verscheidene malen is waarsenomcn. Ook de fitis is ccn vosel van
onderhouden. nict te dichte griendó. D.,.,r. dc vochtige omsrandigÍcden
kunnen we ook moerasvogels als rietgors, klcinc karekiet en mogelijk de
bosrictzanger aantrcf'fen. De kans bestaat dat zich op den duur een paar
matkopmezen zullen vestigcn. Deze mees hakt op gcringe hoogte een holte
uit in rottend hout. Het stelselmatig verwijderen van zicke of dode bome n is
voor dergclijke vogels funest.

Open u^ater

In de natuurtuin treft de wandelaar op diverse plaatsen open water aan
waar bewust wordt voorkomen dat er teveel planten gaan grocicn. Stil-
staand water is hct biotoop van meerkoct. watcrhoen en tal van ecndesoor-
ten. De vogels zoeken hun voedsel soms op hct water (insekten, clrijvencle
planten) of juist in het watcr op verschillende dicptes. Ze broeden in dc
nabijgelegen rietkragen en soms kan de oplettende bezoeker hier het een cn
ander van zien. Futen laten in het vooriaar een uiteebreid baltsritueel zien
op het water rond clc natuurtuin. Het d"rijvendc ncit wordt verankerd tussen

59



60

enkele rietstcngels of aan ecn in het water hangende tak. Stilstaand water
bcvricst sncl in dc wintcr, waardoor visetcnde vogels als blauwc reiger en
ijsvogel hct mocilijk krijgen. Hct stromendc watcr in dc sawa is dan ccn
voorlopige uitwijkplaats totdat ook hier een ijslaag ontstaat. Blauwe reigers
kunnen zich vaak nog bchclpcn mct klcinc zoogdicrcn, maAr voor ijsvogels
zijn strenge winters Íàtaal. De Íuten trekken naar zee om pas in het votrr.jaar
de broedgebieden weer op te zoeken. In open water verzamelen zich grote
aantallcn mccrkocten, watcrhocntjcs cn ecndcn. Door de bcweging in het
water weten dezc vogels cen wak vaak lange tiid open tc houdcn. Vanaf
april kunnen we boerenzwaluwen verwachten die, dicht over het waterop-
oervlak scherend. insekten vansen. Water trekt insekten aan en ook andere
insekteneters zoals huis- en gieizwaluwen. die in de zomermaanden wolken
van muggcn doorklieven, profitercn van het rijke voedselaanbod.

Muren

Een zeer kunstmatigc biotoop voor vogels wordt gevormd door de muren.
Wanneer zich allerlei muurplanten gaan vestigen kunncn dcze steun geven
aan een nest maar ook bijdragen aan een vochtig milieu waar vcel insekten
zich ophouden. In de natuurtuin is een merel waargenomen die een nest
had in een uitholling van ccn muur. Muren die te 'netjes' gebouwd zijn, zljn
door het ontbreken van grotc kicrcn en uithollingen, ongeschikt voor vogels
om in te nestelen. Klimop vormt een gocde basis voor een vogelnest en
hecht zich snel aan een steile muur. Naast merels en zanglijsters kan een
met klimop begroeide muur ook aantrekkelijk zijn voor een roodborst of
grauwc vllegenvanger.

Trekvogels en wintergasten

De afwisseling van kruiden, struiken en bomen biedt meerdere vogelsoorten
voedsel en nestgelegenheid. tot nu toe zijn er ongeveer 70 soortcn in de
natuurtuin waargenomen waarvan er maar l6 in de tuin hebben gebroed.
Veel vogels doen de natuurtuin aan in de trektijd, in voor- of najaar, om
voedsel te zoeken en op krachten te komen (trekvogels). Andere verschijnen
hier in het najaar (wintergasten) om in het voorjaar te vertrekken naar
noordclijke streken. Goudhaantjcs worden in najaar en winter waarge-
nomen in de tuin. Broeden doen ze in naaldbossen.

De natuurtuin biedt tijdens de winterrust aan veel soorten een rijke hoe-
veelheid voedsel. Bessen van de vlier, sleedoorn en geldersc roos worden in
het najaar niet alleen bezocht door 'onze eigen' merels en zanglijsters, maar
ook door hun uit Noord- en Oost-Europa aÍkomstige soortgenoten en fami-
lieleden. Koperwieken en kramsvogels vallen massaal aan op vruchtdra-
gende bomen en struiken. De boomgaard in de natuurtuin wordt dan ook
druk bezocht door spreeuwen, die op hun beurt weer sperwers aantrekken
die hier van oktober tot april worden waargenomen. De elzen in de natuur-
tuin trekken in het najaar troepjes sijzen aan, waarvan de aantallen van jaar
tot jaar verschillen. Ondersteboven hangend peuteren ze de zaden uit de
elzeproppen en zo nu en dan gaan ze allemaal in golvende vlucht de lucht



in. Ook putters, die wc hct hele jaar kunnen aantrelfen, fourageren o.a. op
elzen. Wanneer de zadcn op dc grond terechtkomen worden ze door vinkcn
en kcpen opgegeten. Voor al deze zaadeters is het van belang dat ook elders
in het park grocpjes elzcn blijvcn staan. Elzcn zijn dus nict allccn gcschikt
als trjdclijke groenvoorziening. Dichte elzenbosjes, algewisseld met open
terrein, zijn belangrijk voor de ransuil. Overdag vcrschuilcn dczc uilcn zich
tussen de dicht opeenstaandc bomcn, om tcgen de schemering actief te
wordcn cn clc bosranden en open vlaktes aÍ-te jagen. Naast mollen en mul-
zen worden soms ook vogels geslagen op de slaapplaatsen. Tevens zijn
dichte bosjes essentieel om in te nestelen. Wannccr dc bosjcs worden opcn
gekapt verdwijnen ze. Voor ransuilcn, torcnvalken en boomvalken is het
van belang dat cr voldocndc kraaie- cn eksternesten aanwezig zijn arnge-
zien ze zelf geen nest bouwen. In de omgeving van de natuurtuin ver-
schijnen troepjcs ransuilen om te overwinteren. Enkele paren broeden Jaar-
liiks in het Westerpark.

Invloed van de mens

De velc overgangen in de natuurtuin, van hoog naar laag, van dichte vege-
tatic naar verspreid staande bomen en struiken cn van vochtige naar dro-
gere grond, zijn gunstig voor een grote vcrscheidenheid aan vogels. Door
het geringe oppervlak, het grotc aantal paden en de intcnsieve recreatie
kunnen we echter, wat de vogels betreft, geen al te hoge verwachtingen
wekken. De natuurtuin is dan ook vooral een plantentuin. Omdat in het
Westerpark de diverse biotopen groter zijn cn de recreatiedruk kleincr
komen hier meer soorten broedvogels voor. Het belang van de recreant en
de vogels kan goed samengaan zolang er voldoende terreinen zijn van niet
te kleine oppervlakte waar ook soorten die zeer gevoclig zijn voor versto-
ring kunnen verblijven. Dat maakt afsluiten van bepaalde terreinen in dc
broedtijd onvermijdelijk. In terreinen die wcl opengesteld zijn kan de
bezoekcr zelf veel brjdragen aan een goede vogelstand door op dc paden te
blijven en in de broedtijd honden aan te lijnen. In de natuurtuin zijn geen
honden toegestaan, maar huiskatten lopen er nog wel cens los en veroor-
zaken veel schade. Torenvalk, sperwer, ekster, vlaamse gaai, kraai, kauw,
wezel, bunzing en hermelijn zijn voorbeelden van dieren, die zorgen voor
natuurlijke predatie. Aanvulling hierop door huisdieren is niet gewenst.

