
HET MEIJENDELL-ONDERZOEK 
(29e Mededeling van de Meijendell-Commissie) 

D. J. KUENEN. 

In 1922 plaatste Dr A. Schierbeek in De 
Levende Natuur een oproep voor mede
werking aan het Meijendell-onderzoek. Hij 
stelde zich voor door een bestudering van 
een beperkt gebied van de duinen, waar 
voor lange tijd geen storing door bebou
wing of bebossing behoefde te worden ge
vreesd, een overzicht te krijgen van de 
aldaar voorkomende planten en dieren en 
zo een basis te krijgen voor een nadere be
studering van de totale levensgemeenschap 
ter plaatse. „The web of life", zo vaak ge
noemd, zou hier in studie genomen worden. 
Zijn oproep had terstond resultaat en on
der zijn leiding verscheen een 30-tal publi
caties, die voor het merendeel bijdragen 
waren tot de zo gewenste inventarisatie 
van het gebied. Door de sterk variërende 
belangstelling van de zijde der biologen 
en het komen en gaan van studenten kon 
een langduriger onderzoek, nodig voor het 
bestuderen van de biologische problemen 
van relatie tussen plant, dier en milieu, niet 
worden geëntameerd. 
Evenmin was het mogelijk een evenwichtig 
overzicht van flora en fauna samen te 
stellen. Sommige kleine groepen konden 
zeer uitvoerig worden bestudeerd, enkele 
belangrijke bleven helaas buiten beschou
wing. 
Dit biologisch veldwerk was mogelijk om
dat de waterleiding-duinen als natuur
monument worden beheerd. 
Er is nogal eens discussie geweest over de 
vraag of de duinen door de afsluiting en 
wateronttrekking meer gespaard of ge
schaad zijn. De afsluiting behoedde voor 

vernieling, de wateronttrekking verarmde 
flora en fauna. 
In een artikel van Ir J. E. Carrière in 
D.L.N, van 1929, getiteld: „De waterlei
ding in veel gevallen het behoud van onze 
duinen", weegt hij de standpunten tegen 
elkaar af. Zijn betoog kwam in het kort 
hierop neer : 
dat de drinkwatervoorziening van westelijk 
Nederland feitelijk niet uitvoerbaar was 
geweest zonder waterwinning in de duinen. 
dat de verlagingen van de grondwater
stand tengevolge van die waterwinningen 
in vele gevallen een achteruitgang van de 
plantengroei tot gevolg had gehad. 
maar dat de exploitatie van de duinen 
door de waterleidingbedrijven had mede
gebracht. dat dit natuurmonument niet als 
villapark, als zandafgraving, als bollen
terrein of door ongereglementeerd bezoek 
van publiek, voor eeuwen verloren was 
gegaan. 
Ir Carrière herinnerde aan het vele na
tuurschoon, waarvan in deze waterleiding
duinen nog kan worden genoten. 
Dr Jac. P. Thijsse wees er in een aan
sluitend artikel op, dat indien men nooit 
beter had gekend, men met de door het 
werk van de Meijendell-commissie bekend 
geworden betrekkelijke rijkdom van 
Meijendell c a . al heel blij zou kunnen 
zijn, doch dat er toch in de waterleiding
duinen in de laatste vijftig jaren wel een 
zeer sterke achteruitgang in fauna en flora 
te constateren was geweest. Hij eindigde 
met de hoop uit te spreken dat er weer een 
stijging van de grondwaterstand in de 
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duinen zal optreden, wanneer de water
leidingen zich zullen beperken tot het 
diepe water en de rest zullen halen uit 
de grote rivieren. Hij was er zich echter 
tevens van bewust dat, indien het ondiepe 
duinwater voor de waterleidingen geen 
betekenis meer zal hebben, alle bedreigin
gen, zoals zandgraverij, bollenvelden, 
tuindorpen, kampeerterreinen, weer zullen 
opdoemen. Hij pleitte tenslotte voor een 
wettelijke regeling, waarbij alle bestem
mingen van de duinen hun eigen gebieden 
zullen krijgen aangewezen. 
In de vijf en twintig jaren, die zijn verlopen 
sinds de artikelen van Carrière en Thijsse 
zijn verschenen, zijn er ten aanzien van 
de duinen veel veranderingen opgetreden. 
De exploitatie van de duinen door de 
waterleidingbedrijven is gebleven, door de 
toename van de bevolking zelfs veel 
intensiever geworden. De oppervlakte van 
de bij verscheidene bedrijven in exploi
tatie zijnde duinterreinen is vergroot. De 
aanvulling van het grondwater in de 
duinen, waarop Thijsse hoopte, begint 
haar beslag te krijgen : Leiden bevloeit 
een gedeelte van het duingebied ten zuiden 
van Katwijk met water dat in natte perio
den uit de duinen vloeit, *s-Gravenhage 
verwacht in 1955 water van de Lek in de 
duinen tussen Scheveningen en Wasse
naar te kunnen brengen, en ook Amster
dam en de provincie Noordholland zullen 
eerlang beginnen met de uitvoering van 
hun projecten voor het brengen van rivier
water in hun duingebieden. 
De toename van de bevolking en de ver
groting van de vacantiemogelijkheden van 
grote groepen van de bevolking heeft de 
behoefte aan recreatieterreinen ontzaglijk 
doen groeien. Voor westelijk Nederland 
richt de bevrediging van die behoefte zich 
vooral op de duingebieden. 
Onder meer door het Meijendell-onder

