
De	Wiershoeck-Kinderwerktuin,	maandag	28	december	2015	
	
Beste	natuurliefhebber/-ster,	
	
Ook	op	deze	mooie,	zonnige	maandag	28	december	heb	ik	weer	met	plezier	en	‘grote	ijver’	gespeurd	naar	een	
paar	 geschikte	 onderwerpen	 voor	 een	 verslag.	 Net	 als	 in	 de	 afgelopen	 weken	 was	 het	 aantal	 niet	
overweldigend,	maar	ze	waren	er	wel.	
	

	
	
Dit	is	een	deel	van	het	‘jachtterrein’	waar	ik	(bijna)	wekelijks	enkele	uren	ijverig	op	zoek	ga	naar	interessante	
onderwerpen	voor	mijn	foto’s.	Volgens	mij	laat	de	foto	duidelijk	zien	dat	dit	niet	het	beste	seizoen	is	voor	het	
fotograferen	van	insecten	en	bloemen.	
	
	

	
	
Ik	begon	dit	keer	met	de	16-300	mm	zoomlens	op	de	camera.	Met	een	beetje	geluk	zou	ik	misschien	wel	een	
paar	 vogels	 kunnen	 fotograferen.	 Veel	 vogels	 waren	 er	 echter	 niet,	 zeker	 niet	 binnen	 ‘schootsafstand’.	 De	
mussen	waren	erg	luidruchtig,	maar	meestal	onzichtbaar.	Ze	zaten	vooral	in	en	aan	de	achterkant	van	de	heg.	
Gelukkig	zaten	ze	af	en	toe	ook	even	in	een	mispel.	Heel	voorzichtig	heb	ik	ze	benaderd	tot	op	enkele	meters	
afstand.	Maar	het	maken	van	een	leuke	vogelfoto	is	best	lastig.	



	
	
“Natuurlijk’	bestudeerde	 ik	ook	dit	 keer	de	 takken	van	de	hazelaar	weer	 zeer	aandachtig.	 Zouden	er	al	 rode	
‘bloemetjes’	 te	 zien	 zijn?	 Deze	 niet	 uitgesproken	 vraag	 werd	 positief	 beantwoord.	 De	 rode	 stijlen	 van	 de	
vrouwelijke	bloemetjes	moeten	nog	wat	groeien,	maar	ze	zijn	al	duidelijk	aanwezig.	
De	hazelaar	is	een	windbestuiver.	Door	de	wind	komt	een	klein	deel	van	het	stuifmeel	op	de	stempels	van	de	
vrouwelijke	bloemen	terecht,	wat	dan	tot	bevruchting	leidt.	Na	bevruchting	groeien	de	vruchtbeginsels	uit	tot	
een	noot.	Omdat	de	hazelaar	zo	vroeg	bloeit	wordt	de	struik	ook	door	imkers	aangeplant.	Aan	het	eind	van	de	
bloeiperiode	krijgt	de	hazelaar	pas	zijn	bladeren.	
	
	
Zowel	 op	 De	 Wiershoeck	 als	 bij	 het	 Bedumerbos	 zag	 ik	 al	 bloeiend	 fluitenkruid.	 Deze	 plant	 uit	 de	
schermbloemenfamilie	 komt	 in	ons	 land	algemeen	voor,	 in	het	bijzonder	op	plaatsen	die	met	 gras	begroeid	
zijn.	 Wegbermen	 zijn	 hierdoor	 vaak	 wit	 gekleurd.	 De	 schermen	 zijn	 samengesteld	 uit	 witte	 bloempjes	 die	
tamelijk	vroeg	bloeien.	De	stengels	zijn	hol	en	gegroefd	en	vaak	roodbewaasd.	De	plant	is	behaard	en	kan	1,5	m	
hoog	worden.	De	bloem	is	wit	en	heeft	een	doorsnede	van	3-4	mm.	Elk	bloempje	heeft	een	omwindseltje	en	
vijf	kroonblaadjes.	Er	zijn	per	bloempje	één	groot,	twee	kleinere	en	twee	kleine	kroonblaadjes.		
De	 bloemen	 vormen	 samengestelde	 schermen	 met	 acht	 tot	 vijftien	 schermstralen.	 De	 bloeiperiode	 loopt	

