
HERFST IN HET OOSTERDELGEBIED  
 
Het is inmiddels oktober en de herfst is ingetreden. We zien de bladeren verkleuren in warme tinten geel, 
oranje, rood en bruin. Sommige bomen en struiken laten hun bladeren al vallen. 
 

   
 
Het gouden licht van de oktoberzon zorgt voor mooie banen tussen de bomen, druppels op bladeren glin-
steren en tussen allerlei planten hangen zilveren spinnenwebben. 
 

   
 
In deze maand kunnen we nog even genieten van warme dagen, maar merken we ook dat we het koudere 
en guurdere jaargetijde tegemoet gaan. Zonnige dagen worden afgewisseld met onstuimig weer waarin de 
luchten donkergrijs zijn en de zon de gele bladeren aanlicht, waarna de regen met bakken uit de hemel 
komt vallen. 
 

   
 
De natuur bereidt zich voor op het winterhalfjaar. De voedingssappen worden niet langer naar omhoog ge-
bracht in de stammen, takken en stengels. Alles is gericht op het “zich terugtrekken en naar binnen keren” 
en het tot rust en stilstand komen. Het “werk” voor dit jaar zit erop. De bomen, struiken en planten hangen 
vol met noten, vruchten, bessen en zaden. Naast voedsel voor talloze dieren, zorgen deze ervoor dat de 
soort zich kan voortplanten. Vruchten worden gegeten, maar de harde pitten worden uitgescheiden, samen 
met een laagje mest, waarna ze in de grond terechtkomen. Zaden worden op verschillende manieren ver-
spreid (door de wind, meegenomen in de vacht van een dier of anderszins), noten en eikels vallen op de 
grond of worden als voorraad verstopt door zoogdieren en vogels, maar omdat er nog wel een paar verge-
ten worden krijgen deze de kans om uit te groeien tot een nieuwe boom.  
 

    
Zaden van een es Noten van een 

lambertusnoot 
Bottels van een 
egelantier 

Bessen van een Gelderse roos 

    



De planten die nu nog bloeien, zoals klimop en rode klaver, zorgen voor nectar voor de in deze tijd nog 
aanwezige insecten. Aan van de boom gevallen appels of ander fruit doen allerlei dieren zich tegoed. 
 

   
Bloem van klimop met een 
honingbij 

Rode klaver met een akkerhommel Wespen bij een appel 

 
In deze periode strijken veel vogels neer die vanuit Scandinavië of Siberië op doortocht zijn naar zuidelijker 
en warmere streken. Zij vinden in het Oosterdelgebied voldoende voedsel om hun reis te kunnen vervol-
gen. Koperwieken, kramsvogels en spreeuwen strijken in grote getale neer in de bessenstruiken. De in de 
lente op insecten levende zwartkoppen eten nu bessen. De bessen van de Gelderse roos worden pas ge-
geten als er geen andere soorten meer zijn. Deze zijn namelijk veel bitterder. Slechts heel af en toe zien 
we in Nederland een invasie van pestvogels. Zij hebben juist een voorkeur voor dit soort bessen. Sijsjes 
buitelen bij voorkeur aan de tere takjes van een berk om de zaadjes los te peuteren. Uiteraard weten de 
vogels die hier het hele jaar verblijven hun voedsel ook bij elkaar te vergaren. 
 

     
Putter op het zaad van 
speerdistel 

Zanglijster bij 
lijsterbessen 

Een gaai op zoek naar 
een verstopte eikel 

Een koperwiek 
in een 
meidoorn 

Zwartkop in 
de lijsterbes 

 
Voor veel insecten zit hun leven erop of wordt het tijd om een goede plek te vinden om te overwinteren. Zij 
hebben hun eitjes afgezet op of onder planten. Ook op waterplanten of planten die aan de oever groeien 
werden eitjes afgezet, bijvoorbeeld door libellen. Deze eitjes komen pas volgend jaar weer uit. Sommige 
insecten overleven de winter als larve of pop tussen of in dorre plantenstengels. Daarom is het beter om 
uitgebloeide planten niet in de herfst, maar pas in het voorjaar af te knippen. 
Vlinders als kleine vos, dagpauwoog, citroenvlinder en gehakkelde aurelia overwinteren als vlinder op een 
beschutte plek. Vind je in deze tijd zo’n vlinder in huis, breng hem dan over naar een koelere plek, bijvoor-
beeld een schuur. 
 

    
Kleine vos Dagpauwoog Citroenvlinder Gehakkelde aurelia 

 
Diverse dieren houden een winterslaap en verstoppen zich onder een hoop bladeren of in holletjes onder 
de grond afgedekt door bladeren of ander plantmateriaal. Voorbeelden hiervan zijn egels, padden en kik-
kers. Kikkers verstoppen zich ’s winters ook op de bodem van sloten en vijvers. 
 

   
 



Door de bladeren, die in de herfst in onze tuinen vallen, niet de sloot in te blazen of bij het vuil af te voeren 
kunnen we er met elkaar voor zorgen dat deze dieren het winterhalfjaar kunnen overleven. Hark de bla-
deren van het gras en veeg ze bijeen en deponeer ze onder bomen en struiken en tussen de planten of leg 
ze op een grote hoop als winteronderkomen voor de overwinteraars. 
 

   
 
De bladeren en ander organisch materiaal worden door verschillende soorten diertjes en schimmels omge-
zet in kleine fragmenten die ervoor zorgen dat de bodem rijk wordt aan voedingsstoffen waarvan de plan-
ten op hun beurt kunnen profiteren. Als je het blad laat liggen zie je al na twee weken dat er mooie zwarte 
bladaarde is ontstaan.  
 
Het hele jaar door kunnen we in dit gebied paddenstoelen en andere zwammen tegenkomen, in de herfst 
valt hun aanwezigheid extra op. 
 

    
Geschubde inktzwam Paarssteelschijnridderzwam  Tranende 

franjehoed 
Een soort boleet 

    
Zodra de luchtvochtigheid hoger wordt (in de lente en de herfst) breekt een ideale periode aan voor mos-
sen. Ze groeien op allerlei ondergronden. Je kunt ze vinden op de grond, op levende of dode stammen en 
takken van bomen en struiken, op steen en straattegels. Omdat zij nu minder concurrentie ondervinden 
van zaadplanten vallen ze meer op. In droge perioden verkleinen mossen zich en verschrompelen ze, 
maar zodra het gaat regenen zwellen de cellen op. Er komen hier verschillende soorten mossen voor.  
 

    
Diverse mossoorten op een tegel Gedraaid knikmos Gewone haarmuts  Duinsterretje  

 
Het feit dat hier veel groene korstmossen groeien is een goed teken. De grijsgroene soorten, zoals het me-
lig takmos en het eikenmos zijn hier voorbeelden van. De gele soorten, waaronder het groot dooiermos, 
zijn indicatoren voor de neerslag van stikstof. Ze komen hier ook wel voor, maar je ziet ze steeds minder in 
aantal worden is mijn indruk. 
 

    
Eikenmos Melig takmos Kapjesvingermos Groot dooiermos 

 
Ik hoop dat u, net als ik, zult genieten van de komende herfst in ons gebied. 
 
Danny Disma-van Laar 


