
De	Wiershoeck-Kinderwerktuin,	dinsdag	31	oktober	2017	
	
Beste	natuurliefhebber/-ster,	
	
Tijdens	deze	 laatste	reguliere	excursie	van	dit	 jaar	scheen	de	zon	regelmatig.	Er	stond	ook	 lang	niet	meer	zo	
veel	wind	als	in	de	voorgaande	dagen.	De	grote	tuin	van	De	Wiershoeck	was	nog	wel	nat,	maar	lang	niet	meer	
zo	nat	 als	 een	week	eerder.	Volgens	de	weersverwachting	 zou	het	 in	de	 loop	van	de	middag	gaan	 regenen.	
Helaas	was	dat	ook	zo	en	daardoor	keerde	 ik	eerder	dan	gebruikelijk	huiswaarts.	Ook	nu	was	er	niet	veel	 te	
zien,	maar	de	excursie	begon	met	een	leuke	waarneming.	
Woensdag,	op	weg	naar	o.a.	 de	nieuwe	 fotozaak	Kamera	Express,	maakte	 ik	nog	een	paar	 foto’s	 en	ook	op	
vrijdag	was	ik	nog	even	weer	present,	met	een	nieuwe	camera.	
	

	
	
Nog	tijdens	het	gebruikelijke	rondje	“Heb	je	de	afgelopen	dagen	nog	iets	 leuks	gezien?”	viel	mijn	oog	op	een	
“grote	gele	speldenknop”	op	een	houtsnipper.	Het	bleek	een	zwammetje	te	zijn.	Toen	we	de	houtsnippers	eens	
goed	 bekeken	 ontdekten	 we	 nog	 meer	 zwammetjes,	 in	 diverse	 stadia.	 Ze	 deden	 ons	 denken	 aan	 de	
zwammetjes	die	we	in	2012	(de	tijd	vliegt)	ook	op	houtsnippers	zagen.	Dat	was	het	gestreept	nestzwammetje	
en	die	is	iets	groter	dan	deze	gele	zwammetjes.	
(Panasonic-Lumix	-	Olympus)	
	

Dit	 gele	 zwammetje	 met	 “eitjes”	
in	 het	 “bekertje”	 bleek	 het	 geel	
nestzwammetje	 te	 zijn.	 Het	
vruchtlichaam	is	3-7	hoog	en	heeft	
een	 diameter	 van	 4-8	mm.	 In	 het	
begin	 is	 het	 bekertje	 bedekt	 met	
een	vlies.	In	het	bekertje	zitten	1-2	
mm	 grote	 “eitjes”	 waarin	 de	
sporen	 worden	 gevormd.	
Wanneer	 het	 vlies	 breekt	 komen	
de	 eitjes	 bloot	 te	 liggen.	 Ze	
worden	 vaak	 door	 regendruppels	
uit	het	bekertje	geslingerd.	Aan	de	
eitjes	 zit	 een	 kleefdraad	 en	
daarmee	 blijven	 ze	 plakken	 aan	
allerlei	 plantenstengels.	 Als	 de	
eitjes	 opdrogen	 barsten	 ze	 open	
en	verspreiden	de	sporen	zich.	
	

	
(Olympus	–	Nikon	–	Olympus	-	Olympus)	



	
	
