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Natuurpad Schollebos

Alfabetische namenlijst

Een wandelroute door het stadsdeelpark ‘Schollebos’ in Capelle aan den IJssel

Bomen en heesters
langs het natuurpad met de Latijnse naam en het nummer waarbij ze beschreven
worden:

Stadsdeelpark ‘Schollebos’
In de gemeente Capelle aan den IJssel is in 1974 gestart met de aanleg van het
stadsdeelpark ‘Schollebos’. Een van de doelstellingen is het scheppen van recreatiemogelijkheden voor de omliggende woonwijken; een andere doelstelling is het beleven
van de natuur dicht bij huis.
Het park zal op lange termijn moeten bestaan uit zoveel mogelijk van nature in dit gebied
thuishorende boom-, struik- en plantensoorten, het zogenaamde iepen-, eiken- en
essenbos. Vooruitlopend daarop is een tijdelijk (pioniers)bos gevormd door snelgroeiende boomsoorten zoals populier, els, esdoorn, berk en wilg. Hierdoor heeft het stadsdeelpark al snel een volgroeid uiterlijk gekregen.
In de loop van de jaren zal dit pioniersbos worden gekapt ten gunste van de soorten die
het definitieve park gaan vormen maar langzamer groeien. Met de omvorming van
pioniersbos tot definitief park is de gemeente al begonnen en dit zal zich over een lange
periode uitstrekken.

Voor u gaat wandelen...
In dit boekje treft u de beschrijving aan van de wandelroute Natuurpad Schollebos.
Het startpunt ligt bij het pannenkoekenhuis ‘Schollebos’ aan de Bermweg 133. U kunt
echter uw wandeling ook op een ander gewenst punt langs de route beginnen en
eindigen.
Aanwijzingen over de te volgen route staan cursief afgedrukt. Daarnaast vindt u een
genummerde beschrijving van met name de bomen die u langs de route kunt zien.
De nummers zijn terug te vinden op het kaartje in het midden van dit boekje.
De route door het Schollebos is gemarkeerd met blauwe paaltjes. Deze staan steeds
rechts van de route. Daarbij zijn ze altijd na een kruising geplaatst. De wandeling duurt
ongeveer een uur en een kwartier.
Prettige wandeling!

Amerikaanse es - Fraxinus americana c.v. (9)
Canadapopulier - Populus canadensis (7)
Chinese moerascipres - Metasequoia glyptostroboides (17)
Eénstijlige meidoorn - Crataegus monogyna (1B)
Gewone es - Fraxinus excelsior (4)
Gewone esdoorn - Acer pseudoplatanus (13)
Gewone liguster - Ligustrum vulgare (1C)
Gewone hazelaar - Corylus avellana (6A)
Gewone vuilboom - Rhamnus frangula (1A)
Grauwe abeel - Populus canescens c.v. (16)
Haagbeuk - Carpinus betulus (6B)
Kleinbladige linde - Tilia cordata (10)
(Knot-)wilg - Salix alba (21)
Moerascipres - Taxodium distichum (9)
Noorse esdoorn - Acer platanoides’Deborah’ (15)
Rode paardenkastanje - Aesculus carnea (23)
Ruwe berk - Betula pendula (8)
Scherpe hulst - Ilex aquifolium (15)
Spaanse aak - Acer campestre (2A)
Treurwilg - Salix sepulcralis’Chrysocoma’ (13)
Vlier/Vlierbes - Sambucus nigra (2)
Wilde lijsterbes - Sorbus aucuparia (2B)
Witte kornoelje - Cornus alba (20)
Witte paardenkastanje - Aesculus hippocastanum (18)
Zachte berk - Betula pubescens (8)
Zoete kriek of kers - Prunus avium (17)
Zomereik - Quercus robur (3)
Zwarte els - Alnus glutinosa (14)
Paddestoelen (van pagina 14 en 15)
Echt judasoor - Hirneola auricula-judae
Elfenbankje - Trametes versicolor
Fluweelpootje - Flammulina velutipes
Geschubde inktzwam - Coprinus comatus
Geweizwammetje - Xylaria hypoxylon
Gewone oesterzwam - Pleurotus ostreatus
Platte tonderzwam - Ganoderma lipsiense
Reuzenbovist - Langermannia gigantea
Straatschampignon - Agaricus bitorquis
Toverchampignon - Agaricus geesterani, nieuwere naam Allopsalliota geesterani
Vliegenzwam - Amanita muscaria
Witte vlierschorszwam - Rogersella sambuci
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Vogels in het Schollebos

