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In de heemtuin, maar ook in de 

bermen van vele wegen bloeit nu de 

gewone berenklauw. Bloemen met 

witte schermen en lid van de 

schermbloemenfamilie. Die 

schermbloemigen zijn vaak berm- en 

graslandbewoners, maar ook veel 

oever-en waterplanten horen bij deze 

familie. En ook veel van de kruiden, 

die we dagelijks in de keuken 

gebruiken, behoren tot de 

schermbloemigen, zoals selderie, 

peterselie, venkel, dille, kervel en 

koriander. Als u ze laat doorschieten 

en dus laat bloeien in uw moestuin of 

in uw potten, dan ziet u een 

schermpje verschijnen. Zo’n scherm 

bestaat uit vele bloemetjes, die 

allemaal uit één punt groeien. Nectar 

en stufmeel zijn voor de insecten, al 

wandelend over dat scherm, 

makkelijk te halen. Vandaar dan ook, 

dat talloze insecten de schermbloemen komen bezoeken. Op de berenklauw zijn ooit 160 

soorten geteld. Zeer waarschijnlijk, één van de redenen, dat men nu, in verschillende 

bermen langs de weg, bij het maaien, de berenklauw laat staan. ( We moeten de insecten 

beschermen en zorgen, dat er voedsel voor ze is.)  Alleen de grote berenklauw is grotendeels 

verdwenen uit de bermen. Die zorgt, bij aanraking, voor pijnlijke blaren en is daarom een 

ongewenste gast in ons landschap. De gewone berenklauw kunt u overigens zonder 

problemen aanraken. Die veroorzaakt geen blaren of ander ongemak en zijn nu dus overal te 

zien. Andere planten, die zich ondanks de hoge temperaturen nog redelijk handhaven, zijn 

de kattenstaarten, de moerasspirea en het ruig klokje. De laatste met grote blauwe klokken,  

borstelig behaard en met een stengel met scherpe richels. Ruig dus, maar wel mooi. Het is 

één van de vele campanulasoorten,  waarvan er vele in cultuur zijn gebracht, die onze tuinen 

sieren. De berenklauw, het ruig klokje, ondanks hun gevaarlijke namen, zeker het aanzien 

waard. U vindt ze in de heemtuin aan de Kennedylaan 33A te Nieuwkoop. 
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