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In de heemtuin bloeien nu de hazelaars 

uitbundig met hun zwierige, gele en 

vrolijke katjes. En niet alleen in de 

heemtuin, maar in vele bosranden en 

houtkades bungelen nu de katjes aan de 

hazelaarstruiken. Met de harde wind van 

de laatste dagen zullen de wolken 

stuifmeel wel gauw verdwenen zijn en 

hebben de ( mannelijke) katjes hun werk 

gedaan.  Eenhuizig is de hazelaar, dus in 

dezelfde boom of struik bevinden zich ook 

de vrouwelijke bloemen. Dat is altijd even 

zoeken geblazen, want die vrouwelijke 

bloemen zijn maar heel klein, maar met 

felrode bloemetjes.  Als het stuifmeel ze 

bereikt heeft, vindt u in oktober de hazelnoten onder de struikachtige bomen.  En kijk, op 

heel veel plaatsen bloeien de sneeuwklokjes nu. En ook de winterakonietjes  met hun felgele 

bloemetjes zijn tevoorschijn gekomen.  Hoewel, niet in de heemtuin tot nog toe, ondanks 

dat er in de loop der jaren vele bolletjes   in de grond zijn gestopt.  Die bolletjes zij blijkbaar 

nogal kieskeurig  voor wat hun milieu betreft en willen niet overal groeien. Bij mij in de tuin 

doen ze het wel en zijn het ieder jaar de winterakonietjes, die vertellen, dat we het 

donkerste deel van de winter achter de rug hebben en de lente er aankomt.  De eerste 

bloeide op 7 januari en nu ziet het er geel van. Al die bolletjes, die de komende tijd gaan 

bloeien,  zijn eigenlijk niet inheems. Ze werden ooit meegenomen uit Zuid-Europa of uit 

oostelijke streken en hier geplant op oude buitenplaatsen en omdat ze daar verwilderd en 

ingeburgerd zijn, mogen we ze inheems noemen. Nu we toch even een stapje buiten de 

heemtuin hebben gedaan, zij er nog 2 winterbloeiers, die zoveel plezier geven in de winter, 

dat ik ze graag even aan u voorstel. Het zijn 2 chinezen, niet inheems dus, maar in mijn tuin 

mag dat. Het zijn de toverhazelaar of Hamamelis mollis  en de winterjasmijn of Jasminum 

nudiflorum. De toverhazelaar is een struik met prachtige gele lintbloemen, die altijd tijdens 

de kerstdagen begint te bloeien en nu nog steeds mooi is. . De winterjasmijn is een struik, 

die wat ondersteuning behoeft en dus tegen een muur moet worden geplant.  Die begint 

gewoonlijk in november met vrolijke gele sterretjesbloemen en is nu bijna uitgebloeid. In de 

heemtuin bloeien de sneeuwklokjes eerdaags met vele tegelijk. De moeite waard om er even 

een rondje te lopen. Wellicht ontwaart u dat ene winterakonietje , dat daar toch wil bloeien.  
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