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Dit voorjaar met eerst veel warme 

dagen en daarna regelmatig een bui 

zorgde ervoor, dat veel planten, maar 

vooral het gras hoog uitgroeiden. 

Groeizaam weer dus, dat ervoor 

zorgde, dat de vele orchideeën uit het 

zicht verdwenen, de ratelaar, 

normaliter bewoner van het 

veengebiedje naast de akker nu ook 

met velen tegelijk in het middenstuk is 

verschenen, langs de bosrand heel veel 

koekoeksbloemen bloeien en langs de 

andere randen de donkere 

ooievaarsbek en de roomse kervel, 

waarvan de laatste naar anijs geurende 

blaadjes heeft. Op het dijkje bloeien de 

margrieten en de klaprozen.  Al met al 

overal een vrolijk geheel. Ook in de 

akker staan de klaprozen. Natuurlijk 

alleen als begeleider en vrolijke noot 

tussen de granen. Van die granen zijn de wintertarwe en de wintergerst nu rijp. Voor de 

winter dus gezaaid. De zomertarwe en -gerst ,na de koude periode gezaaid zijn bijna rijp. Om 

het geheugen nog even op te frissen: de tarwe vrijwel zonder naalden en de gerst met twee 

maal zo lange naalden als de aar. En bij de rogge is de blauwige kleur van de halmen 

kenmerkend. De naalden van de rogge komen iets boven de aar uit. Ook in de akker bloeit 

nu de valeriaan met roze tot witte bloemen. Van de oude garde van de heemtuinwerkers zijn 

er nog, die in hun jeugd met een speciaal vorkje er op uit werden gestuurd om in het 

plassengebied valeriaan te gaan trekken. Het bracht wat centjes op,  vanwege de 

kalmerende middelen, die uit de wortel werden bereid. Op verschillende andere plekken in 

de heemtuin komt u de valeriaan ook tegen. In het water bloeit nu het waterdrieblad met, 

de naam zegt het al, aan de top van iedere stengel drie blaadjes. Daartussen bloeistengels 

met trossen roze tot witte bloemen. Ze worden graag door hommels en honingbijen 

bezocht. Wilt u ze nog bloeiend zien, dan moet u uw heemtuinwandelingetje niet uitstellen, 

want ze bloeien maar kort. Voor die wandeling moet u naar de Kennedylaan33A te 

Nieuwkoop. 
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