De verundering van de broedvogelstand van 1980 tot 1986

Tussen l9il0 en 1986 werden door dc toenmalige beheerder van de natuur-
tuin, C. Los, meer dan 70 verschillende soorten vogels waargenomen. Naast
algemene soorten werden ondermecr notenkraker, barmsijs, houtsnip en
ijsvogel genoteerd. Al eerder werd uiteengezet dat slechts een klein aantal
vogels tot broedvogel van de natuurtuin kan worden gerekend. Waterhoen
en wilde ccnd waren jaarlijks als broedvogel present, maar de rietgors pas
de laatste twee jaar en de tjiftjaf voor het eerst in 1986. Weer 2n6ls1s vpoel-
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soorten, zoals de witte kwikstaart (in 1980), waren in de beginjaren aanwe-
zig maar wisten zich niet te handhaven. De kleine karekiet is daarentegen
vanaf 1983 een jaarlijks terugkerende broedvogel geworden en hetzelfde kan
gezegd worden van de merel sinds 1982. Het aantal broedvogels variccrdc
van 1980 tot 1986 tussen de 2 en 10 stuks perjaar (in totaal l6 soorten). In
198 I waren slechts 2 soorten als broedvogel aanwczig, namelijk wildc eend
cn waterhoen, terwijl dit aantal in 1986 was gestegen tot 10.

In dit hoofdstuk zijn verschillende factoren ter sprake gekomen die invloed
hebben gehad op aantal en soortensamenstelling van broedvogels in de
natuurtuin. De oppervlakte van de tuin beperkt niet alleen het aantal soor-
ten, maar ook het aantal broedparen. Door verandering van vegctatic van
het pioniersstadium naar een meer volwassen stadium nam dc vcrscheidcn-
heid aan soorten toe. Door de geringe oppervlakte en de recreatiedruk
konden vermoedelijk sommige soorten die wel werden waargenomen zich
niet vestigen of handhaven als broedvogel. De invloed van de mens kunnen
we niet onderschatten en zal zowel aantal als soortensamenstelling bhjven
beperken. Moeten we dan de natuurtuin maar geheel afsluiten, zodat de
vogels er in alle rust kunnen broeden en hun jongen grootbrengen? Deze
laatste oplossing ligt niet voor de hand. Het is de vraag of het verlies van
enkele broedvogels opweegt tegen de educatieve waarde van de natuurtuin.

Vogels met een groot aanpassingsvermogen, die de onmiddellijke nabijheid
van de mens niet mijden, zullen zich hier onder normale omstandigheden
kunnen handhaven. Vroeger was de fuut een schuwe vogel die zich ophield
op grotc, open wateren. Steeds vaker kunnen we tegenwoordig in kleine
wateren, singels en stadsgrachten het baltsgedrag van deze vogels van
dichtbij meemaken. In 1986 was de fuut vermoedelijk een van de meest
gefotografeerde vogels van de natuurtuin. Een paartje had een nest gemaakt
tussen enkele rietstengels, dat vanaf de polderdijk goed zichtbaar was. Door
het vele bezoek treedt een vorm van gewenning en onverschilligheid op bij
deze vogels. Hetzelfde gaat op voor de merel, die nog geen eeuw geleden
een schuwe bosvogel was en nu tot in de kleinste stadstuintjes broedt.

De ervaring leert dat niet alle vogels over een dergelijk groot aanpassings-
vermogen beschikken. De kwetsbaarheid van deze soorten mogen we niet
ontkennen. Deze kwetsbaarheid maakt ze zeldzaam en dus interessant vt-ror
dc vogelaar. Hierdoor bestaat het risico dat zij die zeldzaamheid zelf in de
hand werken.



Amfibieën en vissen

Tot dc amfibieën rekcn we kikkers, padden cn salamanders. De soortcn dic
tot deze klasse van gewervelde dieren behoren, brengen het jeugdstadium
door in het water. De larven halen adcm met behulp van uitwcndigc kicu-
wen, dic rijk zijn voorzien van bloedvaatjes om de zuurstof uit het water op
te nemen. Naarmate de larven zich verder ontwikkelen, wordt geleidehjk
overgeschakeld op longademhaling. De dieren moeten dan regelmatig naar
de oppervlakte komen om in hun zuurstofbehocfte te voorzien. Tcgelijkcr-
tijd verschrompelen de kicuwcn. Dc huid van amfibieên is crg dun en niet
bedekt met haren of schubben. Ook de volwassen dieren houden zich
daarom op in het water of in een vochtige omgeving op het land om uit-
droging te voorkomen. Onder stenen, omgevallen bomen of tussen boom-
stronken schuilen veel amfibieên overdag om in de schemering actief te
worden op zoek naar voedsel.

Kikkers en padden

Een van de grootste attracties van de natuurtuin wordt gevormd door de
groene kikker (Rana esculenta). Met het strjgen van de watertemperatuur
kruipen de kikkers, begin april, bij tientallen uit de modder.
Veel bezockers zullen niet veel meer dan een plons waarnemen, maar wic
geduld hceft kan de kikkers aan het wateroppervlak zien drijven. Ze zien er
in hct begin nog grauw uit, maar na een vervclling, waarbij de oude huid
wordt afgeworpen, zijn ze pas echt in voorjaarsstemming. Het geluid dat de
tientallen kikkers voortbrengen is oorverdovend. De groene kikker heeft
twee kwaakblazen aan weerszijden van de kop. Door het geluid dat hij
hiermee maakt worden de wrjÍjes gelokt. De mannetjes omklemmen de vccl
grotere wrjÍjes tot en met het moment waarop de ei-afzetting begint. Direkt
daarop wordcn de eitjes uitwendig bevrucht. De gelei-achtige massa zwelt
snel op door wateropname, waardoor de grote klompen kikkerdril ont-
staan. Doorgaans kunnen we in de tweede helft van mei tot begin juni de
klompen dril van de groene kikkcr aantrcffen.

De eieren van de bruine kikker (Rana temporaria) verschijnen soms al eind
maart. Het knorrende geluid van de bruine kikker is in de paartijd heel wat
minder luidruchtig dan de concerten van de groene kikker. Groene kikkers
zijn in de natuurtuin ongeveeÍ vier keer zo talrijk als de bruine kikker.

Het kikkerdril is in staat om veel warmte te absorberen, wat bevorderlijk is
voor de groei van de larven. Afhankehjk van de temperatuur komen dc
kikkervisjes na I tot 2 wcken uit het ei. Ze voeden zich direkt na het uit-
komen met de eiwitrijkc restanten van het dril. Het voedsel bestaat verder
uit algen en zeer kleine waterdieren. De uitwendige kieuwen, aan weers-
zijden van de kop, dienen voor de ademhaling. Eerst komen, na ongeveer 2
maanden, de achterpoten door en vervolgens de voorpoten. De kieuwen en
de staart verschrompelen en het dier is gereed voor het leven op het land.
De bruine kikker verplaatst zich daarbij tot op grote afstand van het water,
zolang de omgeving maar vochtig is. De volwassen kikkers voeden zich met
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tal van insekten, slakkcn cn anclere ongewerveldc dicrcn, maar oclk wcl mct
kleinere soortgenotcn. Kikkers hebben vecl natuurlijke vijanden. waaronder
egels, ratten cn rcigcrs.