zoek. waarover hieronder meer zal worden 
vermeld, is gebleken dat de „betrekkelijke 
rijkdom" van de waterleidingduinen, waar
over Thijsse schreef, toch altijd nog zeer 
groot is. Het is gebleken dat die duinen 
een ongekende rijkdom bezitten aan 
soorten planten en dieren, terwijl er zoveel 
natuur-historische problemen in deze dui
nen kunnen worden onderzocht, dat een 
groot aantal onderzoekers er vele jaren 
aan zou kunnen besteden om althans een 
deel van de studiemogelijkheden uit te 
buiten. 

Drinkwatervoorziening, recreatie, natuur
studie : zij zijn alle drie noodzakelijk voor 
Nederland. Vanzelfsprekend wordt de 
vraag gesteld of zij alle drie in de duinen 
kunnen worden gevonden. Gelukkig kandeze 
vraag bevestigend worden beantwoord. 
Met betrekking tot bovengenoemd duin
gebied tussen Scheveningen en Wassenaar 
kan het volgende worden opgemerkt. 
Sinds 1874 wordt door de duinwaterleiding 
van 's-Gravenhage aan dit gebied water 
onttrokken. Sinds 1926 onttrekt het aan 
de duinvoet gelegen waterbedrijf van 
Wassenaar tevens water aan dit gebied. 
Van 1874 af zijn de grondwaterstanden 
geleidelijk verlaagd ; in sommige delen 
van het terrein, waar een volkomen dichte 
veenlaag ongeveer op N.A.P. aanwezig is, 
is die verlaging van het grondwater ook nu 
nog practisch nihil ; in andere delen kan 
het grondwater enige meters zijn gedaald. 
Tegelijkertijd is ook de oorspronkelijk op 
80 a 120 m onder N.A.P. gelegen grens 
tussen zoet en zout grondwater tengevolge 
van de voortdurende roofbouw belangrijk 
gestegen. 

Bij de toekomstige exploitatie van de Lek-
duinwaterleiding zal een aantal duinpan
nen worden bevloeid met water, dat nabij 
Bergambacht aan de Lek zal worden ont
trokken en dat aldaar gedeeltelijk zal 
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worden gezuiverd. Een beschrijving van 
de technische uitvoering van het project is 
hier niet op haar plaats ; er moge daarvoor 
naar de desbetreffende litteratuur worden 
verwezen. *) 
De belangrijkste kenmerken van deze 
rivier-duinwatervoorziening zijn ; 
a. het door voorreiniging transportabel 

gemaakte water wordt in de duinen 
gebracht ; bij het inzijgen in het duin-
zand en het afvloeien door de grond 
naar de winningsmiddelen, ondergaat 
het een intensieve reiniging, zodat het 
in vele opzichten het karakter van 
grondwater krijgt; 

b. de bevloeiing van de duinen verhoogt 
de grondwaterstanden, zodat een voor
raad water wordt gevormd ; bovendien 
wordt de zoetwatervoorraad in de die
pere lagen hersteld. Dit maakt het 
mogelijk de rivierwaterwinning stil te 
zetten, wanneer zoals gedurende enkele 
weken per jaar moet worden verwacht, 
de kwaliteit van het rivierwater niet 
goed is. In die tijd kan het af te leveren 
water uit de in de grond gevormde 
voorraad worden betrokken. 