Routebeschrijving

Sinds de aanleg van het Schollebos in 1974 is hier een groot aantal vogelsoorten
neergestreken. Sommige soorten verblijven hier permanent. Een aantal trekvogelsoorten
is in bepaalde jaargetijden in het stadsdeelpark te vinden. In de routebeschrijving is een
aantal watervogels beschreven onder punt 12. Dit omdat de plas voor hen een vaste
verblijfplaats vormt. De overige vogels hebben niet zo’n vaste verblijfplaats. Daarom zijn
ze niet in de route opgenomen. Hieronder treft u een lijst met vogels die meer of minder
regelmatig in het ‘Schollebos’ zijn gezien. De kans is groot dat de oplettende wandelaar
ze ook tegenkomt. Wanneer u meer informatie wil over uiterlijk en andere kenmerken
van de vogels verwijzen we naar een vogelgids. Deze zijn in diverse uitgaven in
boekhandel en bibliotheek te verkrijgen en ook via internet is voldoende informatie
beschikbaar.
Aalscholver
Blauwe Reiger
Knobbelzwaan
Smient
Krakeend
Wilde Eend
Slobeend
Tafeleend
Grote Zaagbek
Buizerd
Fazant
Kievit
Visdief
Houtduif
Gierzwaluw
Groene Specht
Grote Bonte Specht
Winterkoning
Heggenmus
Merel
Koperwiek
Staartmees
Pimpelmees
Koolmees
Gaai
Ekster
Kauw
Huismus
Vink
Sijs

Phalacrocorax carbo
Ardea cinerea
Cygnus olor
Anas penelope
Anas strepera
Anas platyrhynchos
Anas clypeata
Aythya ferina
Mergus merganser
Buteo buteo
Phasianus colchicus
Vanellus vanellus
Sterna hirundo
Columba palumbus
Apus apus
Picus viridis
Dendrocopos major
Troglodytes troglodytes
Prunella modularis
Turdus merula
Turdus iliacus
Aegithalos caudatus
Parus caeruleus
Parus major
Garrulus glandarius
Pica pica
Corvus monedula
Passer domesticus
Fringilla coelebs
Carduelis spinus

Buiten de hierboven genoemde soorten zijn nog veel meer vogels gesignaleerd in het
‘Schollebos’. Meer informatie over vogels die in ‘Het Schollebos’ worden gezien kunt u
vinden op internetsites die waarnemingen van vogels behandelen.
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Vanaf het startpunt bij pannenkoekenhuis ‘Schollebos’ aan de Bermweg 133, het
wandelpad rechtdoor nemen het Schollebos in.
Gaandeweg langs het pad ziet u hier links onder
andere:
1A. De vuilboom of het sporkehout is een hoge
struik. De kleine groen-witte bloemetjes blijven gedurende de hele zomer uitkomen, terwijl er ook onrijpe
(groene) en rijpe (zwarte) bessen aan de zelfde tak
kunnen zitten. Het is een uitstekende drachtplant
voor bijen en andere insekten. Van de bast werden
onder andere laxeermiddelen bereid. De knoppen
zijn naakt, wat wil zeggen dat ze de bescherming van
knopschubben missen. Zij zijn bruin-viltig behaard. In de herfst verkleuren de bladeren
via geel tot lichtbruin.

1B. De meidoorn is een grote struik met een
zeer dicht takkenstelsel en met vele doornen. Door zijn ontoegankelijkheid biedt de
boom een goede schuil- en nestelplaats
aan vogels. Als haag werd hij vroeger
gebruikt als afscheiding op weilanden in
plaats van prikkeldraad. De vruchten blijven
vrij lang aan de struik hangen.

