
De	Wiershoeck-Kinderwerktuin,	dinsdag	12	januari	2016	
	
Beste	natuurliefhebber/-ster,	
	
Het	 was	 afgelopen	 dinsdag	 een	 stuk	 prettiger	 om	 buiten	 te	 zijn	 dan	 een	 week	 eerder.	 De	 zon	 scheen	
regelmatig,	er	stond	een	matige	wind	en	het	was	een	groot	deel	van	de	dag	droog.	Maar	het	was	vrij	 fris	en	
daardoor	was	er	maar	weinig	activiteit	op	de	tuinen.	Bij	de	bijenstal	vlogen	wel	een	paar	bijen,	maar	duidelijk	
minder	dan	twee	weken	geleden.	
	

Aan	 de	 noordkant	 van	 de	 boerderij	
staan	 een	 paar	 gele	 kornoeljes.	 Ze	
staan	 dicht	 bij	 elkaar,	 maar	 de	 ene	
struik	 bloeit	 rijker	 dan	 de	 andere.	 De	
kornoelje	 is	een	‘naaktbloeier’,	dat	wil	
zeggen	dat	de	bloemen	bloeien	zonder	
dat	er	al	bladeren	aan	de	struik	zitten.	
In	 sommige	 jaren	 worden	 rode	
vruchten	gevormd.	Elk	 jaar	 is	dit	weer	
een	 verrassing,	 want	 deze	 struik	 kent	
zogenaamde	 beurtjaren,	 jaren	 waarin	
de	 opbrengst	 ineens	 een	 stuk	minder	
kan	zijn.	De	bessen	zijn	eetbaar,	maar	
een	 beetje	 wrang	 van	 smaak.	 Je	 kunt	
ze	beter	een	weekje	laten	narijpen,	ze	
worden	dan	zachter	en	zoeter	worden.	

Er	zijn	meer	dan	60	soorten	van	de	kornoelje	bekend,	waarbij	de	grootste	verschillen	zitten	in	de	kleur	van	de	
bloemen	en	de	takken.	De	takken	zijn	overigens	erg	stevig	en	duurzaam.	Dit	was	al	langer	bekend.	De	in	1991	
gevonden	 mummie	 in	 het	 Ötztal	 uit	 de	 periode	 3000	 jaar	 voor	 Christus	 had	 pijlen	 bij	 zich,	 gemaakt	 van	
kornoeljetakken.	
	
	

	
	
Op	de	takken	van	forsythia	kunnen	zich	houtige,	ruwe,	meestal	bolronde	gallen	ontwikkelen	die	een	doorsnede	
van	 anderhalve	 centimeter	 kunnen	 bereiken	 en	 soms	met	 elkaar	 vergroeien.	 Het	 is	 een	 aantasting	 die	 niet	
esthetisch	is	maar	de	ontwikkeling,	de	groei	en	de	bloei	van	de	forsythia	komen	er	niet	door	in	het	gedrang.	De	
oorzaak	van	deze	vrij	algemeen	voorkomende	takwrattenziekte	is	nog	niet	bekend,	maar	ze	schijnt	vooral	voor	
te	komen	bij	oudere	planten.	



Koekoeksbloemen	zijn	er	in	soorten	en	ze	
bloeien	ook	verschillend.	
	
De	 avondkoekoeksbloem	 (Silene	 latifolia)	 is	 een	
tot	 1	 m	 hoge,	 eenjarige	 tot	 overblijvende,	
algemeen	 voorkomende	 plant.	 De	 soort	 dankt	
zijn	 naam	 aan	 de	 bloemen,	 die	 's	 avonds	 open	
staan.	Ze	wordt	soms	als	een	hybride	tussen	de	
dag-	en	de	nachtkoekoeksbloem	beschouwd.	
De	 bloemen	 van	 de	 avondskoekoekbloem	
hebben	vijf	witte,	diep	ingesneden	kroonbladen,	
ze	 verspreiden	 's	 avonds	 een	 zwakke	 geur.	 De	
bloeiperiode	is	van	mei	tot	oktober.		
	

De	avondkoekoeksbloem	komt	vooral	in	het	duingebied	voor.	
	
De	 nachtkoekoeksbloem	 (Silene	 noctiflora)	 is	 een	 eenjarige	 plant,	 wordt	 15	 tot	 45cm	 hoog	 en	 bloeit	 in	 de	
periode	juni-september.	De	bloemen	hangen	in	trosjes	paarsgewijs	aan	het	einde	van	de	stengel.	Overdag	zijn	
de	bloemen	opgerold	en	hebben	ze	een	gele	kleur.	's	Avonds	wanneer	het	koeler	wordt	gaan	de	bloemen	open	
en	worden	de	bleekroze	kroonbladen	zichtbaar.	
	
