De Wiershoeck-Kinderwerktuin, donderdag 15 maart 2018
Beste natuurliefhebber/-ster,
Helaas moest de geplande excursie van dinsdag i.v.m. het weer worden geannuleerd. Woensdag was
het echter een prachtige dag, maar (nogmaals) helaas had ik die dag andere bezigheden. Gelukkig
waren de vooruitzichten voor donderdag redelijk (droog en zonnig). Ik was al anderhalve maand niet
op de tuinen geweest, daarom had ik me voorgenomen om dat donderdag maar eens te doen. De
straffe wind maakte het daarvoor echter tot een ongeschikte dag. Ik was de afgelopen weken wel
een paar keer langs de tuinen gefietst en ook dat stemde niet hoopvol. Toch stapte ik op de fiets.
Misschien had ik geluk en zou ik toch iets opvallends te zien krijgen. Dat was dit keer echter niet het
geval. Het duurt nog wel even voordat er op de tuinen weer van alles ‘fladdert en zoemt’.
Er viel dan ook niet veel te fotograferen en ik heb getwijfeld of ik wel een verslag zou maken.
Ik had dit keer mijn hoop
gevestigd op het labyrint in de
Kinderwerktuin. Want vooral
daar zou ik misschien nog iets
interessants kunnen ontdekken.
De krokussen staan in bloei,
veel bloemen zijn echter maar
half open. Dat zal wel met de
temperatuur te maken hebben.
De zon stond wel op de
bijenkasten van de bijenstal op
De Wiershoeck. De bijen vlogen
niet massaal, maar voor
tientallen werksters met de
functie van ‘haalbij’ was het
warm genoeg om aan het werk
te gaan.

Deze aardhommelkoningin zat zich in het labyrint lekker op te warmen.

Over enige tijd zal het winterkleed van deze groene schildwants weer worden ingeruild voor het
zomertenue. De wants vervelt niet, hij krijgt gewoon zijn ‘normale’ (groene) kleur terug.

In het labyrint zag ik ook dit bloeiend longkruid. De zilveren vlekken op het blad van longkruid
worden veroorzaakt door een luchtlaagje tussen bladmoes en opperhuid. Bij sommige cultivars zijn
die vlekken zo groot dat ze het volledige blad bedekken.
De ongeveer 30 verschillende soorten kruisen onderling gemakkelijk. Moderne cultivars zijn dan ook
vaak kruisingen van meerder soorten waarvan de herkomst niet meer precies is te herleiden. Ze
behoren tot de familie van de ruwbladigen en hebben net als familieleden smeerwortel en
komkommerkruid brandhaartjes. Het hoogtepunt van de bloei ligt meestal rond begin april maar kan
afhankelijk van de temperatuur soms weken vroeger of later vallen.

Veel planten op de tuinen van De Wiershoeck zijn drastisch gesnoeid en daarop valt voor de insecten
voorlopig nog niets te halen. Maar veel insecten zijn er nu ook nog niet, dus dat is niet erg. Zij hebben
meer geduld dan ik. Ook op De Wiershoeck zag ik al wel bloeiend longkruid, maar de uitbundige bloei
laat nog even op zich wachten. Dat geldt ook voor de gele kornoelje, maar daar is de bloei toch al iets
verder (foto). Ik keek ook nog even bij de forsythia (Chinees klokje). Die staat nog volop in knop, bij
sommige knoppen komt het geel al voorzichtig tevoorschijn.

Deze (korst?)zwam fotografeerde ik al eerder. Toen zaten er op het zaagvlak van dit stuk boomstam
allemaal van deze ‘waaiertjes’ (boven) en was een groot deel van de zijkant bedekt met een witte
korst (onder). Maar nu zaten deze ‘waaiertjes’ ook her en der op de zijkant. Ik heb nog steeds niet
kunnen ontdekken om welke soort het gaat.

Het duurt nog even voordat de wilgenkatjes geel kleuren en druk bezocht gaan worden door
insecten. Het is maar de vraag of deze katjes ook geel worden, want alleen de mannelijke katjes
worden geel van het stuifmeel. Op de tuin van De Wiershoeck staan enkele wilgen op korte afstand
van de bijenstal. Als de katjes straks in bloei staan zullen ze ongetwijfeld door de bijen worden
bezocht. Op de vrouwelijke katjes halen ze nectar en op de mannelijke katjes dus stuifmeel en een
klein beetje nectar. Het stuifmeel van de wilg is kwalitatief erg goed, er zitten maar liefst 5 van de 6
voor de bijen noodzakelijke aminozuren in.
Groetjes,
Luit

