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Dat was even een wintertje. Het lijkt erop, dat we met de kerstdagen weer makkelijk buiten 

kunnen zijn zonder uit te glibberen. En de schaatsen kunnen voorlopig weer in het vet. Na 

dit wintertje is alles, dat nog zomers  groen was en nog rechtop stond, in elkaar gezakt en 

heeft  het bovengrondse leven verlaten. Alleen de hulst, de klimop en de maretak zijn, 

dankzij hun leerachtig blad, nog groen. En die drie vindt u natuurlijk in de heemtuin, want ze 

zijn alle drie inheems. Nummer 1, de hulst met de takken met de mooie, mooie rode bessen 

halen we nu graag naar binnen om aan ons kerststuk toe te voegen. De vogels hebben daar 

vooralsnog geen problemen mee, want ze smaken blijkbaar niet lekker. Pas als er weinig 

meer te vinden is voor ze, beginnen ze eraan. Het blad van de hulst valt pas na twee jaar af 

en vormt op de grond onder de hulst een tapijt, dat maar langzaam verteert. Daarbij komt er 

weinig licht onder de dicht bebladerde hulst, dus er wil maar weinig groeien. Meestal wil 

alleen de hulst zelf daar ontkiemen.  Nummer 2, de klimop groeit behalve in bomen ook 

vaak, afhankelijk van de voedselrijkdom, over de grond en zorgt daar dan ook voor een 

dermate dicht bladerdek, dat daar weinig meer wil groeien, hoewel de bolletjes, die nu nog 

ondergronds zijn, er meestal wel doorheen prikken.  Als de klimop omhoog groeit en dus 

meer licht vangt, gaat hij bloeien. De geelgroene bloemen zijn, mede dankzij de grote 

hoeveelheid nectar ,inmiddels allang bevrucht en hebben nu bessen. Die zijn nu nog niet rijp 

en nog groen. Pas tegen de lente zijn de bessen rijp en eetbaar voor de vogels. De derde van 

de groenblijvende , inheemse loofbomen, de maretak vestigt zich, dankzij vogels, bij uitstek 

in bomen. Vogels, die, na het eten van de bessen hun snavel langs een tak afvegen, leveren 

daar dan een kleverig zaadje af. Dat zaad vormt zuigwortels, waarmee hij voedingsstoffen 

aan de boom kan onttrekken. Heel vaak zijn dat populieren. In de heemtuin groeit de 

maretak in een appelboom op het eiland. Door z’n groenblijvende blad kan hij het voedsel, 

dat hij uit de boom haalt zelf omzetten in groeistoffen. De klimop, een kruipende, soms 

hoogvlieger, de hulst, een struik, soms een boom en de maretak, die zich alleen als 

hoogvlieger manifesteert, alle drie te zien in de heemtuin.  Misschien voor u een reden om 

even een wandelingetje te maken en de “groenen” in de heemtuin te ontdekken. U vindt de 

heemtuin aan de Kennedylaan 33A te Nieuwkoop. 
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