
De	  Wiershoeck-‐Kinderwerktuin,	  dinsdag	  30	  december	  2014	  
	  
Beste	  natuurliefhebber/-‐ster,	  
	  
Het	  weer	  op	  dinsdag	  was	  bijna	  als	  verwacht.	  Het	  was	  een	  grijze	  dag,	  de	  voorspelde	  kleine	  kans	  op	  een	  beetje	  
zon	  bleek	  helaas	  nog	   te	  positief	   ingeschat.	  Daardoor	  werd	  het	  weer	   een	  dag	  waarop	  er	  weinig	   interessante	  
onderwerpen	  aanwezig	  zijn	  en	  die	  je	  bovendien	  ook	  nog	  slecht	  kan	  fotograferen.	  Dat	  was	  jammer,	  des	  te	  meer	  
omdat	  ik	  een	  nieuwe	  lens	  (Tamron	  16-‐300	  mm)	  op	  de	  camera	  had	  bevestigd.	  Met	  deze	  lens	  hoop	  ik	  het	  leven	  
op	  De	  Wiershoeck	  en	  de	  Kinderwerktuin	  eens	  “met	  andere	  ogen”	  te	  bekijken.	  Ik	  wil	  mijn	  aandacht	  de	  komende	  
maanden	  maar	  eens	  richten	  op	  de	  vogels	  die	  rondscharrelen	  op	  de	  tuinen.	   	  Daar	  ben	   ik	  dinsdag	  al	  en	  beetje	  
mee	   begonnen,	   maar	   doordat	   het	   een	   grijze	   dag	   was	   (dus	   weinig	   licht),	   was	   dat	   geen	   onverdeeld	   succes.	  
Verder	  richtte	  ik	  mijn	  blik	  (en	  dus	  de	  camera)	  vooral	  ook	  op	  de	  “wintertuin”.	  
	  

	  
	  

Met	  het	  (noodgedwongen)	  neerhalen	  van	  de	  meest	  linkse	  populier	  is	  het	  “evenwicht”	  uit	  deze	  opvallende	  
bomenrij	  verdwenen.	  

	  

	  
	  

De	  tuinen	  van	  De	  Wiershoeck	  zijn	  speels	  opgezet	  en	  erg	  toegankelijk.	  Er	  is	  veel	  gras	  tussen	  de	  perken	  en	  
daardoor	  is	  bijna	  elke	  bloem	  (en	  het	  eventueel	  daarop	  gezeten	  insect)	  goed	  te	  fotograferen.	  



	  
	  
Links,	  in	  de	  schaduw	  van	  de	  populieren,	  de	  bijenstal	  met	  rechts	  daarvan	  het	  kippenhok	  en	  in	  het	  midden	  van	  de	  

cirkels	  een	  walnotenboom.	  
	  

	  
	  

Deze	  en	  de	  volgende	  foto	  maakte	  ik	  om	  het	  verschil	  te	  laten	  zien	  tussen	  16	  mm	  en	  300	  mm.	  
Deze	  foto	  werd	  gemaakt	  met	  een	  brandpuntafstand	  van	  16	  mm.	  

	  



	  
	  

En	  deze	  werd	  op	  dezelfde	  plek	  en	  van	  dezelfde	  afstand	  gemaakt,	  
maar	  dan	  met	  een	  brandpuntafstand	  van	  300	  mm.	  

	  

	  
	  

In	  verband	  met	  de	  kerstvakantie	  was	  de	  Kinderwerktuin	  gesloten.	  
Men	  is	  er	  al	  druk	  bezig	  met	  de	  voorbereidingen	  op	  het	  volgende	  tuinseizoen.	  

Op	  de	  nu	  kale,	  grote	  tuin	  staat	  over	  enkele	  maanden	  weer	  een	  woud	  van	  zonnebloemen.	  Leerlingen	  van	  
naburige	  scholen	  zullen	  er	  weer	  hun,	  tussen	  de	  zonnebloemen	  aangelegde,	  leuke	  tuintjes	  verzorgen.	  

	  



	  
	  

Deze	  haan	  en	  de	  twee	  hennen	  kun	  je	  met	  recht	  scharrelkippen	  noemen.	  
Ze	  lopen	  overdag	  vrij	  rond	  op	  de	  tuinen	  en	  dat	  doen	  ze	  zo	  te	  zien	  (en	  te	  horen)	  met	  veel	  plezier.	  

	  

	  
	  
	  
Het	  heeft	  ‘s	  nachts	  een	  paar	  keer	  gevroren	  en	  schijnbaar	  hebben	  de	  vogels	  daarop	  gewacht.	  Nu	  deed	  alleen	  

een	  vrouwtje	  merel	  zich	  tegoed	  aan	  de	  sierappeltjes.	  Met	  een	  beetje	  geluk	  volgen	  andere	  merels	  en	  
kramsvogels	  haar	  voorbeeld.	  

	  



	  
	  

Op	  en	  in	  de	  heggen	  en	  bomen	  zitten	  regelmatig	  enkele	  tientallen	  huismussen.	  
Hun	  gekwetter	  trekt	  de	  aandacht,	  maar	  als	  je	  te	  dichtbij	  komt	  dan	  zoeken	  ze	  vrij	  snel	  een	  veilig	  heenkomen.	  

Op	  de	  nieuwe	  plek	  zetten	  ze	  hun	  luidruchtig	  gesprek	  vrolijk	  voort.	  
	  

	  
	  

Deze	  zwarte	  kraaien	  bleven	  gelukkig	  lang	  genoeg	  zitten	  voor	  een	  foto,	  
maar	  ze	  vertrouwden	  die	  “rare	  vogel”	  met	  camera	  toch	  niet	  helemaal.	  
Even	  later	  kuierden	  ze	  rustig	  rond	  aan	  de	  andere	  kant	  van	  de	  sloot,	  

op	  het	  terrein	  van	  de	  gesloten	  Kinderwerktuin.	  
Daar	  kon	  ik	  ze	  in	  ieder	  geval	  niet	  lastig	  vallen.	  Zouden	  ze	  dat	  geweten	  hebben?	  

	  
Groetjes,	  

	  
Luit	  


