
De	Wiershoeck-Kinderwerktuin,	dinsdag	5	april	2016	
	
Beste	natuurliefhebber/-ster,	
	
Afgelopen	dinsdag	was	het	weer	aardig	in	overeenstemming	met	de	verwachting;	het	was	grijs	en	het	regende	
(zachtjes)	 bijna	 de	hele	 dag.	Het	was	 niet	 koud	en	 in	 de	 loop	 van	de	middag	werd	het	 zelfs	 nog	 even	bijna	
droog.	De	excursie	was	niet	afgelast	en	ik	was	toch	ook	wel	benieuwd	naar	wat	er	eventueel	op	de	tuinen	te	
zien	zou	zijn.	Dus	stapte	ik	maar	weer	op	de	fiets.	
	
In	 mijn	 vorig	 verslag	 stond	 o.a.	 een	 foto	 van	 een	 plantje	 dat	 voorlopig	 was	 gedetermineerd	 als	 een	
‘smeerwortel-variant’.	 Ik	 kreeg	 daarop	 een	 paar	 reacties	 (waarvoor	 dank).	 Het	 blijkt	 inderdaad	 een	
smeerwortel	 te	 zijn.	 Ook	 aan	 de	 boom	 met	 de	 opvallende	 uitbottende	 knoppen	 heb	 ik	 intussen	 een	
naamkaartje	kunnen	hangen,	maar	daar	kom	ik	straks	nog	even	op	terug.	
	
	

De	 eerste	 waarneming	 tijdens	 de	
excursie	 was	 een	 wants.	 Het	 is	 een	
snuitkeverschildwants.	 Deze	 wants	
heeft	 een	 halsschild	 met	 vergrote	
afgeronde	 hoekpunten.	 Hij	 heeft	 een	
bruingele	 kleur	 met	 onregelmatige	
bruine	 puntjes.	 De	 antenne	 is	
kastanjebruin,	zwart	en	geel.		
Het	vijfde	(laatste)	antennesegment	is	
roodachtig	 geel.	 De	 poten	 zijn	
geelbruin	tot	lichtgeel.	
Het	 membraan	 is	 bruin	 en	 glanzend.	
De	lichaamslengte	is	10-13	mm.		
De	 snuitkeverschildwants	 is	 een	 veel	
voorkomende,	 algemeen	 verspreide	
wants	in	Europa	met	uitzondering	van	

de	 Britse	 eilanden	 en	 Scandinavië.	 Hij	 leeft	 in	 bossen	 en	 op	 open	 plekken	 in	 zo'n	 gebied,	 vaak	 op	 els	 en	
struiken.	
De	 roofzuchtige	 wantsen	 voeden	 zich	 met	 insecten	 zoals	 kevers	 en	 hun	 larven	 (dus	 niet	 alleen	 maar	 met	
snuitkevers).	De	volwassen	wants	overwintert.	Eieren	zijn	er	van	mei	tot	in	het	midden	van	de	zomer.	
	
	

	
	

De	knoppen	van	de	kastanje	beginnen	al	uit	aardig	te	lopen.	



	
	
De	kievitsbloem	wordt	ook	wel	de	Zwolse	tulp	genoemd.	Oudere	mensen	vertellen	nog	over	de	bossen	Zwolse	
tulpen	die	ze	als	kind	plukten.	Tegenwoordig	is	de	wilde	kievitsbloem	echter	een	zeer	zeldzame	verschijning	en	
wettelijk	 beschermd.	 De	 wilde	 kievitsbloem	 is	 een	 bolgewas	 uit	 de	 leliefamilie.	 In	 april	 bloeien	 de	
kievitsbloemen	 en	 vind	 je	 de	 paarse	 klokken	 in	 de	weilanden	 in	 de	 uiterwaarden.	Diep	 rood-paars	 geblokte	
bloemen	bengelen	als	klokken	aan	de	ijle	stengels.	Tussen	de	paarse	bloemen	bungelt	een	enkele	witte	bloem.	
	