normaliter	van	april	tot	
juni.	 De	 bladeren	 zijn	
twee-	 tot	 drievoudig	
geveerd;	 de	 onderzijde	
is	zachtbehaard.		
Het	 fluitenkruid	 dankt	
zijn	 naam	 aan	 het	 feit	
dat	 van	 de	 stengel	
fluitjes	 gemaakt	
kunnen	 worden.	 Om	
een	 fluit	 te	 maken	
moet	 bij	 een	 holle	
fluitenkruidpijp,	 met	
onderaan	 een	 dichte	
knoop,	 ongeveer	
halverwege	 een	 snee	
overlangs	 gemaakt	
worden.	
	



Deze	 plant	 met	 de	 mooi	
gekleurde	bladstelen	(ribben)	is	
een	 zogenaamde	 vergeten	
groente.	 Het	 is	 snijbiet	 en	
moestuiniers	 zijn	 er	 dol	 op	
omdat	 de	 plant	 steeds	 maar	
nieuw	blad	maakt	waardoor	 je	
ervan	 kunt	 eten	 tot	 de	 vorst	
invalt.	 Hoe	meer	 je	 plukt,	 hoe	
meer	 er	 groeit	 en	 op	 z'n	
Hollands	gezegd	vinden	we	dat	
behoorlijk	 'waar	 voor	 je	 geld'.	
Snijbiet	 was	 in	 Europa	 lange	
tijd	 volksvoedsel,	 het	 werd	
vroeger	 warmoes	 genoemd.		
Amsterdam	 hield	 aan	 deze	
groente	 de	 Warmoesstraat	 en	
–gracht	over.	

De	snijbiet	komt	van	oorsprong	uit	het	Middelllandse	zeegebied,	groeiend	op	zoute	gronden.	De	oude	Grieken	
zouden	 al	 bekend	 zijn	 geweest	met	 snijbiet.	 De	 koning	 van	 Babylon	 kweekte	 al	 in	 700	 v.	 Chr.	 de	 plant.	 De	
Romeinen	waren	gek	op	snijbiet	en	verspreidden	het	verder	naar	het	noorden,	door	het	hele	Romeinse	Rijk.	
	
Snijbiet	 is	 voortgekomen	uit	 de	wilde	 biet	 en	wordt	 vanaf	mei	 geoogst,	 tot	 de	 vorst	 intreedt.	 Snijbiet	 heeft	
witte	 of	 gekleurde	 stelen	 en	 grote	 groene	 bladeren.	 De	 stelen	 kun	 je	 samen	 of	 apart	 van	 de	 bladeren	
gebruiken.	Ze	zijn	heerlijk	sappig.	De	bladeren	van	de	snijbiet	lijken	qua	smaak	en	textuur	op	spinazie.	Zoals	alle	
vergeten	groente	wint	ook	de	snijbiet	aan	populariteit	de	laatste	jaren.	
	
	

Ook	nu	weer	was	er	nog	enige	
activiteit	bij	de	bijenstal.	Ik	heb	
er	 een	 tijdje	 bij	 staan	 kijken,	
maar	ik	zag	geen	werksters	met	
klompjes	 stuifmeel	 aan	 de	
achterpoten.	 Toch	 zal	 er	 af	 en	
toe	een	werkster	met	een	paar	
bescheiden	 klompjes	 wit	
stuifmeel	 teruggekeerd	 zijn	
naar	de	stal.	Het	stuifmeel	had	
ze	 dan	 geoogst	 op	 de	
helleborus.	 Helleborus	 kun	 je	
onderverdelen	 in	 verschillende	
soorten.	 De	 naam	 kerstroos,	
ook	 wel	 winterroos	 genoemd	
slaat	 meestal	 op	 Helleborus	
niger.	De	kerstroos	behoort	tot	
het	geslacht	nieskruid,	waartoe	