1C. In de winter is de liguster goed te herkennen omdat hij een deel van zijn bladeren
vasthoudt. De zwarte bessen blijven ook
heel lang aanwezig, want de vogels zijn er
klaarblijkelijk niet zo dol op. Een gekweekte
soort treffen we vaak als heg gesnoeid in
tuinen aan; de bladeren hiervan zijn breder
dan die van de wilde vorm.
We wandelen verder en nemen het eerste wandelpad naar rechts. Let op bij het
oversteken van het fietspad!
Zowel links als rechts van het pad zien we hier een aanplant van ongeveer 25 jaar oud.
2. De bomen staan hier nog ongeveer op een rij, maar in de loop der jaren zullen hier en
daar nog meer bomen gekapt worden als dunning, waardoor een natuurlijker verspreiding ontstaat. Onder de bomen gaan allerlei kruidachtige planten en bomen groeien die
door zaadverspreiding op deze plek zijn gekomen. Vooral bomen waarvan de zaden door
vogels gegeten worden en op deze plek het vogellichaam weer verlaten, kunnen hier een
kans krijgen om te groeien, bijvoorbeeld de vlierbes.
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2A. De Spaanse aak of veldesdoorn is een esdoorn die meestal als struik voorkomt.
Hij stelt geen hoge eisen aan de grondsoort en groeit op allerlei plaatsen in het wild. De
bladeren zijn afgerond en kleiner dan die van de boomvormige esdoorns en de twee
gevleugelde vruchten maken een hoek van
180 graden met elkaar.
Er zijn wel honderd verschillende esdoornsoorten. Ze hebben meestal handnervige
bladeren en een gevleugelde vrucht, die in
twee delen uiteen valt als hij rijp is.
In de herfst hebben de bladeren een geelbruine kleur. In het voorjaar verschijnen de trossen onopvallende geel-groene bloemen
meestal voordat het blad uitloopt.
2B. De lijsterbes is makkelijk te herkennen
aan de oranje-rode bessen in de nazomer
en de vroege herfst. Veel vogels eten van
de bessen en de inwerking van het maagzuur maakt dat de zaden beter kiemen.
De jonge bladeren zijn zilverwit als ze pas
uit de knop komen.
We vervolgen het wandelpad, kruisen een ruiterpad en vlak voor de kruising met het
wandelpad een stuk verderop staat aan de rechterkant een groepje eiken.
3. De eiken die hier staan zijn zomereiken, herkenbaar aan de zeer korte bladsteel en de
langgesteelde eikels. In de winter zien we goed hoe de kroon bestaat uit vele kromme
takken. In de eerste helft van mei ontluiken de bladeren. De knoppen zijn kort en stomp
en bedekt door knopschubben. Tot eind mei duurt de bloei, waarbij de mannelijke katjes
naar beneden hangen en de uit vijf bloemen
bestaande vrouwelijke katjes overeind
staan aan een tamelijke lange steel, die uit
de bladoksels te voorschijn komt. De eik is
een langzame groeier en daarom wordt de
boom in de bosbouw als kaprijp beschouwd
als hij ongeveer 125 jaar oud is. De eikels
waren in vroeger tijden belangrijk als
varkensvoer.
Merkwaardig is een oud gebruik waarbij
reumatische mensen bedevaarten ondernamen naar plaatsen, waar tussen twee aaneengegroeide eiken een gat gebleven was. De
patiënten kropen dan negenmaal door het gat en voelden zich daarna opgelucht, waarschijnlijk meer door de ongewone spieroefening dan door de mystieke geneeskracht van
de bomen.

fluweelpootje. Hij heeft een mooie oranjebruine hoed en een gele, naar beneden meer
bruinfluwelen steel, en groeit in grote bundels op boomstammen.
De reuzenbovist ziet er uit als een grote witte voetbal en wordt helaas vaak ook zo
gebruikt door langslopende jongens, zodat je soms alleen een hoop brokstukken ziet liggen. Als hij de kans krijgt oud te worden, barst hij vanzelf open en stuift het bruine sporenpoeder er uit.
Het echt judasoor ziet er uit als een (bruin) menselijk oor, met slap maar taai vruchtvlees.
Hij groeit vooral op vlier, maar de laatste jaren wordt hij steeds vaker op ander hout aangetroffen.
Op de stammen van de vlier is ook vaak een wit laagje te zien, de witte
vlierschorszwam. Er zijn heel veel soorten paddestoelen die in de vorm van een korst op
hout groeien, soms aan de rand ook wat afstaand en schelpjes vormend, vaak wit, maar
ook wel geel, paars of oranje.
Een bekende paddestoel uit de groentenwinkel, de gewone oesterzwam, is soms in
groepjes te vinden op stronken of stammen. Hij is schelpvormig en van boven grijs of
grijsbruin.
Bepaalde soorten paddestoelen op boomstammen of stronken kunnen gemakkelijk de
winter overleven. De meestal ongesteelde, schelpvormige vruchtlichamen zijn dan hard
of taai. Ze hebben fijne of grove gaatjes aan de onderkant waar de rijpe sporen uitkomen. De meest bekende is het elfenbankje, dat aan de bovenkant meestal een mooi
patroon van gele, bruine en blauwe banden heeft. Deze groeit dakpansgewijs in grote
groepen. Andere soorten groeien soms alleen of met enkele bij elkaar. Heel algemeen is
bijvoorbeeld de platte tonderzwam, die wel 40 cm breed kan zijn. Een donkere hoed met
een witte rand, vaak bruin bestoven door zijn eigen sporen.
Het geweizwammetje is een van de meest algemene paddestoelen. Het heeft de vorm
van een gewei, zwart met witte topjes, en is meestal te vinden op stompen van afgezaagde bomen.
In de meeste populaire veldgidsen zijn deze paddestoelen afgebeeld. Uit dit soort boekjes valt veel te leren, maar in het algemeen is het bijna altijd onmogelijk om daarmee een
soort met zekerheid op naam te brengen (zie voor Latijnse namen pagina 17) Wie zich
daar echt in wil verdiepen kan het beste eens met een paddestoelenexcursie of -cursus
meedoen en/of eens bij een natuurvereniging informeren naar mogelijkheden voor
paddestoelenstudie.