De	 wilde	 kievitsbloem	 komt	 nog	 maar	 op	 een	 paar	 plekken	 in	 Nederland	 voor.	 Ongeveer	 95%	 van	 de	
Nederlandse	kievitsbloemen	is	te	vinden	op	de	oeverlanden	langs	de	Overijsselse	Vecht	en	het	Zwarte	Water	
bij	Zwolle	en	Hasselt.	In	het	Zuid-Hollandse	veenweidegebied	is	een	tweede	bolwerk	te	vinden.	Nederland	is	de	
tweede	grote	groeiplaats	in	de	wereld	waarbij	de	Loire	(Frankrijk)	de	grootste	is.	Oorspronkelijk	komt	de	wilde	
kievitsbloem	voor	op	klei-op-veengronden	die	in	de	winter	onder	water	kwamen	te	staan.	De	kievitsbloem	kan	
erg	 slecht	 tegen	 veranderingen	 in	 het	 grondwaterpeil	 en	 veel	 bemesting.	 Vandaar	 dat	 hij	 op	 de	 meeste	
plaatsen	al	lange	tijd	niet	meer	voorkomt.	
	
	

	
	

Een	knop	van	de	mispel.	



Ook	bij	deze	boom	heeft	de	tijd	
niet	 stil	 gestaan.	 De	 knoppen	
zijn	 in	 een	 week	 tijd	 duidelijk	
verder	 open	 gegaan.	 Deze	
‘vreemde’	 boom	 luistert	 naar	
de	 al	 even	 vreemde	 naam:	
katsuraboom	 (Cercidiphyllum	
japonicum).	 De	 botanische	
naam	 cercidiphyllum	 betekent	
‘met	 kersrond	 blad’,	 maar	 dat	
klopt	 niet,	 want	 de	 bladeren	
zijn	 hartvormig	 ingesneden.	
Daarom	wordt	de	boom	bij	ons	
hartjesboom	 genoemd.	 De	
boom	 is	 inheems	 in	 Japan	 en	
China.	 Hij	 wordt	 in	 Japan	 als	
heilige	 boom	 vereerd	 en	 vaak	
bij	tempels	geplant.	

Het	bijzondere	van	deze	boom	is	-naast	de	goudgele	herfstkleur-	dat	vooral	de	afgevallen	bladeren	zoetig	(naar	
koek)	geuren.	Vandaar	de	Duitse	naam	Kuchenbaum.	Anderen	beweren	dat	ze	eerder	naar	gekookte	appelen	
ruiken.	
De	 hartjesboom	bloeit	 in	 april	 en	 is	 eenhuizig,	 d.w.z.	 dat	 de	mannelijke	 en	 vrouwelijke	 vruchtbeginsels	 aan	
dezelfde	boom	zitten.	De	mannelijke	bloemen	zijn	kleine	bundels	roodachtige	meeldraden.	De	vrouwelijke	zijn	
kleine,	witroze	bloemetjes.	Beiden	 zitten	 in	de	oksels	 van	de	bladknoppen.	De	bladeren	 zijn	bij	 het	uitlopen	
roze,	later	blauwgroen	en	in	het	najaar	spectaculair	geeloranje.	Na	de	bloei	vormt	Cercidiphyllum	japonicum	in	
het	najaar	lange	boonachtige	vruchten	die	tot	diep	in	de	winter	aan	de	boom	kunnen	blijven	hangen.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Daslook	 (Allium	 ursinum)	 is	 een	 plant	 uit	 de	 lookfamilie.	 Het	 is	 een	 vrij	 zeldzame	 soort	 en	 is	 in	 Nederland	
wettelijk	beschermd.	De	 soortaanduiding	ursinum	 (=	van	de	beren,	Ursus	=	beer)	 is	ontstaan	door	het	oude	
bijgeloof	dat	beren	na	hun	winterslaap	zich	eerst	aan	deze	plant	tegoed	deden.	Dit	is	er	ook	de	oorzaak	dat	de	
plant	af	en	toe	ook	berenlook	(en	in	het	Duits	Bärlauch)	wordt	genoemd.	De	naam	daslook	kan	afgeleid	zijn	van	
dassen,	die	vroeger	onder	deze	planten	hun	hol	hadden.	
	
De	bloemen	hebben	 zes	witte	bloemdekbladen	en	 zijn	 in	 losse	bolvormige	 schermen	gegroepeerd.	De	plant	
bloeit	van	april	 tot	 juni,	 soms	tot	 juli.	Na	 juli	verdwijnt	het	bovengrondse	deel	van	de	plant	volledig	en	blijft	
enkel	 de	ondergrondse	bloembol	 over.	De	plant	wordt	 30-40	 cm	hoog.	De	plant	 groeit	 vaak	 in	 groepen.	De	
bloem	 bevat	 zes	 meeldraden	 en	 een	 driedelige	 stamper.	 Deze	 zijn	 omgeven	 door	 zes	 breed	 ovale	
bloemdekbladen.	