In het najaar. wannccr de watertempcratuur stcrk is gedaald, krurpen de
kikkcrs in de modder om daar tc overwinteren. Zc tcrcn dan volledig op
hun vetvoorraacl cn halen adem door cle huid. Ondieo watcr met slechts
wcinig modder en afgcstorven planten op de bodem is echte r gevaarlijk
voor kikkcrs omdat zc kunnen doodvriezcn. Kikkers overwintcrcn ook
nogal ccns op het land. Met name de bruine kikkcr is dan te vindcn onder
een dik pak bladeren, of ook wcl clndcrin de compostbak. waar door dc
wárrmte die bii dc rottingsprocesscn vrij komt de tempcratuur boven hct
vricspunt blijÍt. Dc kikkcrs teren dan ook geheel op hun rcscrvestoffen. Dc
stoÍwisseling staat in dezc tijd op een laag pitje. anders zou de voedselvoor-
raad sncl op zijn. Ook salamanders en padden overwintercn veelvuldig
onclcr arfvalhopen.

Naar schatting leven circa 40 padden in dc natuurtuin. We kunnen ze
gemakkelijk van kikkers ondcrscheiden vanwcgc de ruwe, wratachtige huid.
De wrjfies van padden produccrcn in de paartrjd lange eisnoeren. Padden
zijn overdag nauwelijks actief, maar in de schemcring kruipen zc uit hun
schuilplaatsen tevoorschijn, op zock naar voedsel. Salamanders zijn in de
natuurtuin nog niet aangctroffen, maar de milieu-omstandigheden hjken
bijzondcr gcschikt voor dc kleine watersalamander (Trííurus vulgori.s). Deze
soort is wcl van andere plaatsen in en rctnclom Zoetermccr bekend.

Zoetwatervissen

Van dc overige gewcrvclde dieren zijn tclt slot dc vissen het vermclden
waard. Zowel de 3-doornige (Gasterosteus ctculeatus) als de lO-doornige ste-
kelbaars (Pungitius pungitius) komen talrijk voor in hct heldere water, even-
als de ruisvcrcrrn (Scardinius erythrophthalmus). De gewone baars (Pert:a.flu-
viatilis) is een roofvis die het goed doet in dc natuurtuin. Diverse malen
wcrdcn eipakketten aangetroffen, die in de twcede heift van april op water-
plantcn worden aÍgezet. Eén eipakket of'kous' kan tot 40.000 eieren bevat,
ten. Hct spreekt vanzelf dat een lcger van natuurlijke vijandcn klaar staat
om tc voorkomen dat deze soort te talriik wordt. Ook hier blirkt weer dat
cvcnwicht in de natuur(tuin)van het gróotstc bclang is om deïerschillende
soorten dieren en planten naast clkaar te laten voortbestaan.



Insekten

Insekten vormen met elkaar de meest succesvolle diergroep die de evolutic
heeft voortgebracht. Van geen andere diergrocp bestaat zo'n grote vcr-
scheidenhcid aan soortcn en kunncn de verschillcnde soorten, onder gun-
stige omstancligheden, in zulkc gigantischc aantallen voorkomen. Hciaan-
tal soorten insektcn dat we in dc natuurtuin kunnen aantrcffen is groot in
vergchjking tot de rcst van het Westcrpark. In dc tuin zi.jn vecl veÀchillcncle
milieus op cen klein oppcrvlak bijeengcbracht. In icdcr milieu kunnen we
karakteristieke soorten voor dat milieu aantreffen. terwiil anderc insekten
zich overal in dc tuin thuis voclcn.

Insekten worden gekenmerkt door een ontwikkeling tot volwassen individu
(imago) via een tussenstadium. Dit tussenstadium (rups, larve of madc)
heeft een leefwijze die sterk afwijkt van die van het imago. Zo hebben rup-
sen van vlinders kaken om bladeren te vermalcn. terwiil dc vlinders zelf
over een roltong beschikken waarmee ze nectar opzuigèn. Via een aantal
vervellingen bereikt de larve het popstadium. Tijdens deze laatste (rust)fasc
ontwikkelt zich een volledie nieuw dicr dat zich bovendien kan
voortplantcn.

Bloemplantcn en hun bestuivende insekten zijn sterk op elkaar aangewezen
en hebben zich in de loop dcr evolutie dan ook gespecialiseerd in ccn zo
goed mogeh.;kc samenwerking. Insekten dic bloemen bczocken, voedcn zich
met stuifmeel of nectar; daarbrj brengen zc onbewust stuifmeel van de
meeldraden over op de stamper. Na deze bestuiving vindt bcvruchting
plaats, waarna de zaden zich kunnen gaan ontwikkelen. Gewoonlijk zorgen
insektcn voor kruisbcstuiving, dat wil zeggen dat hct stuifmeel van de ene
bloem wordt overgebracht op de stamper van een andcre. Op dezc manier
wordt inteelt vermeden. Sommige insektcsoorten zijn op maar één enkele
plantesoort aangewezen, terwijlàndere blocmen be2oeken van zeer uitccn-
lopende families.

Opvallcnde verschijningen op inscktengebied in dc natuurtuin zijn, in wille-
keurigc volgorde: zweefvliegen, hommels en bijen, vlinders, libcllcn en
kevers (met name dc haantjes).

Áls voor een hepaolde soort geen Nederlandse nqam beschikbaar was i.s dit
Íelkens aangegeven door de aanduiding' g.n.n.'.

Zweefvliegen

Vanaf mei zijn er in de natuurtuin bepaalde vliegen te zien dic 'stilstaan' in
de lucht. Dit zijn zweefvliegen, waarvan voornamelijk de mannctjcs deze
kunst mcester zijn. De meeste zwcefvliegen hebben een vrij opvallcnd uiter-
lijk; hct achterlijf draagt een 'wespachtige' tekening. De natuurlijke vijandcn
schrikkcn daarvan omdat ze de zwccfvlieg verwarren met een wesp. In wer-
kehjkheid zijn zweefvliegen slechts onschuldigc blocmbczoekcrs die niet
kunnen steken en die leven van stuifmeel en nectar. Zweefvliegcn zijn
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vooral bij zonnig wccr actief. Op schermbloemigen als pcen, pastinaak en

op samcngesteldblocmigen, waarondet' paarclebloem cn akkermelkdistel.
kirnnen mct cnig geluk zo'n 30 vcrschillende soorten wordcn aangetroffcrl
in dc natuurtuin. Dc pastinaak staat in juli in vollc bloei en is dan voor
zweeÍvlicgcn cen rijke bron van vocdsel.

Twee oovallcnde zweefvlicscn die we in dc niituurtuin kunnen aantreffen
ziin VoÍucclla pellucens (g n n.) en Vtrlucellrr zonaria (g.n.n.). Volucella pcl-
luccns ovcrwintert in de tuin. In ccn ondergronds wespennest zijn larvcn
van clczc soort aangctroffen. Zrj leven vetn vocdselresten, die in het ncst zrjn
achtcrgebleven. Volucella zonaria-immigranten bereikcn jaarlijks ons land
vanuit Zuid-Europa. Vooral in warmc zomers kunncn tuinbezittcrs deze
grote zwecfvlicg nog wel ccns aantreffcn op de vlindcrstruik. In dc natuur-
tuin zien wc ze onder andcre op margrict, peen en pastinaak.

De larvcn van zweelvlicgcn kunnen naar hut.t leefwijze verdeeld worden tn
een aantal groepen. Dc twee belangrijkstc groepen zrjn de 'bladluizcnvre-
tcrs'en dc sclorten die in sterk verontrcinigd water cn bcerputten lcvcn.
Daar vcrontreinigd water zo weinig zuurstof bevat, hebben dezc larven een

spccialc aanpassing in de vorm van cen lange adcmhalingsbuis. Zc worden
daarom ook wel 'rattestaartlarvcn' of 'rotjes' gcnoemd.