We steken het wandel- en fietspad recht over. Aan de rechterkant van het pad staan
essen.
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Paddestoelen in het Schollebos
Bij regelmatige bezoeken aan het Schollebos zijn vanaf 1991 zo’n 220 soorten paddestoelen aangetroffen. Toch is het moeilijk daarover iets in de beschrijving van een
natuurpad op te nemen, want ze zijn, anders dan bomen of planten, meestal niet lange
tijd op dezelfde plaats te vinden. Paddestoelen zijn de vruchtlichamen van bepaalde
soorten schimmels. Deze schimmels groeien voor het oog onzichtbaar in de grond, in
hout of in vezelrijke mest. Ze leven van de voedingstoffen die vrijkomen terwijl ze plantaardig materiaal verteren. Bij gunstige omstandigheden groeit er uit zo’n schimmel
(zwamvlok genoemd), een paddestoel. De paddestoel maakt heel veel heel kleine sporen,
die wegwaaien en ergens anders weer kunnen kiemen en zo een nieuwe schimmel laten
ontstaan. Door koude, droogte of als er niets meer te verteren valt, gaat de schimmel
dood en kunnen er op die plek dus ook geen paddestoelen verschijnen.
Maar ook als de schimmels ongestoord groeien, valt niet te voorspellen wanneer en
waar een bepaalde soort paddestoel tevoorschijn komt. De meeste vind je in de herfst
(lekker vochtig, niet te warm en niet te koud), maar in alle seizoenen kun je paddestoelen
vinden. Veel paddestoelen die op de grond groeien bestaan maar kort, enkele dagen tot
hooguit twee weken. Sommige vergaan zelfs al na een dag.
Verschillende soorten zijn heel kieskeurig en leven alleen op bepaalde grondsoorten,
zoals klei, humusrijke of zandige grond, of alleen op loofhout of naaldhout. Veel soorten
leven samen met bepaalde bomen (de schimmel heeft dan een verbinding met de wortels), zoals eiken, beuken of berken. De paddestoel die het meest bekend is, de vliegenzwam (rode hoed met witte stippen) groeit het liefst bij berken op wat zandige grond.
De kans dat u hem in het Schollebos zult vinden is klein, hij is nog nooit gemeld.
Paddestoelen kunnen heel verschillende vormen, grootte en kleuren hebben. Vele soorten zijn voor een ongeoefend oog weinig opvallend. Een wat grotere paddestoel is bijvoorbeeld de straatschampignon. Een witte hoed op een vrij korte steel met dubbele
ring, met aan de onderkant van de hoed bij rijpheid bruine lamellen (vanwege de chocoladebruine sporen die daar worden gevormd).
Een heel bijzondere, nog niet zo lang bekende champignon is de toverchampignon.
Grote stevige hoed met wat roodbruinige schubben en een vrij lange steel. De hoed
spreidt zich al onder de grond uit waardoor deze paddestoelen vaak grote aardkluiten op
de hoed hebben en zodoende vaak niet eens goed opvallen. Bij doorsnijden van de hoed
wordt het witte vruchtvlees snel geel en een tijdje later roodbruin.
Langs wegranden en grazige bermen kun je
de geschubde inktzwam in soms grote aantallen aantreffen. Aanvankelijk heeft hij een
witte, kegelvormige en schubbige hoed, die
bij uitspreiden verweekt en dan inktzwart
wordt.
Een paddestoel met hoed en steel die geen
moeite heeft met lichte vorst en sneeuw, en
ook vooral in de winter te zien is, is het
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4. De es is een boom die op vruchtbare grond voorkomt. In de winter is hij te herkennen
aan de zwarte knoppen die twee aan twee tegenover elkaar staan.
De bloemen verschijnen voordat het blad
uitgelopen is: het is een windbloeier, net als
de eik, de els en de berk. Dat houdt in dat
de bestuiving niet plaatsvindt door insecten
maar door de wind. De bladeren zijn oneven
geveerd met één topblaadje aan het einde
van de hoofdnerf. Het gevleugelde zaad
hangt in trossen en wordt ook door de wind
verspreid. Het hout is hard en elastisch en
daarom wordt het gebruikt voor onder
andere gereedschappen en gymnastiektoestellen.
We lopen verder, steken een wandelpad recht over en komen nu aan de rand van het
bos, vlakbij de bebouwing van de wijk Schollevaar.
Zowel rechts als links van het pad zien we grote grasvelden, bestemd voor dagrecratie.
5. Aan deze grasvelden wordt veel schade toegebracht door de mol. De mol leeft onder
de grond in eigen gegraven gangen. Zijn vacht is aangepast aan deze leefwijze: korte
haren zonder vleug. De voorpoten zijn omgevormd tot graafpoten. Hij leeft van wormen,
insektenlarven en dergelijke die hij tegenkomt bij het regelmatig doorlopen van zijn gangen op zoek naar voedsel.
De bij het graven overtollige aarde werkt
hij naar boven, waardoor er molshopen
ontstaan. De mol wordt overigens in het
Schollebos niet bestreden.
Bij de eerstvolgende kruising gaan we
linksaf het wandelpad op. Let op bij het
oversteken van het fietspad. Meteen links
staan enkele struiken.
6. U zult hier onder andere de hazelaar, haagbeuk en rechts de liguster (omschreven bij
1C) herkennen.
6A. De hazelaar is een met veel takken uit de grond komende zeer grote struik. De jonge
takken en de bladeren voelen zacht aan
omdat ze met haartjes bezet zijn. Begin mei
loopt het blad uit en pas in november valt
het af. De bloei is afhankelijk van de temperatuur.
In zachte winters zien we al in januari de
mannelijke katjes volop bloeien. De vrouwelijke bloempjes zijn klein en zitten in de
bladknop opgesloten, waaruit tijdens de
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bloei de helrode stempels naar buiten steken. De aanleg van de mannelijke katjes is in
de zomer en tijdens de herfst en in de winter kunnen we ze aan de takken zien. De
bekende hazelnoten zitten in groepjes bij elkaar en worden door een paar schubben
omgeven. Ze zijn rijp in augustus-september. Ze worden gegeten door grote vogels zoals
de kraai, de kauw en de Vlaamse gaai. Ook voor de mens zijn ze goed eetbaar.
6B. De haagbeuk komt voor in Europa en Klein Azië.
Deels als bosboom, maar overwegend als een van nature
ondergroeiende, bodemverbeterende houtsoort. De
haagbeuk vormt op de lange duur een middelgrote boom
met als regel een vrij korte, stevige, grijsgrauwe en
gladde stam.
De bladeren zijn helder groen, 4-10 cm en eirond. De
bladrand is dubbel gezaagd. Vruchten: geribbelde nootvrucht op een driedelig schutblad in trossen bijeen. Deze
lijken op Chinese lantaarntjes.
Er zijn mannelijke en vrouwelijke bomen. De mannelijke
bloeit met gele, hangende katjes. De vrouwelijke bloei is
nauwelijks herkenbaar. De boom heeft een fraaie gele
herfstkleur.
We lopen verder, steken een ruiterpad over en lopen tot
aan een grasveld (rechts) met een aantal verspreid
staande populieren. Hier bevinden zich ook een skatebaan en een zandspeeltuin.
7. Er bestaan vele soorten populieren die aan de vorm, het blad, de knoppen of de stam
te herkennen zijn. Bij de meeste soorten is de bladsteel afgeplat in plaats van rond. De
boom is in 25-30 jaar volwassen en daarom wordt hij veel aangeplant in een jong bos als
vulhout. Door de snelle groei van de
populieren krijgt het bos al snel een vol-wassen uitstraling. Als hij na 25 jaar gekapt moet
worden, zijn de langzamere groeiers inmiddels zo groot geworden dat zij deze taak van
de populieren kunnen overnemen. Het hout
wordt gebruikt voor het maken van klompen, lucifers, triplex, papier en pallets.

