
Heemtuinnieuws 14 september 2022 

Eindelijk is de natuur weer opgefrist, het stof van de blaadjes gespoeld. En tussen de buien 

door is de geur en kleur van de herfst verschenen. Die herfstsfeer, een beetje heiïg, een lage 

zon, hét moment om even een wandelingetje door de heemtuin te maken. De bessen van de 

meidoorn kleuren nu mooi rood en hangen sierlijk boven de sloot. De vogels zijn daar nog 

niet langs geweest. Andere bessen zijn duidelijk smakelijker. Van de lijsterbes en de vlier zijn 

de bessen allang verdwenen. Alleen van de kruidvlier, achter in de heemtuin, zijn ze nog niet 

allemaal opgegeten. Dáár, tussen die kruidvlier is nu de hop ( de plant, die het bier de 

lekkere smaak geeft) omhoog geklommen, waarvan de hopbellen nu boven de kruidvlier uit 

zijn gegroeid. Een feestelijk gezicht, die mooie groene geschubde belletjes. Die hop, een 

gemakkelijke klimmer met ruwe slingerende stengels, is tweehuizig, d.w.z. de mannelijke 

bloemen met de meeldraden met stuifmeel aan de ene plant en de bloemen met stamper, 

de vrouwelijke, aan de andere plant. Als de wind heeft gezorgd, dat het stuifmeel op de 

stampers terecht is gekomen, dan groeien die vrouwelijk bloemen uit tot de hopbellen, 

waarbij, achter de schubbetjes kleine nootjes zitten. Na verloop van tijd vallen de hopbellen 

uit elkaar en vliegen de nootjes met de schubbetjes door de lucht om weer op een andere 

plaats te kunnen ontkiemen. Dankzij geurende kliertjes, die aan de schubben van de 

hopbellen zitten, is de hop een heel belangrijke plant bij het brouwen van bier. Die kliertjes 

geven het bier de bittere smaak. Vandaar dat de hop op vele plaatsen in cultuur is gebracht 

en dan langs hoge hekken wordt gekweekt. Onze hopbellen mogen gewoon blijven hangen 

en slingeren vrolijk rond de hoge kruidvlier.  Of die hopbellen op 24 september nog zorgen 

voor een feestelijke versiering, dat hangt af van het weer. Op die dag, zaterdag 24 

september komt u er misschien langs, als u met uw kinderen mee gaat doen aan een 

natuurspeurtocht door de natuurspeeltuin. Natuur! Daarover kunt u die middag van alles te 

weten komen. Over vogels: ze spotten door een telescoop, over bomen en planten, als u 

met een excursie meeloopt, over een manier van vlinders spotten, maar ook over 

werkzaamheden in de natuur en uiteraard over natuurbescherming. Interesse? Kom dan 

langs op zaterdag 24 september tussen 14.00 uur en 16.00 uur. De heemtuin bevindt zich 

aan de Kennedy laan 33A te Nieuwkoop. 
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