Hommels en bijen

Hommcls komen in vele soortcn in de natuurtuin vo<>r. Ze ziin breed van
bouw cn bezitten een stcrkc beharing. We kunncn zc van elkaar ondcr-
schciden door hun tekcning. De wijles bezittcn ccn angel zonder wcerhaak,
dic zc dus meerdere malen kunnen gebruiken om belagers van zich af te
houden. Insektcnctcnde vogels, en zoogdicren als egels en spitsmuizcn, eten
ook hommcls cn hun broed.

Homnrcls zijn sociaal levendc insekten die staten vormcn; dat wil zeggen
één koningin leeft samen mct 100 of meer werksters cn een aantal manne-
tjcs. De staten van hommels zijn éénjarig. In dc hcrÍ'st zoekt de koningin
ecn plaats om te overwinteren. In het voorjaar gcbruikt ze een verlaten
muizehol of een verwaarloosd hoekje voor hct ncst. Er loopt steeds een
tunnel naar de eigenhjkc broedkamer, waarbinnen de raten worden
gcmaakt van was. Uit dc eieren die in deze raten worden gelegd ontwik-
kclen zich werkstcrs dic meehelpen om de larvcn te voeden. Aan het eind
van de zomer echter, komen uit enkele eitjcs dc mannetjes en vruchtbare
wijles tevoorschijn. De vruchtbare wijfies zijn de toekomstige koninginncn,
die het volgend jaar zclf'een nieuwe staat zullcn stichten. De oude koningin
en de niet meer Íburagcrende werksters sterven langzaam uit, evenals dc
mannetjes, die voor de bevruchting van de nicuwe koninginnen nodig
waren. Deze jonge koninginnen zoeken een plckjc om te overwinteren. De
weidehommel (Pyrobombus praÍorum) gaat al in juli in winterslaap. Bij veel
lagere temperaturen, in maart, ontwaakt de koningin om voedsel te zoeken
cn een nieuwe staat tc stichten. Wespen en bijcn worden in het algemeen als
bedreigend crvaren; hommels echter vindt mcn 'gezellige' dieren die van
zeer nabii bckeken kunnen worden.



Hommels met een lange tong, zoals de akkerhommel (Megabomhus pas(uo-
rum) cn de tuinhommel (Megabombus hortorum) vliegcn op grotc ratclaar,
witte dovcnetcl cn andcrc blocmcn mct dicpliggcndc nectar. Vermeldens-
waardig is dat in West-Nederland een specifiek r.ls van de akkerhommel
met een afwrjkend kleurpatroon voorkomt. Dit ras (Romanioides) kunnen
we herkcnne n aan hct rossig-bruine borststuk en het zwarte achtcrh.lf dat
wcer in een rossig-bruine punt eindigt. De tuinhommel heeli daarentegen
drie gele banden en een witte achterlijfspunt.

Op koninginnckruid kunncn wc twcc korttongigc soorten aantrcÍlèn. Dit
zijn de aardhommcl (Bombus ÍetesÍris) cn de kleine aardhommel (Bombu.t
lucorum). De koninginnen en werksters van deze beide soorten zien er vrij-
wel idcntiek uit. Vandaar dat we spreken van 'dubbelsoorten'. Het man-
netje van de kleine aardhommel echter is heel karakteristiek door zijn
opvallend gele beharing en daardoor goed te onderschciden van het aard-
hommelmannetje. De korte tong van deze soort is aangcpast aan hct
opzuigen van oppervlakkig liggcnde ncctar. Tal van blocmcn waarbij dit hct
geval is, worden bevlogcn.

Hoewel velen als enige bijesoort de honingbij kennen, zijn er veel meer
soortcn bijen. Wanneer in april de wilgen bloeien, vlicgcn cr vooral op dc
stuifmeelkatjes vaak zandbijtjes die tot het geslacht Andrcna bchorcn. Dit
soortenrijke geslacht bestaat voornamelijk uit echte voorjaarsbijen, die soms
al in maart vlicgen.

In hct gezelschap van de zandbij ziet men regelmatig ccn slankc 'wesp'.
Deze natuurlijke vijand van de zandbij, complcct mct wespctckcning,
behoort tot het geslacht Nomada of wespbij. Het woord Nomada is aÍgeleid
van'nomadisch', hetgecn'rondtrekkend' betekent. Wespbijen hebben
namehjk de gcwoonte om laag over de grond te vliegen alsof ze icts zockcn.
Dit zoekend rondvliegen kunnen we alleen van hct wijfjc waarnemen. De
speurtocht van het Nomada wijfie hecft tot doel om het nest van een
Andrcna tc vinden.

De meeste zandbijsoorten leven solitair, maar er zijn ook soorten dic een
kolonie vormen. Bij de muren in de natuurtuin kan mcn in april cn mcl ccn
kolonie van een groot soort zandbij aantreffen. Hicrbij is tcvens ook hccl
goed de leefwijze van de wespbij gade te slaan. De wespbij gaat ongestoord
het ncst van de zandbij binnen om haar citjes af te zetten. Hoewel er enkele
zandbijen bij dc ingang van hct nest zittcn, wordt de wespbij niet aange-
vallen. Andrena trccdt dus op als gastheer voor het broed van Nomada; een
verschijnsel dat wc in dc vogelwereld ook zien brj de koekoek. In de natuur-
tuin is ,Vozrada goodeniana K. de parasiet van Andrena tibialis K.

Vlinders

Vlinders hebben altrjd in de belangstelling gestaan vanwcge hun vaak schit-
terende kleuren. De rupscn kan men echter, vanwegc hun vraatzucht,
minder waardcren.
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Het griend is in dc maanden juli tot en met oktober een waar rupseneldo-
rado. Tal van nachtvlinders zetten hier op dc wilgen hun eitjes af. Overdag
rusten de vlindcrs gewoonlijk met de vleugels dakpansgewijs toegevouwen
en lijkcn dan te versmelten met de omgeving.

Naar dc lccfwijze van de rupscn, die in groepen (sociaal) of alleen (solitair)
leven, kan mcn de nachtvlinders in twec groepen verdeien. Tot de eerste
grocp behoren de rupsen van de ringelrupsvlinder (Malacosoma neustria), de
wapendrager (Phaleru bucephula), de plakker (Lymantria disprtr) en een
stippelmot (Yponomeuta sper). Bekrjkt men de spinsels van de stippelmot,
dan blijken er tientallen rupsen per spinsel in te zitten. Binnen het inge-
sponnen gebied vrctcn ze alles kaal. Hebben ze dit gedaan, dan verhuizen
de rupscn weer naar een nieuw stuk plant. Vooral tijdens dezc verhuizingen
zijn de rupsen een gemakkelijk doelwit voor hun natuurlijke vijanden. Tot
de tweedc groep behoren de rupsen van de pauwoogpijlstaart (Smerinthus
ocellata), de grotc hermelijnvlinder (Cerura vinula), de populierebrandvlerk-
vlinder (Pheo.siu tremulq), de snuitvlinder (Pterostomu polpina), het roesje
(Scoliopteryx lihatrix) en het kamecltje (Notodonta ziczac). Deze soorten zijn
heel moeilijk te vindcn door hun solitaire leefwijze. Dit in tegenstelling tot
de sociaal levende sooften. De harige rupsen van de plakkcr, ringelrups-
vlinder en wapendrager zijn ccn geliefde prooi van de koekoek. Ook de soli-
tair levende rups van de tienuursvlincler (Spilosoma menthaslr, staat op het
menu van de koekock. Andere zangvogels eten geen harige rupsen.