21. Door het regelmatig afzagen van een
schietwilg op een hoogte van twee meter
ontstaat na enige jaren een mooi gevormde knotwilg. Voor de komst van (aard)gas
gebruikten de boeren veel hout voor het
verwarmen van afwaswater voor het melkgerei. Daarom stonden knotwilgen in rijen
langs de weilanden.
De zeer buigzame eenjarige takken zijn
geschikt voor vlechtwerk, onder andere
manden. De dikkere takken werden als
geriefhout (bezemstelen, palen voor hekken enzovoort) gebruikt.
Aan de rechterkant passeren we het volkstuinencomplex ‘Nut en Genoegen’. Bij de
komende T-splitsing slaan we linksaf. We lopen verder.
22. We zien links en rechts van het pad enkele hoogstam fruitbomen, het restant van een
boomgaard.
Een klein stukje verder passeren we een boerderij.
23. Voor deze boerderij staan twee rode paardenkastanjes. Dit zijn waarschijnlijk de
twee grootste exemplaren in deze gemeente. Het pad tussen de weg en de boerderij
wordt geflankeerd door enkele forse platanen. Deze bomen zijn goed te herkennen aan
de schilderachtig afbladderende stam.
We vervolgen het wandelpad en slaan na ongeveer 100 meter het wandelpad naar links
in. We zijn nu weer terug bij het beginpunt van de wandelroute.

