De Wiershoeck-Kinderwerktuin, dinsdag 19 december 2017
Beste natuurliefhebber/-ster,
Het was ruim een maand geleden dat ik op de tuinen van De Wiershoeck en de Kinderwerktuin was. Er is in
deze maanden niet veel te zien en het was de afgelopen weken erg nat. Ongetwijfeld zag het er met de sneeuw
even mooi uit, maar in verband met de gladheid bleef ik toch liever thuis. Daar had ik dinsdag geen last van. Ik
had gehoopt dat de zon nog even zou schijnen, maar dat bleek ijdele hoop. Het was bewolkt, het bleef bewolkt
en het heeft geruime tijd gemiezerd. Ik had graag een paar passende onderwerpen voor de ‘kerstkaart’ op de
foto gezet, maar dat zou (zoals verwacht) niet lukken. Dus moest ik iets anders verzinnen.

Natuurlijk wist ik dat er in deze
periode maar weinig planten in
bloei staan. Maar de drie
meloenbomen (struiken) op de
Kinderwerktuin vormen een
uitzondering. Ze staan nog
uitbundig te bloeien en ze
verspreiden een, volgens mij,
zeer aangename geur.

Zoals ik had verwacht waren grote delen van de tuinen van De Wiershoeck erg nat, daar had ik volgens mij
niets te zoeken. Dat had ik wel bij de stapels dood hout. Op het dode hout groeien verschillende zwammen.
De paarse korstzwam is rijkelijk vertegenwoordigd. De verschijningsvorm is erg variabel. Deze zwam gedijt
goed bij een relatief hoge luchtvochtigheid. Hij komt zowel op dood hout als op levend hout voor en het is een
soort die je het hele jaar kunt aantreffen.

Ook zag ik een paar kleine plaatjeszwammen. Het lijkt op het gewoon zwavelkopje, maar het zou heel goed een
andere soort kunnen zijn. De plaatjes van het gewoon zwavelkopje zijn ‘volgens het boekje’ geelgroenig en bij
het ouder worden donkerbruin. De tot 10 cm lange en nauwelijks 1 cm brede steel van de paddenstoel is
zwavelgeel met een zwakke ringzone en aan de voet oranjebruin. De plaatjes van dit paddenstoeltje zijn niet
geelgroenig en aan de steel zie ik geen (zwakke) ringzone, maar de voet van de steel is wel oranjebruin.
Intussen weet ik dat het een fluweelpootje is.

Sommige planten blijven lang bloeien. In voorgaande jaren zag ik in de winter wel eens beijzelde
rozenknoppen. Deze roos heeft schijnbaar niet geleden onder de tot nu toe milde winterse omstandigheden.

Dit is geen plaatjeszwam en ook geen buikzwam. Is het dan een buisjeszwam? Ik weet het echt niet. Het is ook
geen korstzwam. De foto van de boven- en de onderkant zijn niet van dezelfde paddenstoel, maar wel van
dezelfde soort.
Hoe de paddenstoel zijn sporen bewaart en verspreidt kan verschillen. De drie belangrijkste groepen zijn
plaatjeszwammen, buisjeszwammen en buikzwammen. De plaatjeszwam bewaart zijn sporen op de lamellen in
zijn hoed. De buisjeszwam bewaart ze in hele kleine buisjes en laat ze daaruit vallen. De buikzwammen (o.a.
bovisten en stuifzwammen) vormen sporen in de ‘buik’ van de paddenstoel. Als de sporen verspreid moeten
worden barst de zwam open.
Een leuke site over paddenstoelen vind je via: https://www.ivn.nl/paddenstoelen/weetjes

Een deel van de in stukken gezaagde boom is bijna geheel bedekt met deze buisjeszwam(?).

Dit is ongetwijfeld een korstzwam. Het zou de donzige korstzwam kunnen zijn, een soort die veel te zien is op
dood hout. Hij ziet er grappig uit met dat bontrandje rondom.

De foto links maakte ik dinsdag. Het is een erg klein zwammetje met een diameter van maximaal 2 mm. Thuis
op de computer zag ik dat het een zwammetje met franje is. Dat maakte me nieuwsgierig en daarom maakte ik
donderdag, op weg naar de stad, een tussenstop bij De Wiershoeck. Ik hoopte een betere foto te kunnen
maken. Helaas was het opnieuw bewolkt. Ik maakte een paar foto’s extra en heb de beste uitgezocht (rechts).

Dit is mijn “alternatieve kerstkaart”. Het was dinsdag zwaar bewolkt en vochtig met een temperatuur van een
graad of zeven. Geen geschikte dag voor het maken van een sfeervol kerstplaatje. Ik hoopte daarom een paar
foto’s te kunnen maken van onderwerpen die al doen denken aan de komende lente. Daarbij dacht ik aan een
mooie (kastanje)knop en de vrouwelijke bloeiwijze van de hazelaar. De knoppen vond ik niet mooi en op De
Wiershoeck en de Kinderwerktuin zag ik niet de gewenste vrouwelijke bloeiwijze. Die had ik een dag eerder wel
op het Selwerderhof gezien, ik vond het een acceptabel alternatief.
Kerstmis en (het verlangen naar) vrede op aarde zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Helaas, je hoeft geen
pessimist te zijn om te weten dat wereldvrede voorlopig een utopie zal blijven. Maar vrede / harmonie in je
directe omgeving is ook heel wat waard. En dat geldt ook voor een nieuw jaar in redelijke gezondheid. Gaat het
goed met je, dan hoop ik dat dat zo blijft. Gaat het nu niet zo als je wenst? Dan hoop ik dat het in het komende
jaar beter gaat. Ik wens je, mede namens Monica, prettige feestdagen en een goed nieuwjaar.
Groetjes,
Luit

