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Op verschillende plekken in de heemtuin bloeit nu de moerasspirea. Een hoge plant met 

roomwitte bloemen. Op het hooiland staan/stonden ze met vele tegelijk te bloeien, maar 

waarschijnlijk zijn ze daar inmiddels verdwenen onder het onvoorwaardelijk regime van de 

bosmaaier. Maar op andere zonnige plaatsen in de heemtuin zijn deze mooie planten ook te 

zien. Regina pratti oftewel “koningin des velds” werd ze vroeger genoemd. En behalve haar 

schoonheid heeft deze plant ook een heerlijke geur. Ook in vroeger tijden, toen er nog van 

weinig hygiëne sprake was, werden deze bloemen na het maaien soms in huizen en kastelen 

gelegd om vieze geuren enigszins te “verbloemen”. Als we nu iets minder aangenaams willen 

verbloemen, denken we meestal niet meer aan bloemen. Moerasspirea dus , de naam zegt 

het al, zijn planten die  vaak op natte plekken staan, op drassige hooilanden dus, maar ook in 

lichte, natte loofbossen.   Een andere plant, die nu haar bloeiperiode begint, is de gewone 

kattenstaart. Ook deze plant met paarsrode bloemen op hoge stengels, houdt van natte 

grond. Niet alleen in de heemtuin. Maar ook langs vele slootkanten komt u de lange 

kattenstaarten tegen. Een heel belangrijke plant voor een groot aantal insecten. Diverse 

soorten bijen, hommels, zweefvliegen en vlinders halen hun nectar en bestuiven de plant. 

Voor dat bestuiven is de kattenstaart op ingenieuze wijze ingericht. Er zijn drie verschillende 

soorten kattenstaarten, één met korte stijlen, één met middelgrote stijlen en één met lange 

stijlen. Ze komen vrijwel altijd samen voor. Met het stuifmeel, dat aan de donzige haartjes 

van de bijen of hommels blijft kleven, bestuiven ze de verschillende bloemetjes. Hoe dat 

precies in z’n werk gaat is een apart en ingewikkeld verhaal. Dat het z’n vruchten afwerpt is 

duidelijk, gezien het feit, dat de plant zich voornamelijk door zaad verspreidt. Gewone 

kattenstaart en moerasspirea, laten we hopen, dat ze hun naam eer aan doen en vooral 

“gewoon” blijven.  Goed slootkantbeheer is daarvoor uiteraard belangrijk. In de heemtuin 

blijven ze gewoon, dat is zeker. De heemtuin vindt u aan de Kennedylaan 33A te Nieuwkoop. 
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