We volgen de paaltjes om de skatebaan en
langs de speelplaats. Links zien we nu een
aantal berken.
8. Er zijn in ons land twee soorten berken
inheems: de ruwe berk voor de drogere
gronden en de zachte berk voor de vochtige gronden. Hier vinden we de ruwe berk. De
ruwe berk heeft hangende twijgen met wratjes; dit zijn harsblaasjes. Het blad is ruitvormig. De onderkant van de bladeren is meestal ruw. Op de jonge twijgen van de zachte
berk zitten veel haartjes, de twijgen hangen niet en de harsblaasjes ontbreken. Het blad
is eirond met een spits topje. De onderkant van de bladeren is meestal niet ruw. Van de
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We vervolgen de weg. Verderop, net voor de bocht naar rechts, staat aan de linkerkant
een paardenkastanje.
18. Op de takken van de paardenkastanje
zitten talrijke hoefijzervormige littekens, die
de afgevallen bladeren van vorige jaren
hebben achtergelaten. Mogelijk is dit een
verklaring voor zijn naam. De knoppen zijn
bedekt door kleverige knopschubben. Uit de
grootste knop komen eind april, begin mei
zowel het blad als de bloeiwijze te voorschijn; de kleinere knoppen bevatten alleen
een blad. De kastanjes werden vroeger
gebruikt om zeep van te maken. Het blad
wordt al vroeg in de zomer bruin door de
inwerking van de wind. De boom is vaak al
vroeg kaal.
We vervolgen het wandelpad, kruisen een schelpenpad en houden links aan. Even verderop kruisen we opnieuw het trimpad en vervolgen de weg.
19. Rechts ziet u een boomgaard met hoogstam fruitbomen. Het zijn appelbomen in diverse soorten.
Deze boomgaard is door schoolkinderen uit groep 8 geplant tijdens de Nationale
Boomfeestdag in maart 2005. Van de volgende appelsoorten staan er steeds twee
bomen: bellefleur, cox, goudrenet, notarisappel, sterappel en James Grieve.
20. Links ziet u rode kornoeljes. Dit is een struik met lange takken, die vooral in de winter
opvallen door hun rode kleur. De kant die van het licht afgekeerd is, is groen, maar heeft
een roodachtige weerschijn.
De knoppen zijn klein en worden slechts beschermd door een klein behaard blaadje. De
bladeren staan tegenover elkaar langs de
twijgen; ze zijn eivormig en hebben drie tot
vijf paar boogvormige zijnerven. In de herfst
verkleuren ze tot dieprood. De witte vruchtjes zijn zo groot als een erwt en worden
door de vogels verspreid.
Het kornoeljehout is zeer hard en kan worden gebruikt voor gedraaide voorwerpen.
We vervolgen het pad tot aan de T-splitsing.
Daar gaan we linksaf. Hier zien we links een sloot met knotwilgen.
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twijgen van de zachte berk werden vroeger
vaak bezems gemaakt. Kunt u aan de hand
van deze kenmerken vaststellen met welke
berk we hier te maken hebben?
De zaadjes van de berk hangen in rolletjes
aan dunne steeltjes. Aan weerskanten van
de zaadjes zitten vleugeltjes die er voor
zorgen dat ze door de wind verspreid
kunnen worden. Meestal is de stam van de
berk wit van kleur. De schors laat in papierdunne schilfers los. Vogels gebruiken deze
schilfers wel als bouwmateriaal voor hun
nesten. Er leven op de berken larven van
een kever die de bladeren van de berk om
zich heen rollen en ervan eten. Ze zitten als
tabak in een sigaar. Deze larven worden berkebladrollers of sigarenmakertjes genoemd.
We kruisen hierna een fietspad (!) en gaan daarna rechtsaf het wandelpad langs de plas
op.
9. Links van dit pad tegen de rietkraag treft
u twee bijzondere bomen aan. Dit zijn
moerascypressen. Dit zijn bladverliezende
coniferen uit het zuiden van de Verenigde
Staten. Even verderop staat een jonge
Amerikaanse es.
U kruist verderop het trimpad en buigt linksaf het wandelpad op.
10. Hier staan links van u enige kleinbladige linden. Dit is de linde die in het
gemeentelijk groen goed toepasbaar is
omdat deze boom het minste last heeft van
luis. Een veelvoorkomende klacht bij andere
linden. Deze linde onderscheidt zich van
andere linden doordat hij niet hangend
maar opstaand bloeit.
11. Hier ligt aan het water het enige
hondenstrand van Capelle.
Van hieraf kunt u tevens goed over het water kijken om te zien wat hier groeit en de
watervogels te bekijken. Het is mogelijk dat u de volgende soorten aantreft:
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12A. De meerkoet is gemakkelijk te herkennen aan de witte vlek op het voorhoofd, die
afsteekt tegen het leizwarte verenkleed. Het zijn agressieve vogels met een sterk ontwikkeld gevoel voor territorium.
Het nest wordt in ondiep water gebouwd en bestaat voor een groot deel uit riet. Hoewel
de jongen na 8 weken zelfstandig zijn, blijven ze lang bij de ouders, ook als er al een
nieuw broedsel is.
De meerkoet voedt zich met wortels van waterplanten, graan en zaden, waterinsekten en
larven. De naam ‘koet’ is afgeleid van zijn luide roep.
12B. Het waterhoentje heeft een rode bles op de kop, die doorloopt op de snavel. In het
donkere verenkleed loopt een witte vleugelstreep. De waterhoentjes verdedigen hun
territorium buitengewoon energiek. De vogels broeden dichtbij het water tussen dichte
begroeiing. De jongen verlaten na 2-3 dagen het nest en zijn na 5-6 weken volgroeid. Het
voedsel bestaat uit waterinsekten, wormen, slakjes, larven, zaden en waterplanten.
12C. De fuut heeft een kuif met twee oorpluimen en tijdens het broedseizoen kastanjebruine franje om de kop. De lange hals is wit. Het zijn uitstekende zwemmers en duikers
en ze kunnen wel 100 meter onder water zwemmen. De vogels bouwen een drijvend
nest, dat verankerd wordt aan waterplanten. De jongen met hun opvallend gestreept
donskleed worden soms warm gehouden tussen de veren op de rug van de rondzwemmende ouders. De fuut voedt zich met kleine vissen, weekdieren, algen en waterplanten.
12D. De kuifeenden komen ‘s winters in grote aantallen uit Noord-Europa om hier te
overwinteren. In de winter zien we ze samen met de meerkoeten en de wilde eenden op
plaatsen waar voedsel te vinden is. Het mannetje heeft een lange afhangende kuif en
opvallende witte flanken, maar is verder donker gekleurd. Het vrouwtje heeft een kleine
kuif en is bruin van kleur. De kuifeenden duiken naar hun voedsel, dat plantaardig kan
zijn, maar ook dierlijk, bijvoorbeeld insekten, vissen- en kikkereieren, visjes en kikkertjes.