Dagvlinders onderscheiden zich van nachtvlinders door de in rust verticaal
toegeklapte vleugels en de niet gevecrde antennen met eindknopje. Enkele
van de mcest bekende dagvlinders die men in de natuurtuin in àugustus en
s€ptember kan aantreffen zijn: kleine vos (Aglais urticae), dagpauwoog
(Inac'hís io) en atalanta (vanessa atolanta). De grote brandnetêl is onmisbaar
als voedselplant voor de rupsen van deze vlinders. De atalanta is een trek-
vlinder. Ieder voorjaar arriveren weer migranten uit het Middellandse-
Zccgebied in Nederland. De sterkte van de migratie bepaalt of het een 'ata-
lanta jaar' wordt of niet. De nakomelingen vliegen in augustus cn septembr
rond. De cyclus van de kleine vos en dagpauwoog vindt in Nederland
plaats. Beide soorten ovcrwinteren als vlinder in kelders en schuren.

Van de'witjes' komen in de natuurtuin het klein koolwitjc (Pieris rapae) en
het klein geaderd witje(Pieris napi)voor. De rups van de eerste heeft vooral
gcwone raket en koolzaad als voedselplant, de laatste zit als rups op soorten
als pinksterbloem en look-zonder-look. Beide soorten overwinteren in het
popstadium.

In de tuin komen dric soorten dagvlinders voor die op grassen leven: de
argusvlinder (Lasiommuta megero), het bruin zandoogjc (Maniolo jurtina) en
het hooibeestje (Coenonympha pamphilus). Om deze vlinders zo min moge-
lijk te schaden zou het maaibeheer moeten worden afgestemd op de vlieg-
tijd (voortplantingsperiode) van deze soorten. De moeihjkheid is echter dat
de drie soorten verschillende vliegtijden hebben en dat men bovendien
rekening moet houden met de ontwikkeling van de vegetatie. Een ideale
oplossing is er niet. Het blijft wikken en wegen om de minst schadelijke te
zoeken. De rupsen van deze graslandsoorten houden zich tijdens de over-
wintering verborgen aan de voet van de voedselplant, net boven de grond.



Gedurende een zacht weer periode in de winter gaat de rups van het bruin
zandoogje soms weer eten.

Een echte 'mooi wcer vlieger' is het icarusblauwtjc (Polyommutus itarus).
Dit bliikt uit de volgende waarnemingen. In 1984 waren dc maanden rner,
juni en juli koud en werd in deze helc periode slcchts één exen'rplaar waar-
genomcn, maar ln augustus, toen hct echt zomers was, waren er wcl l0 ica-
rusblauwtjcs per dag in de natuurtuin tc zicn. Deze soort vliegt vooral op
basterd-, rodc klaver en klein strcepzaad. Dc vocdselplantcn van de rups
zijn voornamelijk klaversoorten.

Libellen

Libellen zijn doorgaans fraai gekleurde insekten die voor hun voortplanting
afhankehjk zijn van water. Het imago eet hoofdzakelijk vliegen en muggcn
en is daartoe uitgerust met twee zeer grote, samengestelde ogen. Zo'n oog is
zelf weer opgebouwd uit 10.000 tot 30.000 afzonderlijke facet-ogen. De
mannetjes jagen vooral bij warm, zonnig wecr overdag; enkelc soorten
jagen ook in de schemering. De jachtmethode is per soort nogal verschil-
lend. De mannetjes van Ischnura elegans (g.n.n.) vliegen vaak laag boven
het water langs de oever; de mannetjes van de viervlek (Libellukt quadrima-
culata) ondernemen vanuit een vaste uitkijkpost korte vluchten om dan
weer terug te keren, terwijl de glazenmakermannetjes (Aeschna spec'.) de
hele dag door vliegen, bijna zonder rustpauze. Nabrj het water kijken zij
vooral uit naar de wijles, die naar verhouding weinig vliegen en vrij vcr-
borgen leven. De wijfies komen uitsluitend bij het water om te paren en om
eieren af te zetten.

Sympetrum vulgatum (g.n.n.) kunnen we vanaf juli aantreffen in de natuur-
tuin. De mannetjes van deze soort vallen op door hun rode kleur. Orthe-
trum cancellatum (g.n.n.) is een middelgrote soort, waarvan de mannetjes
een blauw berrjpt achterhjf hebben. De vliegtijd van deze soort is juni-
augustus. Regelmatig worden, gedurende éón dag, solitaire mannetjes gezien
boven het poldertje.

De grote tot middelgrote soorten die in de natuurtuin zijn waargcnomen
houden in rust de vleugels gespreid. De cyclus is meerjarig, terwijl de grote
Iibellelarven, behalve vis.jes ook de larven van de kleine libellesoorten eten.
Van dezc groep zijn tot nu toe waargenomen: Aeschna mixta (kleine gla-
zenmaker), Libellula quadrimaculata (viervlek), Sympetrum vulgatum en
Orthel rum cancellatum.

De kleine soorten hebben een éénjarige cyclus. Het zijn de 'juffers' die als
kenmerk hebben dat de vleugels in rust boven het achterlijf gevouwen zijn.
Van deze groep zijn tot nu toe in de tuin waargenomen: Lestes viridis
(9.n.n.), Lestcs sponsa (g.n.n.), Enallagna cyathigerum (g.n.n.) en Ischnura
eregans.

Een verschijnsel dat de ontwikkeling van de tuin goed illustreert is het op-
treden van Lestes viridis. De wijfes van deze glimmend groene libel leggen
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hun eicren in dc schors van takken van bomcn cn struiken die over het
watcr hangen. Vooral clzcn, maar ook nog vcle andcrc plantcsoorten
worclcn voor dit doel gcbruikt. Dc citjcs overwinteren in dc schors cn op clc

rangestokcn plaatscn gaan zich galachtige opzwcllingcn vormcn. Wanneer
dc larvcn ir.r hct voor.jaar uitkomcn latcn zc zich in het water vallen. Moch-
ten ze na hun val op dc ocver belanden. dan probcrcn ze springcnd het
watcr tc bcrciken. Deze soort werd pas in l9il4 voor hct eerst waargenomen
crr tlit larrt duidelijk de ontwikkcling ran dc hourigc begroeiing lirng,s cle

oevers in de tuin zien. l-cstcs sponsa en de hierboven genocmde Lestcs
viridis behorcn tot dc Íirrnilie cler pantserjuÍfers. Ze onderschcidcn zich van
dc watcrjuÍ1'crs doorclat ze rusten met half geopcnclc vlcugcls.

[:nallagna cyatl.rigerum en Ischnura elcgans zijn bcidc watcr.lufÍèrs. Laatst-
gcnocmclc soort is een bekende vcrschijning in dc tuin dic vliegt van juni tot
scptcmber. Zowel de mannetjes als dc wijtjcs kcnncn vcle kleurvormen. Van
het achterlijf van de mannctjcs is altrjd óón scgment blanco, de soort wordt
om die reden clan ook wcl ccns'lantaarntje'genoemd. Trjdens het afzcttcn
van de ciercn wordt hct wijlje niet door het mannetje vergezeld. Vaak
wordcn dc cicren gclegcl door het achterlijf tot onder drijvcnde bladcren tc
krommcn.

De bezoeker die twee libellcn aan elkaar langs ziet vliegen is getuige van het
paringsritueel. Hct mannctjc houdt het wijÍje achter de kop vast met de ach-
terlijfstangcn. Samcn kunnen ze zo vliegend grote afstanden overbruggcn
op zock naar cen gcschikte afzetplaats voor de eieren. Voor de paring
kromt het wrjfie het achterlijf naar hct mannetjc toc om de zaadcellen op te
nerlen. Er ontstaat dan ccn zogcnaamd paringswiel. [Jit de eitjes ontstaan
larven die, met bchulp van hun uitklapbare onderkaak (vangmasker), aller-
lei klcinc watcrdiercn consumeren. Voor de laatste vervelling kruipen dc
larvcn uit het water tegen een plantestengel omhoog om tc drogcn. Na ver-
loop van tijd barst de huid achtcr dc kop opcn cn kruipt het volwassen dier
uit de oude huid langs dc stcngcl omhoog. Dc vleugelstompjes moeten dan
nog opgepompt wordcn en na cnkcle uren is de libel gereed voor haar eerste
vlucht.

