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KEN UW BOS

Door Leo van Os 
 
Je zult er misschien niet zo 
op letten als je rustig door 
Wandelbos Groenendaal 
loopt. Maar Groenendaal 
kent een aantal cultuur-
historische elementen, 
waarvan sommige meer 
dan 250 jaar oud zijn. De Lelievijver, de Rhododendron-
vijver, de Zochervijver en de Waterdel om er een paar te 
noemen.  
 
En dan is er ook de Kop & Schotel. Je vindt die aan de 
oostelijke kant van het noorderbos; ga je het bruggetje 
over de Ritzema Boskade over en loop je langs de 
WABO-padvinders in zuidelijke richting, dan kom je 
vanzelf langs dit cultuurhistorische element. Althans, 

de laatste jaren zag je alleen nog maar wat er van dit 
oorspronkelijk fraaie stukje bos was overgebleven. 
Omgewaaide bomen en een clandistien aangelegd 
takkenbruggetje maakten het lastig om de ‘schotel’ nog 
te herkennen. En ook de begroeiing van de ‘kop’ liet 
veel te wensen over. 
 
Maar de afgelopen tijd hebben de boswachters ‘enig 
achterstallig onderhoud gepleegd’, zoals dat heet. De 
omgevallen bomen zijn verdwenen en de oneigenlijke 
‘bruggetjes’ verwijderd. Als je er nu langs loopt zie je 
weer duidelijk waarom dit element ‘Kop & Schotel’ heet. 
Bedankt Rogier en Cees; en bedankt gemeente 
Heemstede! 

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

Kop & Schotel in ere hersteld 

Foto’s: Vrienden Wandelbos Groenendaal.

Door Bart Jonker 

Heemstede/Bloemendaal – Dat er 
veel leven aan de waterkant is, heeft 
u inmiddels een paar keer kunnen 
lezen in deze rubriek ‘Ken uw water-
kant’. In deze a!evering nemen we 
de waterrat oftewel woelrat Arvicola 
amphibius) onder de loep. Niet te 
verwarren met de beruchte bruine 
(riool)rat (Rattus norvegicus), die ook 
weleens (onterecht) de bijnaam 
waterrat krijgt.  

De woel- of waterrat is een knaagdier 
uit de familie familie Cricetidae, 
waartoe ook de woelmuizen en de 
hamsters behoren. De waterrat heeft 
een voorkeur voor relatief schoon en 
stilstaand water. Hij is net als de 
woelmuizen herkenbaar aan zijn 
enigszins gedrongen bouw, kleine 
oren en stompe snuit. De staart is 
behaard. Woelratten zijn overwe-

gend bruin van kleur met een glan-
zende vacht, maar ook zwarte exem-
plaren komen voor. Een woelrat is 
circa 120 mm lang en kan tot 3,2 kilo 
wegen. Mannetjes kunnen iets groter 
zijn dan vrouwtjes.  

De woelrat is een uitstekend zwem- 
mer. Hij kan zwemmend 50 cm per 
seconde halen en is een goede 
duiker. Onder water kan hij het 1,5 
minuut volhouden. Hij is zowel 
overdag als ’s nachts actief en heeft 
een voorkeur voor steilere oevers 
met diverse begroeiing. De oever 
moet maximaal 1 meter hoog zijn en 
het water minstens 20 cm diep. Woel-
ratten zijn overwegend planteneters, 
maar ook staat vis of fruit af en toe 
op het menu. De woelrat maakt een 
gangenstelsel met voorraadkamers 
van wel 1 meter diep en 100 meter 
lang, waarin hij zijn voedselvoor-
raden opslaat. Het territorium langs 

de oevers is gemiddeld 170 meter 
lang (maximaal 500 meter) van een 
mannetje, van een vrouwtje gemid-
deld 120 meter (maximaal 200 
meter). Opvallend is dat het man-
netje doorgaans in hetzelfde leefge-
bied blijft wonen, terwijl een vrouw-
tje weleens verhuist. Woelratten 
kunnen gezamenlijk een hol delen.  

Bij de woelrat staat de fabriek niet 
stil, ze kunnen vijf worpen per jaar 
hebben. Opmerkelijk is dat het 
vrouwtje monogaam is en het 
mannetje 2 tot drie partners kan 
hebben. De voortplantingstijd loopt 
van maart tot september/oktober. 
Jonge woelratten zijn vrij snel 
geslachtsrijp: mannetjes na 50 
dagen, vrouwtjes na 70 dagen. Ze 
kunnen maximaal 3 jaar oud worden, 
in gevangenschap zelfs vijf jaar.  

(Bron: o.a. de Zoogdierenvereniging)

Ken uw waterkant: de woelige waterrat, een uitstekend zwemmer

De woel- of waterrrat (Arvicola amphibius). Foto: Bigstock.

Regio - Annemieke Fierinck en Esther 
Hessing werken aan een kunstproject 
over de duinen. Hun project is een 
zoektocht naar de diversiteit van 
!ora en fauna en het nut en de nood-
zaak van het duinlandschap in Neder- 
land. Annemieke en Esther Hessing 
vertellen: “Met de wandelschoenen 
aan trekken wij, tijdens de inmiddels 
zoveelste lockdown, de duinen in op 
zoek naar nieuwe ontdekkingen. In 
ieder jaargetij zien onze duinen er 
anders uit. Waar het gebied in het 
voorjaar en de zomer volop in bloei 
staat en de zon een warme tint geeft 
aan het zand, is de kleur in de winter 
grotendeels verdwenen.  