In verband met de hygiënische bescher
ming van de waterwinning is het nodig, 
dat het publiek van de bevloeiingswerken 
en van de winningsmiddelen van ondiep 
grondwater wordt geweerd. Deze water-
winningswerken zullen worden ingericht, 
waar dat technisch noodzakelijk en van
wege de terreinsgesteldheid mogelijk is. 
Op verschillende punten tussen de win-
ningswerken zal het mogelijk zijn publiek 
toe te laten. Het toelaten van publiek in 
een duinterrein stelt bijzondere eisen aan 
de inrichting (beplanting e.d.) van het ter
rein. Naar dit probleem, dat hier niet 

verder zal worden behandeld, wordt in 
samenwerking met het I.T.B.O.N, te 
Oosterbeek een uitgebreid onderzoek in
gesteld. 
Zoals hierboven is vermeld, zal een aantal 
duinpannen met voorgereinigd rivierwater 
worden bevloeid. Het infiltreren, het 
verder winnen en het zuiveren van dat 
water geeft uiteraard vele waterleiding-
technische, hydrologische, biologische en 
chemische problemen. Daarnaast zullen 
zich vele vraagstukken voordoen, die niet 
direct uit een oogpunt van waterleiding-
techniek, doch wel uit zuiver en toegepast 
wetenschappelijk oogpunt van groot be
lang zijn. De algemene verhoging van de 
grondwaterstand, die een gevolg is van de 
kunstmatige bevloeiing van een aantal 
duinpannen, zal tot gevolg hebben, dat het 
regenwater minder snel afvloeit. Dat be
tekent, dat in een groot gedeelte van het 
duingebied de vroegere hydrologische toe
stand zal worden hersteld, waarbij een 
hoge stand van het van de regen afkom
stige grondwater optreedt. 
Zullen de kunstmatig bevloeide duinpan
nen in verband met het brengen van een 
vreemd element in een levensgemeenschap. 
in biologisch opzicht als abnormaliteit een 
zekere interesse hebben, de gebieden waar 
het van de regen afkomstige natuurlijke 
grondwater weer op de vroegere hoogte 
zal komen, zijn in biologisch opzicht even
eens belangwekkend, evenals de verande
ringen, welke in dit grondwater en boven
ste bodemlagen optreden. In het bijzonder 
om deze biologische problemen te onder
zoeken heeft zich het „Meijendell-Comité" 
gevormd, dat een voortzetting en uitbrei
ding beoogt van het werk dat Dr Schier
beek was begonnen. 

1) Ir A. J. Gurck. De toekomstige watervoorziening van 's-Gravcnhage. Het Lek-duinplan. 
„Ingenieur", nos 10 en 11 van 1948 en „Water" nos 5 en 6 van 4 en 18 Maart 1948. 
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Dit Comité heeft een algemeen werkpro
gramma opgesteld, dat de volgende vijf 
punten omvat : 1 ) 

1. Het vermeerderen van de kennis van 
flora en fauna van het betrokken ge
bied. 

2. Het verkrijgen van een overzicht van de 
vegetatietypen (plantengezelschappen) 
van het betrokken gebied, aangevuld 
door een vegetatiekaart van gedeelten 
van het terrein. 

3. Het vermeerderen van de kennis der 
successie, d.w.z. van de kwantitatieve 
veranderingen, die zich in de loop van 
de tijd in vegetatie en fauna voltrekken. 

4. Het vermeerderen van de kennis van de 
oecologie van een aantal organismen die 
in de duinen voorkomen. 

5. De bestudering van de invloed van de 
bevloeiing op de flora en fauna van dit 
gebied, waarbij niet alleen op soorten-
lijsten zal worden gelet, maar ook 
levensgemeenschappen de aandacht 
zullen hebben. 

1. Kennis van flora en fauna. 

Een volledige kennis van planten en dieren 
van een bepaald gebied is niet te verkrij
gen. Men moet zich tevreden stellen met 
een zo volledig mogelijke lijst van een aan
tal groepen. Hoe beperkter de groep is,'hoe 
meer er kans is, dat men alle voorkomende 
soorten zal kennen. 