Direct voor het fietspad rechts aanhouden. Hier treft u links in het gras ook een esdoorn
aan. Dit is de Noorse esdoorn. Het verschil met de gewone esdoorn (zie 13) is dat deze
boom opvallend geel bloeit met opstaande bloeiwijze vóór de ontwikkeling van het blad.
Het blad is tevens sierlijker.
We volgen nu de paaltjes verder tussen de waterpartijen door. Hier staan verschillende
grauwe abelen (populieren).
16. De grauwe abeel is een forse breed uitgroeiende boom. Het blad is boven donker
glimmend groen en de onderzijde is viltig
grijs tot wit. Bij het bestuderen van de stammen zult u ‘ogen’ ontdekken. Dit zijn oude
aanhechtingsplaatsen van takken of twijgen.
Het pad vervolgt zich door het bos. We
slaan op de T-splitsing rechtsaf en steken
het water over via een dam. Over het water
zien we iets verderop aan de linkerkant van
het pad een groep Chinese watercypressen.
17. De Chinese watercipres is een naaldboom die zijn naalden in de herfst laat vallen en ‘s winters dus kaal is. Oorspronkelijk
hoort hij in de binnenlanden van China thuis,
waar hij in 1941 is ontdekt. De naalden zijn
zacht en plat, 1-3 cm lang en gelijkmatig
gerangschikt in twee rijen en vallen samen
met de bladspil af. De schors is roodachtig
bruin en vezelig.
Tegenover de watercipres staat rechts een inheemse kers ook wel zoete kriek of zoete
kers genaamd, die in de winter herkenbaar
is aan de horizontale strepen op zijn bast.
Dit zijn kurkporiën, openingen waardoor de
boom zuurstof kan opnemen.
Daartussen zien we soms afschilferende
dwarse stroken. In het voorjaar is er een
uitbundige bloei van wit-roze bloemen. Aan
de steel van het blad zitten kleine honingklieren. Vogels zijn dol op de kersjes en al
lang voordat het winter wordt is de boom al
kaal gevreten.

