
De	Wiershoeck-Kinderwerktuin,	donderdag	4	december	2015	
	
Beste	natuurliefhebber/-ster,	
	
Volgens	 het	weerbericht	 zou	 het	 dinsdagmorgen	 nog	 even	 zonnig	 zijn,	maar	 de	 regen	 zou	 niet	 lang	 op	 zich	
laten	 wachten.	 De	 verschillende	 sites	 bevestigden	 min	 of	 meer	 dat	 beeld,	 dus	 deden	 we	 snel	 een	 paar	
boodschappen	en	bleven	verder	thuis.	De	regen	liet	echter	wel	op	zich	wachten,	tegen	drieën	was	het	eindelijk	
even	nat.	Ik	troostte	me	maar	met	de	gedachte	dat	de	tuinen	op	De	Wiershoeck	ongetwijfeld	erg	nat	waren.	
Woensdag	was	 ik	 elders	 en	donderdagochtend	had	 ik	 een	afspraak	 in	de	 stad	 (Groningen).	Op	de	 terugweg	
maakte	 ik	een	tussenstop	bij	De	Wiershoeck-Kinderwerktuin.	Het	was	redelijk	goed	weer,	maar	de	tuinen	op	
De	 Wiershoeck	 waren	 nog	 steeds	 erg	 nat.	 Zoals	 verwacht	 viel	 er	 ook	 nu	 niet	 veel	 te	 beleven.	 De	
omstandigheden	waren	niet	echt	inspirerend	en	na	een	paar	uurtjes	hield	ik	het	voor	gezien.	Ik	maakte	weinig	
foto’s	en	over	de	gemaakte	foto’s	ben	ik	niet	tevreden.	Maar	ik	gebruik	er	toch	een	paar	voor	een	verslag	zodat	
je	op	de	hoogte	blijft	van	de	ontwikkelingen	op	de	tuinen.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
																																																																																						
	
	
	
	
	
																																																																						
	
	
	

In	het	labyrint	op	de	Kinderwerktuin	kwam	ik	nog	weer	een	paar	geweizwammetjes	tegen.	
	

	
	
En	net	buiten	het	labyrint	zag	ik	deze	appel,	of	beter	gezegd	dit	restant	van	een	appel.	Het	vruchtvlees	is	bijna	
volledig	weggevreten,	wat	rest	is	een	deel	van	de	schil	en	het	klokhuis.	



	
	
Op	 de	 Kinderwerktuin	 staan	 drie	 meloenbomen	 (struiken),	 ze	 staan	 niet	 ver	 van	 elkaar	 verwijderd.	 De	
omstandigheden	voor	de	struiken	zijn	dus	min	of	meer	gelijk.	Op	dit	moment	staat	één	meloenboom	volop	te	
bloeien,	 terwijl	 bij	 de	 twee	 andere	 struiken	 (bijna)	 nog	 geen	 bloemetje	 valt	 te	 bespeuren.	 De	 bloeiende	
meloenboom	 verspreidt	 een	 aangename	 geur	 en	 je	 zou	 verwachten	 dat	 alle	 nu	 nog	 vliegende	 insecten	
daardoor	zouden	worden	aangetrokken.	De	bijenkasten	op	De	Wiershoeck	staan	op	ongeveer	50	meter	afstand	
van	de	bloeiende	meloenboom.	Bij	de	bijenkasten	waren	nog	enkele	tientallen	honingbijen	actief,	maar	voor	
de	meloenboom	hebben	ze	schijnbaar	geen	belangstelling.	Ik	zag	één	honingbij	op	het	blad	van	een	rimpelroos	
en	de	meloenboom	moest	zich	tevreden	stellen	met	het	bezoek	van	slechts	één	strontvlieg.	
	

	
	
Op	een	stuk	van	een	boomstam	groeit	dit	gewoon	elfenbankje.	Als	dit	een	‘gewoon	elfenbankje’	is,	dan	moet	
er	dus	ook	een	ander	elfenbankje	 zijn.	Dat	 is	ook	 zo,	er	 zijn	er	 zelfs	een	aantal:	 geelgerand	elfenbankje,	wit	
dwergelfenbankje,	tweekleurig	elfenbankje,	fopelfenbankje,	ruig	elfenbankje	en	gezoneerd	elfenbankje.	
	