De betekenis van dit onderzoek is twee
ledig. 
In de eerste plaats levert het bestuderen 
van een beperkt gebied steeds een vergro
ting van de inzichten in de verspreiding 
van bepaalde soorten op. De ervaring van 

de eerste periode van het Meijendell-
onderzoek en vele andere gevallen is 
wat dat betreft steeds weer hetzelfde : men 
vindt planten en dieren waarvan men het 
voorkomen in dat gebied niet verwachtte 
en men vindt er zelfs soorten waarvan men 
het voorkomen in Nederland niet kende. 
Deze verbeterde kennis van het voorkomen 
van soorten kan weer een basis zijn voor 
een beter begrip van de biologie van zo'n 
soort. 

In de tweede plaats is het inventariseren 
van betekenis omdat men daardoor mate
riaal verzamelt waarop oecologische en 
sociologische studies kunnen worden ge
baseerd. Voor de sociologische studies 
moet men inderdaad zoveel mogelijk alle 
soorten van planten en dieren kennen op 
een gebied dat naar keuze klein (enkele 
vierkante decimeters) of groot (enkele 
tientallen vierkante meters) kan zijn. Voor 
oecologische studies moet men althans 
enkele soorten kennen, en de inventaris
lijsten leveren houvast bij determinatie en 
bij het uitkiezen van de problemen die men 
denkt te onderzoeken. 
De inventarisatie van Meijendell wordt 
bevorderd door directe opdrachten aan 
studenten of assistenten, en door stimule
ren en helpen van anderen, waaronder de 
leden van de staven van Musea en Her
baria en ook van enkele ervaren liefheb
bers. Men is voor dit werk. vooral wat 
betreft de zoölogie, sterk afhankelijk van 
de belangstelling van anderen en het is 
moeilijk om in deze werkzaamheden enig 
systeem te brengen. Het Comité zal zeer 
dankbaar hulp bij dit onderzoek aan
vaarden. 

1) Leden van het Comité zijn: Ir A. J. Gurck (Directeur Haagse Waterleiding, voorzitter), 
Mej. Dr A. G. Vorstman (Amsterdam), Dr A. Schierbeek (Den Haag), Prof. Dr H. J. Venema 
(Wageningen), Prof. Dr J. Heimans (Amsterdam), Prof. Dr J. K. Baars (Den Haag), Prof. Dr 
D. J. Kuenen (Leiden), Dr A. D. Voute (Arnhem), Dr W. C. de Leeuw (Leiden) en Ir H. M. 
Bos (Den Haag). 
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2. Het verkrijgen van een overzicht van 
de vegetatietypen (plantengezelschap
pen) van het betrokken gebied, aange
vuld door een vegetatiekaart van ge
deelten van het terrein. 

Bij het vegetatiekundig onderzoek gaat 
men niet uit van de afzonderlijke organis
men, maar van de gezelschappen, die door 
de verschillende soorten planten (en zo 
mogelijk ook dieren) gevormd worden. 
Men streeft dus naar een beschrijving en 
onderscheiding van de in het terrein voor
komende vegetatietypen, op grond van de 
verschillen in soortencombinatie en vege
tatie-structuur. Hiertoe worden op bepaal
de proefvlakten van uiteenlopende grootte, 
variërend bv. van 1 tot 100 m2, zgn. vege
tatie-opnamen vervaardigd, d.w.z. kwalita
tieve, kwantitatieve en structurele beschrij
vingen. Tevens wordt zo nauwkeurig mo
gelijk het milieu van deze vegetaties be
schreven : samenstelling en profiel van de 
bodem, expositie, inclinatie, hoogte boven 
de grondwaterspiegel, afstand tot de zee, 
enz. Men vergelijkt dan een zo groot mo
gelijk aantal opnamen door ze in tabellen 
samen te voegen, en vergelijkt deze tabel
len weer met die van overeenkomstige 
vegetaties elders in binnen- en buitenland. 
Hieruit kan men conclusies trekken over 
de samenhang tussen de vegetatietypen 
en het daarvoor kenmerkende milieu, en 
bovendien oecologische conclusies (zie 4) . 
Voorts kan men uit deze statische gegevens 
afleiden, hoe vermoedelijk de ontwikkeling 
der vegetatie (successie) zal verlopen : dit 
behoeft echter aanvulling door het onder
zoek van permanente proefvlakten (zie 3). 
Deze onderzoekingen geschieden door 
medewerkers en studenten van het Labo
ratorium van Plantensystematiek en Geo
grafie te Wageningen. 
In 1952 werd een voorlopig overzicht der 
vegetatietypen van Meijendell opgesteld. 