Struinend door de duinen zien we 
hier en daar toch heldergroene 
plekken in het zand. We gaan op 
onderzoek uit en wat blijkt; die 

tapijtjes die we van een afstand als 
één en dezelfde beschouwden, zijn 
toch niet zo uniform als we dachten. 
Dit groen bestaat uit allerlei verschil-
lende types die we mos noemen. 
Zelfs op een gebied van slechts een 
vierkante meter groeien wel vijf 
verschillende soorten.  

Via onze determineerapp komen we 
erachter dat mossen niet alleen heel 
leuk zijn om van dichtbij te bekijken, 
maar het blijkt dat ze ook allemaal 
grappige namen hebben als Frietzak-
bekermos, Rendiermos of Klauwtjes-
mos. Wat weten we eigenlijk van 
mos? Is het een plant en is het goed 
of slecht nieuws dat ze in dit gebied 
groeien?  
We besluiten ons te verdiepen in de 
mossen en leren dat mossen wel 
degelijk planten zijn, maar dan zon- 

der wortels en een vaatstelsel. Ze 
nemen voedingssto"en op via het 
bladoppervlak. Mossen zijn een be- 
langrijke schakel in ecosystemen, 
naast het produceren van zuurstof en 
het tegen gaan van erosie, bieden ze 
leefruimte voor insecten en is het 
een plek voor het ontkiemen van 
allerlei zaden en vruchten. Daarnaast 
zijn het ook een soort ecologische 
waakhonden. Dauw en regenwater 
met daarin allerlei (gif )sto"en komen 
onverdund binnen. Mos is hierdoor 
uiterst kwetsbaar voor veranderin-
gen in de omgeving en juist deze 
eigenschap maakt mossen nuttig 
voor o.a. natuurbeheerders. Zo zijn er 
soorten die op plekken groeien waar 
zuur regenwater niet kan wegstro-
men, of die het goed doen in een 
gebied met hoge ammoniakconcen- 
traties.  

Wij vonden mossen altijd vooral 
mooi en aaibaar. Maar nu deze plan-
tengroep zo verassend veelzijdig en 
veelvormig blijkt, zijn we helemaal 
verkocht en speuren we bij elke duin-
wandeling naar nieuwe soorten. We 

hebben nog maar een fractie gezien 
van de honderden soorten die in 
Nederland voorkomen”, aldus Anne-
mieke en Esther.
Meer informatie op:
www.estherhessing.nl.

Mysterieuze mosjes ontdekken in de duinen

Fraai haarmos. Foto: Esther Hessing.  

Heemstede/Bloemendaal - Om op- 
timaal te kunnen groeien en bloeien, 
hebben vaste planten net als mensen 
voeding nodig. Dat geef je ze in de 
vorm van mest. Maar hoe en wan-
neer doe je dit het beste? De basisbe-
hoeften van vaste planten zijn licht, 
warmte, water en voeding. Een deel 
van de voeding zit al in de vorm van 
mineralen in de bodem, voor het 
andere deel zijn planten afhankelijk 
van bemesting. Bemesten doe je 
twee keer per jaar: in het voorjaar en 
in de nazomer. 
 
Extra boost
De voorjaarsbemesting is het belang-
rijkst; het vormt het fundament. 
Bemesting in maart geeft je vaste 
planten een extra boost bij de groei. 
De bemesting in de nazomer (juli/
augustus) is nodig om de planten 
sterk de winter in te laten gaan.
 
Topconditie
Vraag in het tuincentrum of bij de 
bouwmarkt naar organische mest. 
Organische mest heeft een aantal 
voordelen boven kunstmest. Zo 
groeien de planten rustiger en verbe-
tert het de bodem. Tuinmest, sier-
tuinmest of bordermest zijn geschikt 
voor vaste planten. Kijk voor de juiste 
dosering op de verpakking; te veel 
mest geeft juist zwakkere planten 

energie. Strooi de mest op de bodem 
bij de planten. Dankzij bemesting 
groeien en bloeien ze optimaal en 
blijft de bodem gezond en vrucht-
baar. Zo houd je je vaste planten in 
topconditie en kan je jaar in jaar uit 
van ze genieten.
 
Tips
Bemest niet als het blad nat is; als de 
mest op het blad blijft plakken, be- 
staat kans op bladverbranding. Breng 
aanvullend een dun laagje groen-
compost aan op de grond. Het blad 
verraadt of jouw vaste plant voldoen-
de voeding heeft. Zo duidt kleiner en 
lichtergekleurd blad op stikstofge-
brek (N) en blad dat tussen de nerven 
geel verkleurt op gebrek aan magne-
sium (Mg). Kijk op www.perennial-
power.nl voor meer praktische tips 
en inspiratie over vaste planten.

Bron: Perennial Power.

Vaste planten bemesten doe je zo

De hibiscus. Foto: Bart Jonker.


