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KEN UW BOS

Door Marieke Reehoorn, 
Ambassadeur van de 
Fantasie     

Moeder natuur is een ware 
kunstenares. Eentje met 
talent voor design, oog 
voor details en gevoel voor 
schoonheid. 
Kijk eens naar dit prachtige object dat zij afgelopen 
weken gecreëerd heeft. Is dit geen fantastisch voor-
beeld van hip design met een nostalgisch tintje? Die 
intens rode kleur en de verdeling van de stippen!  Wist 
u dat de witte stippen restanten zijn van het algeheel 
omhulsel waarin de paddenstoel ‘opgesloten’ zat 
voordat hij uit de grond kwam? 

Het magische van dit object is dat het binnen enkele 
dagen van vorm verandert, van bol naar plat, maar nog 
even adembenemend. 

Fantaseer er een deurtje en twee raampjes in en je hebt 
een schitterende villa voor kabouter Spillebeen met 
een (voorraad)schuurtje/gastenverblijf/sauna of wat 
uw fantasie ook maar kan bedenken. 
 
Spillebeen kan trouwens beter niet van zijn huisje 
snoepen, want deze beauty heeft hallucinerende 
eigenschappen. Dit wetende begrijp ik ineens waarom 
Spillebeen altijd zo druk zit te bewegen bovenop zijn 
paddenstoelenhuisje. Hopelijk houdt hij dit exemplaar 
wat langer heel. 
 
Eén ding nog; zullen we voor dit kunstwerkje een 
andere naam verzinnen? Vliegenzwam is toch wel wat 
boers voor zoiets magisch, zoiets adembenemends, 
zoiets lie!ijks. Heeft u een leuk idee?  

Deze rubriek komt tot stand met medewerking van 
Vereniging Vrienden Wandelbos Groenendaal.
info@wandelbosgroenendaal.nl.
www.wandelbosGroenendaal.nl
www.ambassadeurvandefantasie.nl"

Design in Groenendaal 

Foto’s: Vrienden Wandelbos Groenendaal.

Door Bart van Jonker

Heemstede/Bloemendaal – Heeft u 
een tuin aan de waterkant? Een grote 
kans dat u deze grote watervogel 
gadeslaat: de aalscholver ((Phalacro-
corax carbo). Aalscholvers bevinden 
zich zowel aan de kust als in het 
binnenland in waterrijke gebieden 
en langs sloten en rivieren. De aal-
scholver wordt ook wel schollevaar, 
koolgans, waterraaf of scholverd 
genoemd. In Europa komen circa 42 
soorten aalscholvers voor.

Grote jongen
De aalscholver is een vrij grote 
jongen die tot een meter hoog kan 
worden en waarbij de spanwijdte van 
de vleugels 120 tot 149 centimeter 
kan bedragen. Ze bezitten een lange 
snavel voorzien van een haakvor-
mige punt. Die dient om vis te 
vangen. De aalscholver is in Neder-
land een door de wet beschermde 
vogelsoort. Sportvissers zien 
aalscholvers liever gaan dan staan, 
want zij zijn geduchte concurrenten 
voor de visvangst.

Een volwassen aalscholver verschalkt 
namelijk dagelijks maar liefst een 
pond verse vis. Hun menu bestaat 
voornamelijk uit vissen als pos, baars, 
snoekbaars, blankvoorn en ook wel 
spiering. Paling is eveneens gewild, 
maar deze vissoort is tegenwoordig 
schaars. Tevens zijn ze gek op 
brasem. Je zult het niet gauw 
denken, maar doordat aalscholvers 

veel brasem eten, voorkomt dit de 
algengroei in stilstaande wateren. 
Brasems eten namelijk veel water-
vlooien, die juist de algenvorming 
tegengaan.
In delen van Azië worden aalschol-
vers afgericht om vissers te helpen 
bij de visvangst. Helaas geschiedt dat 
nog weleens met wrede praktijken 
voor de vogel zelf. Vooral vroeger 
kregen afgerichte aalscholvers een 
ring om hun nek, zodat ze alleen de 
kleinere vissen konden doorslikken 
en de grote vissen die ze vingen 
overbleven voor de vissers.

