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Bij de inrichting van de 

heemtuin zijn 

verschillende 

landschapselementen uit 

onze omgeving bijeen 

gebracht. Sommige omdat 

ze bijna, of helemaal 

verdwenen zijn, zoals 

hoogstamboomgaarden 

en onbemeste 

hooilandjes. Andere , zoals 

de dijk en het water zijn er 

om u te laten zien, wat 

daar zoal kan groeien en 

bloeien. Langs het water 

bloeien de meeste 

bloemen al vroeg in het 

jaar, zoals de dotter en de 

gele lis. Maar nu is er op het dijkje van alles te zien. De teunisbloemen daar zijn het hoogst en 

hebben grote gele bloemen. Wilt u ze zien, dan moet u ’s avonds komen, want de teunisbloem opent 

dan pas z’n bloemen en verwelkomt daarmee de nachtvlinders. Van nog dicht naar open duurt 

ongeveer 1 minuut, dus met een beetje geduld ziet u ze opengaan. In de loop van de volgende 

ochtend zijn ze uitgebloeid en als de nachtvlinders geweest zijn, dan is er na een tijdje een zakje 

zaad. Een andere dijkbewoner is de gele kamille, die dankzij z’n vertakte wortelstelsel ervoor zorgt, 

dat het zand op z’n plaats blijft. Op nieuwe bermen of taluds is dat een mooi en handig hulpmiddel. 

En de bloemen leveren een gele kleurstof op. Ook ieder jaar verschijnen weer de roze 

vlinderbloemen van het kroonkruid op de dijk. De naam vlinderbloemen is niet omdat de vlinders 

erop afkomen, maar vanwege de vorm van de bloem. Net vlindertjes. Ze behoren tot een hele grote 

familie, die vlinderbloemen, waartoe zelfs bomen behoren, zoals bijvoorbeeld de gouden regen. En 

alle familieleden hebben peulen als vrucht. Dus als u peultjes eet of erwten of bonen, dan zijn dat 

altijd de vruchten van één van de vele vlinderbloemen. Achter in de heemtuin staat het kroonkruid 

nu ook prachtig te bloeien. Ook op de dijk: grijskruid. Witte bloemetjes met grijze haren aan hun 

blaadjes. Ze staan er met velen tegelijk. Zeker, ook grijsaards hebben hun charme. En sinds kort 

bloeit er weer de wilde cichorei met z’n mooie blauwe bloemen. Ooit werd uit de geroosterde wortel 

koffie getrokken en door het blad met grond te bedekken, blijft het wit en wordt het vlezig. Ziedaar: 

witlof. Een bijzondere plant die cichorei. Hij bloeit alleen ’s morgens ,’s middags gaan de bloemen 

dicht. Er staan nog meer bloemen op de dijk en niet alleen op de dijk, maar daarvoor kunt u beter 

zelf even komen kijken. En let op de kardoen. U vindt de heemtuin aan de Kennedylaan 33A te 

Nieuwkoop. U bent er van harte welkom.  
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