Kevers (haantjes)

Kevers ondcrschciden zich van andere insckten door het verharde voorstc
paar vlcugels, ook wel dekschildcn gcnaamd, en de daaronder liggcnde vlie-
zigc achtervleugels. De dekschildcn vormen een goede bescherming voor het
wckc achterlijf. In de natuurtuin kunnen we tal van soorten aantrcfÍèn die
tot divcrse keverfamilies behorcn. Weekschildkevers, waartoe hct algemeen
voorkomende 'soldaatje' (Rhagonycha fulva) behoort, treffen we vaak op
bloe mschermen aan. waar zc lcven van andere kleine insektcn.

Een zeer opvallende grocp van kevers is die der bladhaantjes. Deze groep
behoort tot de kevcrs die kunnen sjirpen en hccft aan het voortbrengen van
dit geluid dc naam 'haantjes'ontleend. Dit docn ze door het borststuk langs
dc voorrand van het achterlijf te wrijven. De sjirpende geluiden zijn duide-
lijk hoorbaar, vooral wanneer men de diertjes tussen duim en wiisvinger bij



het oor houdt. Dc klcinc clzehaantjes 'siirpen' zachtcr dan dc grotc populic-
rchaantjcs. Twee soorten uit dc ornvangriike Íarnrlic clcr bladhaantjcs trcÍÍtn
we jaarlijks massaal aan in de natuurtuilt.

Het clzehaantje (Agelastico alni) komt voorzrl clp clzcn voor. Van april tot
juni kunncn we dc blauw-violctte kevers in enorme aantallen aan hct werk
zien.Zc vreten gaten in hct blad en gaan hier mee door tot cr bijna geen

blad meer aan de elz.en zit. De elzcn ondcrvinden ovcr hct algemeen geen

bhjvcnde gevolgen van deze 'plaag' ntaar lopen opnicuw uit. Zowel de vol-
wassen kevers alsook de larven, dic veel weg hebben van rupsen, zijn plan-
teneters. Vooral in de maanden juli en augustus kunnen we het karaktcris-
tiekc vraatpatroon van de larvcn waarnemen. Hct bladgroen wordt
weggevreten zodat er een volkomen doorzichtig blad overbhjÍt. Tcvcns kan
dc gocde wárarnemer in dczc periode een vleugcllozc sluipwesp ontdekken
die parasiteert op de larvcn. De sluipwesp loopt ovcr dc onderkant van de
bladcrcn en prikt met dc lcgboor door het blad van dc els heen om de lar-
vcn van het elzehaantjc tc inlecteren. Uit het citjc dat zo in de larve wordt
gclegd ontwikkclt zich ce n sluipwesplarve dic zich voedt met het binnenstc
van zijn gasthecr. Dc larven van het clzchaantje die de dans ontspringcn
ontwikkelcn zich tot de volgende generatic kcvers die in de maandcn scp-
tember en clktober actief zijn. Deze kcvcrs overwinteren in dc grond ol'ach-
ter de schors van boomstammcn vlakbij of onder de grond.

Het populierehaantje (Melasomu populil komt voor op populicren en
wilgcn. In de natuurtuin worden deze kevers jaarhjks in grotc aantallen
gcsignaleerd op dc bittcrc wilg in het griend. Hct populierehaantje is ongc-
veer twee maal zo groot als het elzehaantjc, zo'n l0 tot l2 millimcter. Hct is

een vermiljocnrodc kever met ccn zwartc kop en halsschild. Evenals de
andcrc soorten van dit geslacht schciden de kevers bij vcrontrusting een
sterk naar blauwzuur of carbol ruikende vloeistof af. Dczc vlocistof zou hen
beschermen tegen belagcrs cn is aÍkomstig van salicylzuren uit het
populiere- en wilgeblad. Vanaf april tot juni kunnen we de kevers vinden,
die zich aan de bast van de groeitoppen van dc wilgen tegoed doen. Een
vak wilgen met dodc toppen is het resultaat van deze vraat. In juli en
augustus verschijncn de larven die vooral blad en bladnerven eten. De gcne-
ratic kevers dic hicruit voortkomt, ovcrwintcrt en begint in april wecr aan
een nicuwc cyclus.

De invlocd van een monocultuur op het voorkomen van bcpaalde insekten
is in dc natuurtuin goed waar te ncmen. In het griend, waar dc verschillende
wilgesoortcn in vakken brj elkaar staan, is de bittere wilg favoriet btj het
populicrchaantje terwijl deze kever dc andere wilgesoorten links laat liggen.
Zo maakt dc mens met het aanleggen van monoculturen onbcwust ideale
voedselgebicden voor bepaalde insektesoorten.

Insekten en de mens

Om zijn voedsel eÍficiênt te kunnen verbouwen schiep de mens monocultu-
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ren. Insekten die gebonden waren aan bepaalde voedselplanten konden
zich, door het kunstmatig hoge voedselaanbod, sterk vermeerderen. Een
ideale oplossing leek het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen, dat
na de tweede wereldoorlog hand over hand toenam. Echter, niet alleen de

ongewenste insekten werden op deze manier bestreden, maar ongewild ook
al hun natuurlijke vijanden. Bovendien werden veel insekten snel resistent
tegen bestrijdingsmiddelen , zodat telkens naar nieuwe en sterkere middelen
moest worden gegrepen. Hoewel insekten steeds minder gevoelig bleken te
worden voor deze middelen, bleek het omgekeerde het geval te zijn voor
dieren die van deze insekten leven. Vogels kregen steeds hogere concentra-
ties aan gifstoffen binnen; op hun beurt werden insekten-etende vogels weer
gegeten door roofvogels. Diersoorten die aan het eind van een voedselketen
staan, kregen zulke hoge concentraties aan giftige stoffen binnen dat ze

stierven, onvruchtbaar werden of andere nadelige gevolgen ondervonden.
De slechte afbreekbaarheid van veel bestrijdingsmiddelen veroorzaakte
bovendien lange termijn effecten, daar resten van deze stoffen zich ophoop-
ten op allerlei plaatsen in de voedselketen. Het verbod op middelen als
D.D.T., Dieldrin en Aldrin is duidelijk van invloed geweest op de stand van
veel hogere diersoorten, zoals de roofvogels.

Ingrijpen van de mens kan vele ingewikkelde relaties tussen dieren en plan-
ten verstoren. In dc natuurtuin echter wordt er bewust naar gestreefd een
situatie te creèren waarin deze relaties zich juist optimaal kunnen ontwik-
kelen. Dit zal er uiteindelijk toe leiden dat de bezoeker een grote ver-
scheidenheid aan planten en dieren te zien krijgt, niet in de laatste plaats
wat de insekten betreft.
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de educatieve betekenis van de
natuurtuin
Marianne I. Sanders

Een stukje stedelijke'natuur' in Zoetermeer

De natuurtuin heeft in de afgclopen jarcn op verschillendc terrcincn zijn
educatieve waarde bewezen. De 'natuureducatieve'betekenis van de tuin
moet in dit verband gezien worden als het duidelijk maken van verbanden
en systemen. Natuureducatie brengt mensen weer in contact met de natuur
en laat ze ontdekken dat ze hierin zelf een schakel ziin. Onze natuurtuin
biedt hicrvoor volop gelcgenheid.

