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Zo langzamerhand begint 

het voorjaar zich op vele 

plekken aan te dienen. In 

de heemtuin bloeien nu 

veel sneeuwklokjes en ook 

de boerenkrokus, de 

eerste van alle krokussen 

bloeit in de bosrand: een 

mooi slank, lila bloemetje 

met oranje meeldraden. 

Eentje, die zich heel 

gemakkelijk uitbreidt via 

het zaad.  En ook de 

narcissen beginnen hun 

trompet uit te steken. 

Behalve de vele bollen, die 

nu boven de grond 

komen, zijn er ook bomen, 

die nu hun bloemen laten 

zien. De hazelaar-wilgen -

en elzenkatjes zij al voorbij gekomen en zijn inmiddels uitgebloeid. Maar de gele kornoelje ( 

Cornus mas ),sommigen als struik, anderen als kleine boom, staan nu prachtig te bloeien met 

nu heel veel gele bloemetjes aan de takken en later knalrode glanzende vruchten. U vindt ze 

in diverse plantsoenen en langs het achterpad van de heemtuin. Aan het begin van datzelfde 

achterpad staat een iep en ook die laat nu z’n bloemen zien. Bloemen waarvan de felrode 

meeldraden zorgen voor een feestelijk gezicht. Ook in de heemtuin staan iepen achter en 

naast het dijkje, maar daarvan zie je de bloemen moeilijk, omdat de bloeitakken hoog in de 

boom zitten. Maar over 1 â 2 maanden zijn de bloemen bevrucht en vallen de zaadjes in 

grote getale naar beneden, ieder zaadje midden in een mooi rond blaadje. Niet te missen. 

De veldiep of gladde iep komt in Nederland het meest voor en staat dus ook in de heemtuin 

en is ook daar uitgegroeid tot een hoge boom met rondom veel wortelopslag. Andere iepen, 

die in Nederland voorkomen, zijn de steeliep of fladderiep en de bergiep of ruwe iep. Uit een 

kruising tussen de bergiep en de veldiep is de Hollandse iep ontstaan, een prachtige boom, 

die al sinds jaar en dag de Amsterdamse grachten siert.  In de vorige eeuw zorgde een 

schimmel, die werd overgebracht door de iepenspintkever voor heel veel sterfte onder die 

mooie iepen. Inmiddels zijn er gelukkig resistente iepen gekweekt, die nu veelal langs de 

grachten staan. Wat vooral ook bijzonder is aan iepen, dat de bast van die ruwe iep heel 

voedselrijk is en water kan opnemen, waardoor een groot aantal mossen, zoals bijvoorbeeld  

baardmossen en korstmossen zich daar vestigen. Helaas zijn door de luchtverontreiniging 

weer heel veel van deze mossen verdwenen. Maar ondanks deze achteruitgang, die we, wie 

weet, nog eens zullen overwinnen, blijven iepen prachtige bomen. Om de bloemen te zien 

moet je in de heemtuin je verrekijker meenemen. Maar  aan het begin van het achterpad 



kunt u de rode meeldraadbloemen zo bekijken. De heemtuin en achterpad zijn te vinden in 

Nieuwkoop aan de Kennedylaan 33A.  
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