ook	de	lenteroos	(Helleborus	oriëntalis)	behoort.	De	kerstroos	staat	bekend	als	heksenkruid.	
Een	 heksenkruid	 is	 een	 plant	 die	 volgens	 overleveringen	 veelvuldig	 is	 gebruikt	 door	 zogenaamde	heksen	 en	
kruidenvrouwen	 vanwege	 een	 bepaalde	werking.	 De	 heksenkruiden	 of	 delen	 daarvan	 bevatten	 stoffen	met	
bepaalde	 hallucinogene,	 verdovende,	 geneeskrachtige,	 rustgevende	of	 andere	werking.	De	 planten	 zijn	 vaak	
zeer	giftig;	vergiftigingsverschijnselen	kunnen	soms	al	optreden	bij	aanraking	met	de	huid.	
Het	geslacht	kerstroos	bestaat	uit	sterke	en	langzaam	groeiende	vaste	planten.	Er	zijn	zowel	wintergroene	als	
niet-wintergroene	 soorten.	 De	 bloei	 van	 alle	 soorten	 vindt	 vroeg	 in	 het	 jaar	 plaats.	 De	 bloemen	 zijn	 vaak	
knikkend.	
	
	



	
	
De	paardenkastanje	dankt	 zijn	naam	aan	de	Tamme	kastanje	omdat	hun	 zaadbolsters	op	elkaar	 lijken.	Deze	
soorten	zijn	echter	zelfs	geen	familie	van	elkaar.	Het	voorvoegsel	paarden	zou	verwijzen	naar	het	gebruik	in	het	
land	van	oorsprong	(Turkije)	om	paarden	bij	verkoudheid	gekookte	kastanjes	te	voeren.	Een	ander	verhaal	 is	
dat	‘paarde’	slaat	op	het	bladlitteken,	dat	overblijft	als	het	blad	van	de	boom	valt,	het	litteken	lijkt	sprekend	op	
een	hoefijzer.	
Een	mysterieuze	aantasting	van	de	paardenkastanje	verspreidt	zich	razendsnel	over	Nederland.	Bomen	krijgen	
bruine	vlekken	op	de	stam	en	'bloeden'	donker	vocht.	De	aantasting	leidt	bij	ernstige	aantasting	tot	sterfte	van	
de	 boom.	 De	 boosdoener	 is	 een	 bacterie.	 Daarnaast	 brengen	 de	 larven	 van	 paardenkastanjemineermot	
ernstige	schade	toe	aan	de	paardenkastanje	door	gangen	in	de	bladeren	te	graven.	
	
	

	
	
Ook	de	parelstruik	Exochorda	macrantha	‘The	Bride’	bloeit	eerder	dan	gebruikelijk.	De	struik	dankt	haar	naam	
aan	de	bloemknopjes	die	in	het	voorjaar	iets	lijken	op	parels.	Het	is	een	brede	struik	die	oorspronkelijk	op	de	
hellingen	 in	 China	 groeide.	 Intussen	 is	 hij	 populair	 bij	 ons	 geworden	 als	 alleenstaande	 struik	 vanwege	 zijn	
uitbundige	witte	 bloemenpracht	 in	 het	 voorjaar.	 De	 Latijnse	 naam	 Exochorda	 verwijst	 naar	 de	 extern	 (exo)	
gelegen	 vrouwelijke	 geslachtsdelen	 (chorda	 betekent	 draden).	 De	 soortnaam	 macrantha	 staat	 voor	
‘grootbloemig’.	Deze	relatief	grote	witte	bloemen	vormen	een	mooi	contrast	met	de	frisgroene	bladeren.	
	



	
	
Na	de	bloei	vormen	zich	stervormige	zaaddozen	vergelijkbaar	met	steranijs.	
	
	
Groetjes,	
	
Luit	