Ik	heb	al	vaker	een	blik	geworpen	op	dit	mooie	elfenbankje.	Daar	had	ik	ook	alle	tijd	voor,	want	het	gewoon	
elfenbankje	 groeit	 het	 hele	 jaar.	Deze	 algemeen	 voorkomende	 saprofyt	 groeit	 dakpansgewijs	 in	 groepjes	 en	
heeft	 een	 witte	 rand	 met	 daarbinnen	 verschillend	 gekleurde	 zones:	 wit,	 beige,	 okergeel,	 (rood)bruin,	 grijs,	
blauw	of	zwartachtig.	De	stevige,	waaiervormige	hoeden	zijn	3-8	cm	groot	en	meestal	niet	dikker	dan	2	mm.	
Naast	 het	 gewoon	 elfenbankje	 komen	 ook	 de	 volgende	 soorten	 voor:	 geelgerand	 elfenbankje,	 wit	
dwergelfenbankje,	tweekleurig	elfenbankje,	fopelfenbankje,		ruig	elfenbankje	en	gezoneerd	elfenbankje.	
Saprofyten	zijn	afvalverwerkers.	De	naam	is	afkomstig	van	de	Griekse	woorden	“sapros”	(verrot)	en	“phutton”	
(plant).	 Het	 is	 een	 verwijzing	 naar	 de	manier	 waarop	 deze	 paddenstoelen	 zich	 voeden,	 namelijk	 met	 dood	
organisch	materiaal.	Zonder	deze	zwammen	zou	een	bos	al	snel	ten	onder	gaan	aan	het	eigen	afvalmateriaal.	
(Olympus)	
	

	
	
Veel	 insecten	 heb	 ik	 deze	 dag	 niet	 gezien.	 Deze	 gewone	 pendelvlieg	 zat	 zich	 op	 de	 heg	 te	 koesteren	 in	 de	
najaarszon.	
(Nikon)	



	
	
In	mijn	vorig	verslag	stond	ook	al	een	 foto	van	een	geweizwam.	Maar	qua	vorm	deed	die	 in	het	geheel	niet	
denken	aan	een	gewei.	Ook	dit	geweizwammetje	lijkt	niet	echt	op	een	gewei,	maar	komt	toch	al	iets	meer	in	de	
richting.	
(Olympus)	
	

	
	
Op	 dezelfde	 plek	 als	 vorig	 jaar	 staat	 weer	 de	 indrukwekkende	 grote	 parasolzwam.	 De	 hoed	 kan	 erg	 groot	
worden	 (diameter	 tot	 ruim	30	cm).	Bijzonder	 is	ook	de	ring,	die	 langs	de	steel	 (tot	40	cm	hoog)	kan	worden	
geschoven.	De	hoed	wordt	regelmatig	gebruikt	 in	de	keuken.	De	jonge	grote	parasolzwammen	zien	er	uit	als	
trommelstokken	en	worden	zo	ook	wel	genoemd.	
(Olympus)	
	
	



	
	
Het	blad	van	de	paardenkastanje	verdroogt	en	verkleurt.	Een	 fraai	 contrast	 vormen	de	nieuwe	knoppen.	De	
jonge	takjes	en	blaadjes,	al	in	de	kiem	aanwezig,	overwinteren	in	knoppen.	Knoppen	vind	je	op	de	plaats	waar	
eerder	 een	 blad	 heeft	 gezeten.	 Je	 kunt	 dat	 nog	 zien	 aan	 het	 bladlitteken	 dat	 er	 overblijft.	 Het	 bladlitteken	
ontstaat	 door	 het	 afvallen	 van	 het	 blad.	 In	 dit	 litteken	 zitten	 één	 of	 meer	 sporen	 (donkere	 vlekjes),	 het	
bladmerk.	 Een	 spoor	 is	 het	 litteken	 van	 de	 vaatbundel.	 Een	 bladlitteken	 zit	 op	 een	 bladkussen	 dat	 een	
verhevenheid	van	de	tak	is,	waarop	het	blad	was	ingeplant.	
(Nikon)	
	

	
	
De	foto	links	maakte	ik	dinsdag.	Waarschijnlijk	is	het	weer	het	plasmodiumstadium	van	een	slijmzwam.	Toen	ik	
donderdag	nog	weer	een	kijkje	nam	zag	de	zwam	er	heel	anders	uit	(rechts).	
Het	plasmodiumstadium	is	een	bepaalde	structuur	van	een	slijmzwam	dat	zich	langzaam	als	een	dier	over	het	
substraat	 kan	 verplaatsen	 als	 het	 substraat	 als	 voedselbron	 uitgeput	 raakt.	Het	 plasmodium	 voedt	 zich	met	
micro-organismen	 en	 schimmelsporen	 en	 -hyphen.	 Na	 verloop	 van	 tijd	 ontstaan	 er	 sporenlichamen	 aan	 de	
bovenkant,	waarin	sporen	ontstaan.	Bij	gunstige	omstandigheden	worden	de	sporen	losgelaten.	
(Olympus	-	Olympus)	
	



