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De zomer was nog niet begonnen, maar we kregen al een voorproefje. En met die warmte is 

overal gemaaid en het hooi alweer ingepakt voor latere tijden. Ook in de heemtuin wordt 

gemaaid. Jammer genoeg niet meer met de zeis. Een te zwaar karwei voor de ouderen en de 

jongere heemtuinmedewerkers hebben het zeisen niet geleerd. Met de bosmaaier dus nu. 

Een minder leuk geluid. Om te zorgen, dat het zaad van de uitgebloeide bloemen, zoals de 

orchideeën, weer op de grond komt, mag het maaisel even blijven liggen. Maar om te 

voorkomen, dat de grond te voedselrijk wordt, wordt het daarna afgevoerd. Eerdaags dus 

een kaal middenstuk, maar langs de bosrand bloeit gelukkig nog van alles en in deze tijd 

wordt het dijkje weer interessant. Daar bloeien eerdaags de gele teunisbloemen en de 

blauwe cichorei. Allebei met bloemen, die steeds maar kort te zien zijn. De teunisbloemen 

gaan ’s avonds open en bloeien de volgende ochtend nog even door en zijn dan uitgebloeid. 

Bij de cichorei zijn de bloemen alleen ’s morgens open. Daarna sluiten ze zich. In het gras 

bloeit nu de veldlathyrus met felgele vlinderachtige bloemen klimt zij tussen de grashalmen 

en zorgt nu weer, na de boterbloem en de ratelaar voor een vrolijke noot in het gras. Nog 

zo’n gele vlinderbloem is de moerasrolklaver. Die zoekt de wat vochtiger plekjes op. Ze lijken 

op elkaar en allebei lid van de vlinderbloemenfamilie, één van de grootste plantenfamilies. 

Met allemaal dus bloemen, die wat vorm betreft wel wat weg hebben van een vlinder. Dus 

niet zo genoemd, omdat ze zoveel vlinders aantrekken. Toch is juist de rolklaver een 

uitzondering op de regel. Op dit plantje legt het icarusblauwtje, een prachtig blauw 

vlindertje, haar eitjes. Ook de sint jansvlinder, een vlindertje met rode vlekjes op haar 

donkere vleugeltjes legt haar eitjes op de rolklaver. Dus dit plantje doet haar naam op twee 

manieren eer aan: met bloemen als vlinders en als gastheer/vrouw voor twee vlinders. En 

daarbij blijkt, het aantal bijensoorten, dat op rolklaver nectar en stuifmeel haalt, bijzonder 

groot is. Een bijzonder plantje dus die moerasklaver. U kunt dit plantje zien in de heemtuin. 

En de heemtuin vindt u aan de Kennedylaan 33A  te Nieuwkoop. 
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