6

11

Bladeren zijn zeer smal: lancetvormig en
zijdeachtig behaard. De vrouwelijke katjes
bloeien tegelijk met het uitlopen van het
blad. De treurvorm is vanuit Frankrijk
bekend sinds ongeveer 1815. De boom
wordt, zoals op deze locatie, meestal
gebruikt aan de waterkant. Het is een
typische parkboom.

12E. De kokmeeuw is verreweg de meest
voorkomende meeuw. Het hele jaar door is
hij in deze buurt te zien. Hij is zo groot als
een duif en heeft in de zomer een koffiebruine kop. In de winter is hij herkenbaar
aan een witte kop met een donkere oorvlek.
De poten en de snavel zijn donkerrood. Het
is een alleseter, die zijn kostje opscharrelt
uit afval dat de mensen achterlaten.

Verderop treffen we de els aan.
14. De els is een boom die goed bestand is tegen een hoge grondwaterstand. De els is
gemakkelijk te herkennen aan de elzenproppen. We zien drie generaties aan één boom:
de oudste elzenproppen zijn bruin en staan open, ze hebben hun zaad al verloren.
Dan zijn er de jongere, die de vorige zomer gevormd zijn, maar pas in het komende voorjaar zullen rijpen en vervolgens de allerjongste generatie, die nog twee jaar voor de
boeg heeft. De hangende mannelijke katjes
ontwikkelen zich in de zomer en bloeien pas
in de volgende lente. De bladknoppen staan
op een klein steeltje en zijn bruinachtig violet van kleur. Het blad valt in groene toestand af, zodat de els geen herfstkleuren
toont. Het hout is als het pas gekapt is geelwit van kleur, maar krijgt onder inwerking
van de lucht snel een oranjeachtige tint.

12F. De zilvermeeuwen broeden in kolonies
voornamelijk in de duinen en vooral
‘s winters komen zij verspreid over het hele
land voor. De krachtige snavel is geel en de
poten vleeskleurig of geel.

12G. Langs de kant van het water staat hier en daar de lisdodde. De bladeren lijken op
die van de gele lis en dodde slaat op de propachtige bloeiwijze. Na de bloei ontstaat er
een bruine vruchtaar. Deze zachte viltige ‘rietsigaren’ werden vroeger gebruikt om de
lampeglazen van olielampen schoon te poetsen.

Bij de eerstvolgende kruising gaan we rechtsaf richting papierbak.
Meteen links staat een groepje esdoorns en rechts staan berken. Bij de papierbak staan
links en rechts enkele bomen met een donkergroen glanzend blad. Dit zijn hulstbomen.
15. De hulst is één van de weinige groenblijvende loofbomen die inheems zijn in
Nederland. Onder gunstige omstandigheden kan hij 15 meter hoog worden, maar het
meest ziet men hem als ondergroei in bossen. De bladeren staan verspreid en zijn
hard, leerachtig en glanzend donkergroen
aan de bovenkant en mat lichtgroen aan de
onderkant. Vooral de bladeren aan de onderste takken hebben een sterk gedoornde
rand. De bloeitijd valt in mei, maar de kleine onaanzienlijke bloempjes vallen niet op. De
ene boom heeft bloempjes die mannelijk zijn en de andere boom heeft alleen vrouwelijke
bloempjes. Dit verklaart waarom er hulstbomen zijn die nooit rode bessen zullen hebben.
Na de papierbak het wandelpad vervolgen. Na de kruising met het fietspad rechtdoor de
palen volgen. Na het vijvertje linksaf het wandelpad op. We kruisen een ruiterpad, een
wandelpad en een trimpad en vervolgen onze weg.
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12H. De plant voor u gezien links langs de oever, met het grasachtige blad, is het riet.
Deze plant kan wel 4 meter hoog worden. Met dikke onder- en bovengrondse uitlopers
verovert hij het water om dat tot land om te vormen. De donkerbruine of paars aangelopen pluimen kunnen 40 cm lang zijn. Het afgemaaide riet wordt gebruikt voor het maken
van rietmatten en als dakbedekking.
We lopen verder langs het water.
13. Bij de kruising van het trimpad staat rechts een groep gewone esdoorns. Dit kunnen
forse bomen worden. De bladeren zijn zoals (bij 2A is vermeld) handnervig maar groter.
De onopvallende bloei is hangend, tijdens de ontwikkeling van het blad.(zie pagina 10)
Links een breed en hoog uitgroeiende treurboom. Dit is de bekende treurwilg met steil
neerhangende, geelgroene twijgen. De kroon is altijd goed doorzichtig.
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