Drogen van verenkleed
Een veel voorkomend gezicht is dat u 
de aalscholver met wijd uitgespreide 
vleugels ziet langs de waterkant, al 

dan niet zittend op een paaltje. Dit is 
het ritueel om hun vleugels te laten 
drogen. De aalscholver heeft relatief 
zwaardere botten dan andere water-
vogels en daardoor hebben ze 
minder drijfvermogen. Hun schub-
vormige verenpak wordt daarom 
behoorlijk nat. Daarom drogen ze zo 
regelmatig hun verenkleed.

Broedtijd
Hoewel een echte watervogel, maakt 
de aalscholver nesten in bomen, 
maar ook wel op de grond of in riet-
kragen. De broedtijd is vrij lang en 
loopt van december tot juni. Een 
nest bestaat uit 3-4 eieren en worden 
uitgebroed in 27 tot 31 dagen.
De jongen kunnen na ongeveer 50 
dagen vliegen.

Ken uw tuin: de aalscholver, een echte 
ervaren hengelaar aan de waterkant

Een aalscholver aan de Kadijk met uitgespreide vleugels, die op deze manier zijn 
verenkleed droogt. Foto: Bart Jonker. Heemstede - Bezoekers van Groe-

nendaal is het vast opgevallen dat er 
sinds bijna 2 jaar genummerde nest-
kasten met een V, een K, een P en een 
R code zijn verschenen."
"
In totaal zijn het bijna 80 kasten en 
ze hebben te maken met een natuur-
vriendelijke manier om de biodiversi-
teit"te verhogen en de eikenproces-
sierups onder controle te houden."
De 35 V kasten zijn voor vleermuizen 
die leven van de vlinders die de eitjes 
leggen, en de 40 K, P en R codes 
staan voor de Koolmees, de Pimpel-
mees en de Ringmus die de rupsen 
zelf graag lusten.

De nestkasten zijn door vrijwilligers 
van stichting MEERgroengemaakt als 
een recycling project van hardhout 
uit de milieustraat en gaan nog 10- 
20 jaar mee.""
Na de coronaperiode is stichting 
MEERgroen benieuwd hoeveel 
kasten bewoond zijn geweest. Ook is 
het nu de tijd om ze schoon te 
maken voor nieuwe bewoners en om 

ze eventueel op een andere plek te 
hangen, dit kon vanwege corona niet 
in 2020."
Op zondag 14 november wordt er 
met de boswachters en met 3 of 4 
ploegen door het hele Groenen-
daalse Bos gegaan. Ook kinderen zijn 
welkom. En naast (lege) nestjes 
komen er altijd andere verrassingen 
tevoorschijn aan bijzondere bewo-
ners, paddenstoelen etc. Dus het 
wordt een interessante en leerzame 
middag.""
Notitieboekjes, oude afwasborstels," 
krabbers of schepjes, emmers met 
sop, snoeischaren, kruiskopschroe-
vendraaiers (om de deksels los te 
schroeven) en verrekijkers zijn 
aanbevolen. Ladders en begeleiders 
zijn beschikbaar.

Aanmelden is verplicht voor zaterdag 
13 november i.v.m. de organisatie en 
logistiek.""
Na opgave wordt de verzameltijd en 
-plaats bekend gemaakt. Laat weten 
of u komt en met hoeveel mensen op 
info@stichtingmeergroen.nl."

Help mee met de nestkastencontrole in 
Wandelbos Groenendaal

Nestkasten ophangen. Foto: aangeleverd door stichting MEERgroen.

Heemstede - Afgelopen woensdag 
werden er op Kom In Mijn Tuin 
(KIMT) voorbereidingen getro#en 
voor Halloween."
De pompoenen lagen te wachten op 
de kinderen om uitgehold te worden. 
In twee groepen werd er de work-
shop gegeven onder leiding van 
twee vrijwilligers."
Al het gereedschap lag klaar en 

iedere deelnemer mocht een pom-
poen uitzoeken."
Vakkundig werden ze uitgehold en 
kregen een gezicht. Alle kinderen 
gingen naar huis met een prachtige 
Halloweenpompoen!

Meer informatie op:
www.kominmijntuin.com of via
Facebook Kom In Mijn Tuin.

Halloween op Kom In Mijn Tuin

Halloweenpompoens maken. Foto: Monique Rusman.