	
	
Het	was	vochtig	op	de	tuinen	en	dus	is	het	niet	verwonderlijk	dat	ik	her	en	der	‘een	paar’	slakken	tegenkwam.	
Maar	het	waren,	opvallend	genoeg,	allemaal	huisjesslakken.	Slakken	op	een	tak	van	de	boom	hebben	al	een	
hele	reis	achter	de	rug.	
	
	

	
	
De	 gewone	 tuinslak	 is	 iets	 groter	 dan	 de	 witgerande	 tuinslak.	 Het	 huisje	 is	 bolvormig,	 wordt	 ongeveer	 2,5	
centimeter	 in	 diameter	 en	 heeft	 vijf	 wentelingen,	 eigenlijk	 vijf-en-een-half.	 Het	 huisje	 is	 gestreept	 en	 heeft	
geen	tot	vijf	donkerbruine	strepen	die	de	wentelingen	volgen,	de	witgerande	tuinslak	heeft	er	meestal	minder	
en	is	te	herkennen	aan	de	witte	rand	rond	de	opening,	hoewel	er	bij	de	gewone	tuinslak	soms	ook	witgerande	
exemplaren	voorkomen.	Exemplaren	met	 veel	 strepen	 leven	 in	meer	begroeide	plaatsen,	minder	gestreepte	
slakken	leven	vaak	in	open	plekken	als	graslanden.	Het	waterige	lichaam	is	grijs	van	kleur	en	iets	doorzichtig.	
De	 bovenste	 twee	 steeltjes	 hebben	 ogen,	 de	 onderste	 dienen	 om	 geuren	 mee	 te	 herkennen	 en	 zijn	
waarschijnlijk	veel	belangrijker	bij	het	vinden	van	voedsel.	



	
	
Tuinslakken	zijn	er	dus	 in	soorten.	Links	een	‘wit’-gerande	tuinslak	(de	‘lip’	 is	niet	donker	gekleurd)	en	rechts	
een	 gewone	 tuinslak.	 Het	 huisje	 van	 beide	 soorten	 kan	 geel,	 roze	 of	 bruin	 zijn	 en	 geen	 band,	 één	 band	 of	
meerdere	banden	hebben.	
	
	

	
	
Ook	een	(in	dit	geval	witgerande)	tuinslak	moet	zo	af	en	toe	even	poepen.	En	een	kleine	slak	is	soms	net	zo	snel	
als	een	grote,	het	is	een	kwestie	van	de	juiste	keuzes	maken.	Het	kleine	slakje	heeft	zo	te	zien	een	lift	versierd	
en	kan	zich	op	z’n	gemak	met	een	‘noodgang’	van	A	naar	B	(laten)	verplaatsen.	
	
	



	
	

Zoals	reeds	vermeld;	het	aantal	huisjesslakken	was	opvallend	groot.	
	
	

	
	
Het	zeldzame	zomerklokje	(Leucojum	aestivum)	is	een	vaste	plant	die	behoort	tot	de	narcisfamilie.	De	plant	is	
wettelijk	beschermd.	Het	is	een	van	de	twee	soorten	uit	het	geslacht	Leucojum.	
Het	zomerklokje	komt	van	nature	voor	in	moerassige	weilanden,	natte	bossen	en	langs	de	rivieren	tussen	het	
riet.	Het	zomerklokje	wordt	30-60	cm	hoog	en	bloeit	van	april	tot	juni.	De	plant	bloeit	in	de	lente	samen	met	
het	lelietje-van-dalen	en	dus	niet	in	zomer.	Aan	de	bloemstengel	zitten	gewoonlijk	drie	tot	vijf	tweeslachtige,	2	
cm	lange	bloemen.	De	bloemdekslippen	zijn	wit	met	vlak	onder	de	top	een	groene	vlek.	
	
Het	tot	het	zelfde	geslacht	behorende	lenteklokje	lijkt	sterk	op	het	zomerklokje.	Maar	uit	de	ongeveer	20	cm	
hoge	 bloemstengel	 van	 het	 lenteklokje	 komen	 één,	 soms	 twee,	 bolvormig	 knikkende	 bloemen.	 Hierin	
onderscheidt	 de	 soort	 zich	 van	 het	 zeldzamere	 en	 beschermde	 zomerklokje,	 dat	 meestal	 meer	 dan	 twee	
bloemen	per	stengel	heeft.	
	
Groetjes,	
	
Luit	