De	dagkoekoeksbloem	 (Silene	dioica)	 is	een	 tweejarige	of	vaste	plant	en	de	naam	verwijst	naar	het	overdag	
openstaan	van	de	bloemen.	De	tot	bijna	een	meter	hoge	plant	heeft	van	mei	tot	september	roze,	tweehuizige	
bloemen	met	vijf	diep	ingesneden	kroonbladen.	De	hoofdbloeiperiode	valt	in	mei	tot	juni,	maar	in	de	herfst	kan	
een	tweede	bloeiperiode	plaatsvinden.	
	
En	 dan	 is	 er	 ook	 nog	 de	 echte	 koekoeksbloem	 (Silene	 flos-cuculi).	 Dit	 is	 een	 in	 ons	 land	 vrij	 algemeen	
voorkomende	vaste	plant	met	een	hoogte	tot	90	cm.	De	meestal	paarse,	een	enkele	maal	witte	bloem	heeft	vijf	
kroonbladen,	die	elk	onregelmatig	vierspletig	zijn.	De	bloeiperiode	loopt	van	mei	tot	augustus	en	wordt	weinig	
beïnvloed	 door	 klimaatschommelingen.	 De	 plant	 heeft	 slechts	 weinig	 stengelbladen,	 waardoor	 de	 bloemen	
meer	opvallen.	
	
De	Nederlandse	naam	koekoeksbloem	 is	evenals	de	botanische	naam,	het	Duitse	 'Kuckuckslichtnelke'	en	het	
Franse	'Lychnis	fleur-de-coucou',	afgeleid	van	het	spuug,	dat	vroeger	koekoeksspuug	werd	genoemd	en	soms	
op	de	stengels	van	de	plant	kan	worden	gevonden.	Het	 ‘spuug’	 is	afkomstig	van	de	schuimcicade,	een	 insect	
dat	plantensap	zuigt	en	zich	met	schuim	overdekt	bij	wijze	van	bescherming.	
	
	

	
	
Natuurlijk	 keek	 ik	ook	nog	even	weer	bij	de	helleborus	 (nieskruid).	Ondanks	dat	het	aangenaam	winterweer	
was,	was	het	waarschijnlijk	te	koud	voor	de	honingbijen.	



	
	
De	 knoppen	 van	 de	 parelstruik	 waren	 zichtbaar	 gegroeid.	 Schijnbaar	 vinden	 slakken	 de	 bloemetjes	 lekker,	
enkele	waren	duidelijk	aangevreten	en	daar	was	een	slijmspoor	zichtbaar.	
	
	

	
	
Het	gewoon	speenkruid	is	al	weer	nadrukkelijk	aanwezig	en	je	komt	het	‘overal’	tegen.	Het	is	een	laagblijvende	
voorjaarsbloeier.	De	soortaanduiding	ficaria	komt	van	het	Latijnse	Ficus,	dat	vijg	betekent.	Oude	namen	voor	
deze	plant	zijn	'vijgwortel',	'oaneklootjes'	en	'katteklootjes'.	De	naam	'speenkruid'	is	volgens	sommigen	afgeleid	
van	 de	 vorm	 van	 de	 knollen,	 die	 op	 kleine	 speentjes	 lijken.	 Volgens	 anderen	 is	 de	 naam	 afgeleid	 van	 de	
toepassing	tegen	aambeien,	oftewel	speen.	
	
Speenkruid	wordt	tot	30	cm	hoog	en	bloeit	van	maart	tot	mei.	De	hartvormige	bladeren	zitten	aan	het	uiteinde	
van	 een	 lange	 bladsteel.	 De	 gele	 bloemen	hebben	 acht	 tot	 twaalf	 kroonbladeren.	 Bij	 slecht	weer	 blijven	 de	
bloemen	gesloten,	bij	 zon	spreidt	de	bloem	zich	wijd	open.	De	planten	vormen	als	het	ware	een	"tapijt"	dat	
vaak	 niet	 hoger	 is	 dan	 10	 cm.	 Na	 de	 bloei	 sterft	 het	 bovengrondse	 deel	 van	 de	 plant	 af,	 de	 ondergrondse	
knolletjes	van	enkele	millimeters	 lengte	blijven	 in	 leven	voor	het	volgende	 jaar.	Het	 is	nog	 lang	geen	maart,	
maar	ik	zag	al	enkele	gele	knoppen	en	zelfs	een	(door	nachtvorst	aangetast)	bloemetje.	



	
	
Niet	alleen	bij	de	planten	zie	je	tekenen	van	het	naderende	voorjaar.	Ik	was	afgelopen	zaterdag	in	Amsterdam	
en	daar	zag	ik	deze	kokmeeuw	die	al	weer	op	kleur	begint	te	komen.	
	
	
Groetjes,	
	
Luit	
	