Dit werk werd in 1953 en 1954 aangevuld 
en voortgezet ; voorts werd op grond van 
een hiervoor verkregen legenda, een vege
tatie-kartering van Kijf hoek en Bierlap uit
gevoerd op schaal 1 : 1000. 
Op het gebied van de dierkunde lenen 
zich slechts enkele groepen voor een der
gelijke behandeling, omdat de vereiste spe
cialisten, die voldoende vormenkennis heb
ben. ontbreken. Met name zijn het de 
loopkevers. pissebedden en millioenpoten, 
die op deze wijze worden behandeld en 
waarbij dus, uitgaande van de kennis van 
de vegetatie, nagegaan zal worden, welke 
soorten in bepaalde vegetaties voorkomen. 
Ook de spinnen, mieren, kortschildkevers 
en slakken zullen op deze wijze behandeld 
worden, maar dit werk ontwikkelt zich 
slechts zeer langzaam. 

Naarmate de vegetatiekaart verder wordt 
afgemaakt, zullen de zooiogen een steeds 
betere basis verkrijgen bij hun streven de 
vegetatie, als onderdeel van het milieu, in 
hun biotoop-beschrijving te betrekken. 

3. Het vermeerderen van de kennis der 
successie. 

Het is van belang na te gaan. hoe de ver
schillende vegetatietypen zich in de loop 
der jaren ontwikkelen. Men bereikt dit 
door het uitzetten van zgn. permanente 
proefvlakten. waarvan jaarlijks vegetatie-
opnamen worden vervaardigd. In 1952 zijn 
een aantal van dergelijke proefvlakten uit
gezet. aangegeven door betonnen genum
merde palen, en ingemeten. dank zij de 
medewerking van de Duinwaterleiding. 
Ten dele zijn deze proefvlakten verdeeld 
in een „botanische" en een „zoölogische" 
helft ; in de laatste kan de vegetatie ten 
behoeve van het faunistisch onderzoek 
periodiek min of meer beschadigd worden. 
terwijl zij in de „botanische" helft onge
stoord dient te blijven. 
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Het onderzoek van de veranderingen, die 
in deze permanente proefvlakten zullen 
optreden, is tevens het belangrijkste hulp
middel voor de bestudering van de invloed 
van de bevloeiing op flora, vegetatie en 
fauna van het gebied (zie 5) . 

4. Kennis van de oecologie. 
Heeft men in de floristiek en faunistiek 
hoofdzakelijk belangstelling voor de geo
grafische plaats van voorkomen, voor oe
cologische studie van een organisme of 
groep van organismen geeft men zich meer 
rekenschap van hun plaats ten opzichte van 
factoren uit het milieu, zowel de abiotische 
factoren als de biotische. 
Voor de zoöloog is het onderzoek van de 
vegetatie hierbij een belangrijk hulpmiddel. 
Uit het vergelijken van vegetatie-opnamen 
en de daarbij behorende gegevens omtrent 
het milieu kan men conclusies trekken over 
het verband tussen het voorkomen van be
paalde soorten en het milieu. 
Er zijn hierbij een aantal stappen te onder
scheiden die men als volgt zou kunnen 
beschrijven. 

Eerst bepaalt men zo nauwkeurig mogelijk 
het gebied waar men een bepaalde soort 
aantreft, vervolgens zoekt men in het veld 
die factoren op, die de oorzaak zouden 
kunnen zijn voor de binding van de soort 
aan dat milieu, en tenslotte gaat men door 
laboratorium-onderzoek na of de reactie 
van de dieren op verschillende factoren zo
danig is, dat hiermee begrepen kan wor
den wat men in het veld heeft waarge
nomen. 

Het is vooral dit soort onderzoek dat van
wege het Zoölogisch Laboratorium te Lei
den wordt uitgevoerd. Hiervoor zijn een 
aantal diergroepen uitgezocht en wel voor
namelijk veldsprinkhanen. pissebedden en 
millioenpoten. Aan enkele andere groepen 
wordt tenminste een deel van dit program

ma uitgevoerd, nl. vooral aan loopkevers. 
Ook aan enkele vogelsoorten en de mol is 
gewerkt, hoewel bij deze soorten geen ex
perimenteel laboratoriumwerk zal worden 
uitgevoerd. Tenslotte zijn sinds kort ook de 
spitsmuizen een onderwerp van studie ge
worden. De keuze van deze zeer hetero
gene collectie is gebaseerd op practische 
overwegingen. Zodra zich de mogelijkheid 
voordoet moet getracht worden meer dier
groepen in deze studie te betrekken. In 
principe is hier echter veel onderzoek aan 
enkele soorten waardevoller dan opper
vlakkig onderzoek aan veel diersoorten. 
De samenwerking met de botanische on
derzoekers bestaat uit de hulp bij het deter
mineren van plantengezelschappen waar 
het voor het dierkundig werk nodig is. 