Het	mycelium	van	het	gewoon	elfenbankje	(Yun	Zhi	of	Kawaratake)	bevat	Krestin,	een	bij	de	behandeling	van	
kanker	van	het	spijsverteringskanaal,	borstkanker	en	longkanker	toegepaste	polysaccharide	(antioxidant).	
Het	mycelium	(of	de	zwamvlok)	 is	het	netwerk	van	alle	draden	van	een	schimmel.	Over	het	algemeen	zit	de	
zwamvlok	onder	de	grond.	Bij	parasitaire	plantenschimmels	zitten	de	schimmeldraden	 in	de	waardplant	zelf,	
vooral	tussen	de	cellen	van	de	gastheer.	



	
	
Ik	heb	meerdere	stukken	hout	omgedraaid	in	de	hoop	daaronder	iets	interessants	te	ontdekken,	maar	dat	viel	
tegen.	Ik	zag	vooral	veel	pissebedden,	verschillende	kleine	slakken,	een	aantal	regenwormen	(waaronder	een	
paar	erg	grote)	en	een	enkele	duizend-	en	miljoenpoot.	
	
Duizendpoten	 (links)	hebben	geen	driedelig	 lichaam,	maar	hebben	alleen	een	kop	en	een	 romp.	De	 romp	 is	
samengesteld	 uit	 een	 groot	 aantal	 (15	 tot	 57)	 gelijke	 segmenten.	 Aan	 elk	 segment	 zit	 één	 paar	 poten.	 De	
langgerekte	romp	wordt	beschermd	door	een	chitinepantser.	Op	de	kop	bevinden	zich	een	paar	voelsprieten,	
puntogen	 en,	 afhankelijk	 van	 de	 soort,	 twee	 of	 drie	 paar	 kaken.	 Ze	 ademen	 via	 een	 tracheeënstelsel	
(buizenstelsel).	 De	 eitjes	 worden	 in	 de	 grond	 gelegd.	 Volwassen	 duizendpoten	 zijn	 2,5	 tot	 5	 cm	 lang	 en	 ze	
worden	maximaal	6	jaar	oud.	
	
De	huid	van	duizendpoten	is	tamelijk	dun,	zodat	ze	bij	uitdroging	snel	dood	gaan.	Daarom	leven	ze	het	liefst	in	
een	 vochtige	 omgeving,	 zoals	 rottend	 blad,	 in	 composthopen,	 onder	 stenen	 en	 omgevallen	 boomstammen,	
onder	boombast	en	in	de	grond.	Zij	komen	alleen	`s	nachts	tevoorschijn,	als	de	lucht	vochtig	en	koel	is.	
Duizendpoten	zijn	actieve	rovers	die	jacht	maken	op	insecten,	spinnen,	wormen	en	andere	kleine	prooidieren.	
Alle	duizendpoten	maken	gif	om	hun	prooi	te	verlammen	en	te	doden.	Ze	bijten	niet	met	de	kaken	maar	met	
de	voorste	paar	poten,	die	zijn	omgebouwd	tot	gifklauwen.	Deze	holle	poten	zijn	verbonden	met	gifklieren.	
De	 jongen	hebben	bij	 de	 geboorte	maar	 7	 paar	 poten	 en	 krijgen	 pas	 tijdens	 hun	ontwikkeling	 het	 volledige	
aantal	poten.		
	
Duizendpoten	lijken	veel	op	miljoenpoten	(rechts),	maar	die	hebben	per	segment	twee	paar	poten.	Het	aantal	
pootjes	 haalt	 bij	 lange	 na	 geen	 miljoen,	 de	 meeste	 soorten	 hebben	 80	 tot	 400	 paar	 pootjes.	 De	 naam	
"duizendpoot"	of	"miljoenpoot"	zegt	dus	niets	over	het	aantal	poten.	Bepaalde	soorten	duizendpoten	hebben	
zelfs	meer	poten	dan	sommige	miljoenpoten.	
Wereldwijd	komen	ongeveer	3.000	soorten	duizendpoten	voor	en	10.000	soorten	miljoenpoten.	
	
Groetjes,	
	
Luit	
	
	
	
	
	