'Een Íuin, bedoeld voor de gevtone Zoetermeerders', stelde Rimmer de Vries
in het eerste hoofdstuk. Deze opzet bleek een succes, want steeds meer Zoe-
termeerders wisten deze bijzondcre tuin in de afgclopcn jaren te vinden.
Veel van hcn beschikken over een eigen tuin en het is niet ondenkbaar dat
zlj z,ich laten beïnvloeden door de uitstraling van de natuurtuin. Naar schat-
ting bezoeken ieder groeiseizoen ongeveer 15.000 mensen de tuin, waar-
onder veel kinderen. De natuurtuin soeelt dan ook een rol bii de natuur-
eclucatieve activiteiten, die de gemeenï. uoo, scholen organisóert. Een ancler
aspect is dc invloed die de natuurtuin heeft op het denken cn doen van het
gemeentelijk personeel van de afdeling beplantingen.

De gemeente Zoetermeer heeft er steeds naar gestreefd zo goed mogelijk
inhoud te geven aan de betekenis van een stukje stedelijke natuur binnen
naar gemeentegrenzen.

4.1.
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4.2.
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De bevolking

Dc vaste bezockcrs van dc natuurtuirl.hcbben zclÍ'kunnen constateren, dat
dc tuin in de aÍgelopcn tien jaar veranderd is. Het waarnemen van de 'werk-
wijzc' van de natuur is voor velen ccn belangrijke reden gcworden om de
tuin regelmatig te bczoeken. Daarbij gaat hct vooral tlm ontwikkclingen rn

hun onderlinge samenhang. Kennis van soorten is hierbij gecn doel op zich.

Dc Vogelwerkgroep Zoctermeer, dc plaatselijkc afdeling van het lnsti!uut
voor Natuurbcschermingseducatic (l.V.N.) cn de Vereniging MilieudeÍ'ensre
werken in Zoetermecr samen, icdcr vanuit hun eigen kcnnisgebied. Zij
maken gebruik van het houtcn huisje brj dc ingang van de tuin, hct West-
punt. In dit gebouwtje zijn rcgelmatig tentoonstellingen te zien. Ook 

.

wordcn er vanuit dit punt rondleidingen in de natuurtuin verzorgd. Tijdens
een rondleiding gaan bezoekers gerichtcr krjken cn vragen stcllen. Door
soed waar te nemen lercn zii de antwoorden in de tuin zelf te vinden' Dit
iaatste gelclt zowel voor rondleider als bezoeker. De opmerking: '1lr ben híer
v,el eerder ílev)eest, maar ik heb níet zoveel gezien omdot ik nieÍ trisl waar ik
noar moesÍ kijken'geeft aan dat het belangrijk is om hicrin begeleid tc
worden. Wic na een rondleiding nog eens tcrugkomt in de natuurtuin kiikt
met andere ogen.
De activiteiten van bovengcnoemde natuurverenigingen vinden vooral in
het weekeinde plaats. Dan is het aantal bezoekers ook verre wcg het
grootst.

Wie op een doordeweekse dag dc natuurtuin bezoekt, vindt informatic clp

een groot bord bij de ingang. Foto's met tckst laten zicn welke soorten
planten er op dat moment bloeien en wclke dieren cr aangetroffen kunnen
worden. Wandelaars kunnen zich laten leiden door de route dic in de tuin is

uitgezet. Een folder, die regelmatig wordt aangcpast aan reccntc ontwikke-
lingen in de tuin, is gratis beschikbaar. Deze folder geeft beknopte informa-
tie over de verschillende begrociingstypen en bevat een plattegrond.

Het onderwijs

Van oudsher heeft natuureducatie zich vooral gericht op kinderen. De his-
torie van de huidige natuureducatie gaat terug tot het einde van de vorigc
eeuw. Het vak 'Kennis der Natuur', dat de Wet op het Lager Onderwijs
voorschreef, werd meestal uit boekjes gegeven. Eind 1800 waren er echtcr al
voorstanders van het geven van lessen buiten in de natuur. De kweek-
schoolleraar Heukels trok er regelmatig met zijn leerlingen op uit. Zrj
leerden op die tochten niet alleen de namen van planten en dieren, maar
merkten dat het contact met de vrije natuur de inhoud van het vak een heel
andere dimensie gaf. De onderwijzers Heimans en Thijsse propageerden het
'beleven' van de natuur in plaats van het geven van theorielessen. Thtjsse zei
hierover: 'Meer realiteit ín het ondenuijs, minder drukwerk onthouden en meer
onvergetelijks beleven' . Een kind onthoudt iets dat het zelf meemaakt veel
beter dan theorie uit een boekje. Mede dankzij de invloed van Heimans en
Thijsse gaf de toenmalige Amsterdamse wethouder van onderwijs de
scholen toestemming om wekelijks een schoolwandeling van een halve dag
te maken.



Thrjsse zag al vroeg, dat het voor onderwijzers in de stad stceds moeilijker
zou worden om mct dc klas de vrije natuur in te trekken. De steden
breidden zich uit en natuur was vaak ver te zoeken. Hij pleitte daarom voor
de aanlcg van 'instructieve plantsoenen'. Hij vond de Nederlandsc parkcn
mooi, maar niet geschikt voor zijn doel. Een plantsoen volgens zijn plan
zou een Nederlands landschap laten zient eikenbos, clzcnbos. plas cn ocvcr-
lancl. hci of cluin. De grond zou begrocicl zijn met allerlci planien. Door de
geschikte begroeiing zoudcn vccl vogels en insekten gelokt worden. Zo'n
plantsoen kreeg hrj overigcns voor zijn zestigste verjaardag. De gcmccntc
Bloemendaal schonk hem 2 hectare grond om een tuin aan tc leggen naar
zijn eigen inzichtcn. Thijsse's hof werd een prachtigc educatieve tuin, waar
scholen al mcer dan zestig jaar gebruik van kunnen maken.

Wat vroeger een hobby was van enkele enthousiaste onderwijzcrs is nu
noodzaak voor elke opvoeder. De kinderen van nu zullcn immcrs steeds

vaker worden geconfronteerd met het feit dat de menshcid bezig is zijn
leeÍmilieu te vernietigen.

Ook de gemeente Zoetermeer legt wat betrcft natuureducatie het accent op
basisscholen. De natuurtuinexcursie is cen van de aktiviteiten in het
Natuureducatieprogramma van de gemeente. Leerkrachten kunnen zich
opgeven voor een bezoek met hun groep aan de tuin. Ecrst worden zij dan
zelf rondgeleid en daarna gaan ze met hun eigen groep naar de natuurtuin.
De kinderen kunncn dan aan de hand van opdrachtbladen kijkend en ont-
dekkend cen tocht door de natuurtuin maken.

In de tuin zijn verschillende landschapselementen aanwezig, bijvoorbeeld de
polder met bijbehorende waterbeheersing en het griend, een wilgencultuur
die nog maar weinig voorkomt. Scholen, dic met een project bezig zijn over
een van deze thema's kunnen een aparte rondleiding aanvragen. Ook is het
de moeite waard om te bekijken hoc er in de tuin gewerkt wordt. Waar
wordt tegenwoordig nog met de zeis gemaaid of een sloothaak gebruikt'?
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4.3. De afdeling beplantingen

Dc bchecrservaringen opgedaan in de natuur-tuin hebbcn cr inmiddels toe
geleid dat ook cldcrs in Zoetermeer meer natuurlijk beheer wordt toegcpast.