	
	
Deze	honingbij	vond	het	schijnbaar	te	koud	om	te	vliegen.	Misschien	probeerde	ze	zich	ook	wel	te	herinneren	
waar	ze	eventueel	nog	nectar	of	stuifmeel	kon	halen.	
(Olympus)	
	

	
	
Vrijdag	zocht	ik	op	de	houtsnippers	in	de	kruidentuin	van	De	Wiershoeck	ook	nog	even	naar	nestzwammetjes.	
Ik	 vond	 er	 geen,	maar	wel	 dit	 paddenstoeltje	 van	 slechts	 enkele	 centimeters	 hoog.	 Ik	 heb	 geen	 idee	welke	
paddenstoel	het	is.	
(Panasonic-Lumix)	
	
Tot	slot	nog	weer	even	een	link	naar	een	zeer	interessante	site:	http://www.floravannederland.nl/home/	
	
Het	was	afgelopen	dinsdag	de	laatste	(reguliere)	excursie	van	dit	 jaar	op	de	tuinen	van	De	Wiershoeck	en	de	
Kinderwerktuin.	Waarschijnlijk	ga	ik	er	nog	wel	af	en	toe	even	kijken	en	als	ik	het	de	moeite	waard	vind	maak	ik	
daarvan	ook	nog	wel	weer	een	verslag.	Maar	voorlopig	verschijnt	het	verslag	dus	onregelmatig	en	slechts	af	en	
toe.	



De	 afgelopen	 jaren	 fotografeerde	 ik	 bijna	 uitsluitend	 met	 de	 Nikon	 D5000	 (spiegelreflex)	 met	 een	 85	 mm	
macrolens.	 De	 scherptediepte	 is	 dan	 heel	 gering.	 Soms	 is	 dat	 mooi,	 maar	 het	 kan	 ook	 heel	 storend	 zijn.	
Bovendien	heb	 ik	de	 indruk	dat	de	kwaliteit	 van	de	 foto’s	 (op	 zeer	 korte	afstand)	de	 laatste	 tijd	achteruit	 is	
gegaan.	 De	 Olympus	 SP-565UZ	 is	 een	 oudere	 compactcamera	 met	 supermacro-instelling.	 Je	 kunt	 het	
onderwerp	tot	op	1	cm	benaderen.	 Je	moet	ook	wel	dicht	op	 je	onderwerp	kruipen	om	het	redelijk	groot	 in	
beeld	 te	brengen.	De	 scherptediepte	 is	 groot,	 soms	prettig	maar	 lang	niet	altijd.	Bovendien	 fotografeert	het	
niet	 prettig	 en	 bij	 het	 fotograferen	 van	 insecten	 is	 die	 korte	 afstand	 niet	 wenselijk.	 De	 nieuwe	 camera	
Panasonic-Lumix	DMC-FZ200	 lijkt	wat	dat	 betreft	 veel	 op	de	Olympus.	Maar	op	deze	 camera	 gebruik	 ik	 een	
macrovoorzetlens	 (kan	niet	op	de	Olympus)	waardoor	 ik	wel	op	een	acceptabele	afstand	het	onderwerp	kan	
fotograferen.	Bovendien	heeft	de	camera	een	erg	goede	lens.	Ik	hoop	veel	plezier	te	hebben	aan	deze	camera,	
maar	de	Nikon	blijft	beslist	niet	werkloos	in	de	kast.	
	
Groetjes,	
	
Luit	


