
Heemtuinnieuws 

Een zee van witte bloemen in de bosranden van de heemtuin. Een prachtig gezicht, zoveel 

daslook, maar tegelijkertijd neemt deze woekeraar wel heel veel ruimte in. Toch zijn gelukkig 

de meeste wilde planten tegen de daslook opgewassen. Het fluitenkruid verschijnt bijna 

overal. En als het fluitenkruid bijna  uitgebloeid is, begint een andere witte schermbloem te 

bloeien: de dolle kervel. Iets bescheidener als het fluitenkruid.  Met iets fijnere  en kleinere 

schermen en met donkere stengels, die in contrast met het wit en het fijne groen zorgen 

voor een bijzondere verschijning. Niet om op te eten, deze kervel. De naam zegt het al, een 

beetje vergiftig. Met al de zon van de laatste tijd , zijn veel bloemen al snel uit gebloeid. Met 

de zon zijn bijen, hommels, vliegen en vele andere insecten actief en zorgen voor de 

bevruchting.  Daarna is de lokfunctie van de bloemen  niet meer nodig en dus verdwijnen ze. 

Toch bloeien sommige bloemen langer door, doordat er steeds weer nieuwe bloemen open 

gaan. Vandaar dat de muurbloemen bij de ingang van de heemtuin nog steeds bloeien, 

hoewel de aanhoudende droogte nu wel een rol gaat spelen. Op het muurtje tussen pad en 

het  middenstuk, tegenover de Stal bloeien nu twee leuke plantjes, waarvan één ook 

aangewezen is op een muur: de muurleeuwenbek. De stengels kruipen en slingeren over 

elkaar heen en hebben op gelijke afstanden worteltjes. Komen die in aanraking met een 

beetje aarde in het muurtje, dan maken ze daar weer een nieuw plantje. Met kleine paarslila 

bloempjes en op de “onderlip “een gele vlek een bijzonder plantje. Klein, maar fijn. Op 

hetzelfde muurtje de gewone ereprijs met hemelsblauwe bloemetjes. Ook een kruipend 

plantje, dat toevallig op dit muurtje verzeild is geraakt, maar veel vaker zie je dit plantje 

langs gras-en bosranden. Er bloeien nog veel meer wilde planten in de meimaand. Doe een 

rondje heemtuin en geniet van al dit schoons. U vindt de heemtuin aan de Kennedylaan 33A 

te Nieuwkoop. U bent er van harte welkom. 
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