5. Invloed van de bevloeiing. 
Bijzondere interesse heeft het onderzoek 
gekregen door de ontworpen aanvoer van 
Lek-water. 
In de eerste plaats zal dit een enorme uit
breiding van het vrij wateroppervlak geven, 
en dus de levensmogelijkheden voor water
organismen vergroten. Het is nog niet te 
overzien, welke mogelijkheden dit nieuwe 
milieu zal scheppen. De inventarisatie van 
het reeds bestaande water en de kennis van 
de organismen die in het rivierwater voor
komen, zullen als basis voor dit onderzoek 
moeten dienen. Er is hierover reeds werk 
gedaan door een Amsterdams bioloog, en 
naar wij hopen zal in de toekomst door 
leden van de Hydrobiologische Vereniging 
op ruime schaal aan dit onderzoek worden 
meegewerkt. 

Verder zal de grondwaterspiegel geleide
lijk stijgen en als gevolg daarvan zullen de 
flora en fauna veranderen. Het is hiervoor 
dat het sociologisch en verspreidingsonder-
zoek van groot belang is. Indien men een 
voldoend nauwkeurig kwantitatief beeld 
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kan krijgen van de verspreiding van plant 
en dier in de jaren voorafgaande aan de 
bevloeiing, dan zal men de verandering als 
gevolg van die bevloeiing kunnen vervol
gen en ook het oorzakelijk verband ermee 
kunnen bestuderen. Dit onderzoek kan 
enerzijds geschieden op basis van het jaar
lijks bestuderen der permanente proefvlak
ten (zie 3), anderzijds door een vegetatie-
kartering, uit te voeren vóór en na de be
vloeiing (zie 2). Het botanisch en zoölo
gisch onderzoek gaan hier hand in hand en 

nauwkeurige samenwerking zal dan nodig 
zijn. 
Het Meijendell-Comité zou gaarne melding 
maken van de hulp die enkele leden reeds 
ontvingen voor hun werk. Subsidie werd 
ontvangen van „Diligentia" en de Alge
mene Vereniging voor Natuurbescherming 
te Den Haag en van de Organisatie voor 
Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek. 
Het is verheugend dat in zo ruime kring 
belangstelling bestaat voor dit werk. en 
dat zij zich op deze wijze heeft geuit ! 

HOE LEVEN EN WERKEN DE WORMEN? 
(vervolg) 

G. H. BOEREMA en H. H. SOL. 

Als we in onze tuin graven dan vallen ons verstandig om de eerste maal slechts wei-
dadelijk de vele gaatjes van de wormen- nig van de vloeistof te gebruiken, zodat de 
gangen op. Hoe zijn deze woningen van de worm de gelegenheid krijgt zo diep moge
wormen eigenlijk gebouwd ? Om daar ach- lijk weg te kruipen (einde gang), daar 
ter te komen hebben we enkele gangen anders de gang op een bepaalde diepte 

Fig. 5. Op het verticale vlak geprojecteerde schematische weer
gave van een drietal uitgegraven wormengangen (Lumbricus 
terrestris). 

uitgegraven. Hierbij is gevaar voor instor
ten natuurlijk groot. Om dit te voorkomen 
maakten wij gebruik van een oplossing van 
celluloid in aceton, waaraan een kleurstof 
was toegevoegd. Deze oplossing werd dan 
enige malen in de gangen gegoten, waar
door de gronddeeltjes van de wanden min 
of meer aan elkaar werden gekit. Het is 

door zijn lichaam afgesloten wordt. Het 
resultaat ziet U in fig. 5. De gangen zijn 
hier op het verticale platte vlak geprojec
teerd. in werkelijkheid buigen ze naar alle 
richtingen. Ze hebben veelal twee uitgan
gen en aan het einde een verwijding, welke 
het omkeren mogelijk maakt. Op eenzelfde 
plaats vonden wij gangen van Lumbricus 
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