De natuurtuin hceft zich in de afgelopen tien jaar ook in ruimtelilke zin kun-
nen ontwikkelen. Wat eens een 'natuurlijk ciland' was, gelegen in een park
met een cultuurlijk karaktcr, is nu te beschouwen als ecn natuurlijk cen-
trum, dat wel dcgelijk natuurlijke relaties onderhoudt ntet ziin omgeving.
Deze relatics kunncn we indelen in twee groepen:
1. Allc rclatics dic tc maken hebben met de vcrspreiding van soorten vanuit

de natuurtuin. We kunnen de tuin zicn als cen reservoir van orqanismen.
Dit reservoir kan de andere delcn van hct Westerpark, die momenteel op
meer natuurlijke wrjze bchecrd worden, voeden.

2. Alle relaties die te makcn hebben met het terugtrekken van soortcn in de
natuurtuin. In dit geval kunnen we de tuin zien als ecn toevluchtsoord
voor organismen, die elders in het park geen vcrblijfplaats ol voedsel
kunncn vinden. De natuurtuin biedt door zijn grotere diversiteit aan
milieus meer mogelijkheclen om te overlcven. Tevens vinden veel dieren
in de periode waarin dc tuin geslotcn is, er de nodige rust om te
overwlnteren.

Naar hct zich laat aanzien zal het verschil in 'natuurlijkhcid' tussen de tuin
cn zijn directe omgeving stecds vcrdcr vcrvagen. Dit wil niet zeggen dat de
tuin daarmee zijn educaticve waarde voor het groenbeherend personeel zal
verliezen. Dc natuurtuin heeft door zijn grote variatie aan uitgangsmilieu
vcel voor op het omringende Westerpark. Naarmatc de trjd vcrstrijkt en de
begroeiingen in de tuin zich vcrdcr ontwikkelen en daardoor waardevoller
worden, zal de voorbecldfunctie wat 'natuurlijk groen' betreft alleen maar
toenemen.
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27<
Twee hazen
vechten om een
wtiíte

28
In de scheme-
ríng kunnen we
nog wel eens een
egel aantreffen
in de tuin
v
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De kleine kare-
kiet is een jaar-
lijks terugke-
rcnde broedvo-
gel die een kun-
sÍig nest vlechl
tussen enkele
rietstengels

30
Spreeuwen
inspecteren in
het voorjaar
zieke en dode
bomen op de
aanwezigheicl
van hohes om te
neslelen

3l
De wotersnip
zoekt zijn voed-
sel in ondiep
woter of in
drassige
weilanden

32
Het drijvende
nest van de fuuí
is verankerd
lussen rtetsten-
gels of ín het
water hongende
tokken
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JJ<
Vanaf paaltjes,
maar ook veel-
vuldig biddend
in de lucht zoekt
de Íorenvolk
naar zijn prooi

34<
Een ftis
gebruikt de
toppen van
bomen als
zangpost

J5<
Kramsvogels
zijn wíntergas-
ten die in het
najaar massaal
aanvallen op
besdragende
bomen en
struiken
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De grote don-
kere vlek achter
het oog is
karakteristiek
voor de bruine
kikker

37
Door verster-
king van het
geluid met de
kwaakblazen
zorgen groene
kikkers in het
voorjaar voor
een oorverdo-
vend concert
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J8<<
Zweefvliegen
zoals deze Volu-
cella pellucens
zijn onschuldige
bloembezoekers

39<
De tuinhommel
gebruikt haar
lange tong om
de diepliggende
nectar Ie
bereiken

40<
Populierehoantjes
zijn vermiljoen-
rode kevers die
zich hier te goed
doen aan de
schors van de
bittere wilg

41<
Elzehaantjes
zijn blauw-
violette kevers
die leven van
elzeblad



De kleine glo-
zenmaker
behoort tot de
grootste vlie-
gende ínsekíen
die we in de tuín
kunnen
aontreffen

43
De dagpauwoog
is een 'brondne-
ÍelsoorÍ' von-
wege de voed-
selvoorkeur van
de rupsen

44
De rups van de
grote hermelijn-
vlinder leeft
solitair op
wilgen en
populieren

45
Het icarus-
blauwtje is een
typische'mooi
weer vlieger'
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4ó<
Het bord bij de
ingang geeft
voorlichting aan
de bezoekers

47<
Een natuurtuin-
excursie leert
mensen meí
andere ogen
kijken
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verklarende woorden I ijst:

Abiotisch

Balts

Biotoop

Blauwgrasland

Boczem

Climaxvegetatie

Ecotype

Gradiënt

Griend

Hergroei

Hogere plant
Kritische soort
Kwcl

Microfauna

Fouragercn
Geriefhout

Niet door toedoen van levendc organismen teweeggc-
bracht oÍ' daaruit opgebouwd.

Het gedrag bij een vogelsoort dat dc band versterkt
tussen de beidc sexen, zodat het tot cen paring kan
komen.
Plaats waar ecn plant of dier gehecl in zijn omgeving
is ingepast. Een woon- of groeigebied.
Onbemest schraal hooiland waarvan de typerende
klcur bepaald wordt door planten als blauwc zegge
(Carex panicea) en prjpestrootlc (Molinea caerulea).
Een stelscl van gesloten watercn waarin water uil ccn
polder wordt geloosd ter voorlopigc berging.
(boezemwater)
Eindstadium van de vegetatieontwikkeling op een
bepaalde plaats bij stabielc cxterne omstandigheden.
Ecn groep planten binnen cen soort die genetisch
aangcpast is aan een bepaald lecfmilieu maar in staat
is te kruisen met andere ecotypes van dezelfde soort.
Voedsel zoeken.
Hout dat voor eigen gebruik wordt geplant, gekapt en
aangewend, bijvoorbeeld voor het maken van stelen,
stokken en hekken.
Geleidehjke overgang van een grootheid in de ruimte,
bv nat - droog. (Vochtgradiënt).
Een plantage van voornamelijk wilgesoorten voor de
productie van rijshout.
Aanmaak van nieuwc plantedelen na snoei, waardoor
de olant kan overlevcn.
Plant die stengel, bladeren en wortel bezit.
Ecn soort die specifieke eisen stelt aan het milieu.
Hct verschijnsel waarbij water uit de ondergrond of
uit hoger naburig land of water een gebied
binnendringt.
Kleine dierlijke organismen die we met het blote oog
niet kunnen waarnemen. ook wel bodemdieren met
geringe afmetingen.
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Plantcnsociologie -

Prcclatic

Sawa
Slaan
Slcmpig

Stobbe
StoÍkringloop

Tweczaadlobbig

Zangpost

Stuclie van de manicr waarop plantcn sanlcn in een

beoaalde streek voorkomcn of lcven, in vcrband met
clc-eigcnschappcn van het milieu.
Hct verschijnsel dat bepaaldc diercn in lcven bli.iven

cloor het doden cn opcten van anderc dieren. 
,

Nat bouwland (rijstveld) met bcvlociing in terrassen.
Het grijpen van een prooi door rooÍvogels'
Aancluiding voor groncl dic door regen gemakkelijk
dichtslaat.
Stronk van een boonl.
Eer.r unick natuurlijk systcem dat mct de zon als ener-
eicbron het leven op aarder in stand houdt. Voorbeeld:

ilant.n nemcn voor hun groci vocdilgsstoffen op uit
àc groncl en produceren voedingsstclffen i1 hun blade-

rcn. Stcrft dc plant, dan dient hrj schimmels en bacte-
rión tot vocdsel, dic op hun beurt weer plantcdelen
omzettcn in voor plantcn opneembaar vcledsel.

Bcnaming voor cCn grote groep hogerc plantcn die als

kiemplant twee zaadlobben heeft.
Een bcpaalde, vaak hoog gclegen plaaq, waar van-
claan eên zangvogelmannetje mct zrjn licd ecn wijÍic
orobcert aan tc trekkcn en anderc mannetjes van

dezclfde soort uit zijn gebicd wcert'
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