
De	Wiershoeck-Kinderwerktuin,	dinsdag	15	maart	2016	
	
Beste	natuurliefhebber/-ster,	
	
Maandag	 was	 het	 prachtig	 voorjaarsweer,	 woensdag	 was	 ook	 een	 prima	 dag	 om	 buiten	 te	 zijn	 en	 ook	 de	
weersverwachting	 voor	 de	dinsdag	was	 een	 aantal	 dagen	daarvoor	 heel	 positief	 (aantal	 zonuren	11).	 Ik	 heb	
dinsdag	de	zon	gezien,	maar	dat	was	helaas	slechts	maar	heel	even.	Het	was	opnieuw	een	koude	en	sombere	
dag.	Dus	viel	er	ook	dit	keer	weinig	te	beleven	op	de	tuinen.	De	drainage	op	de	grote	tuin	van	De	Wiershoeck	
heeft	resultaat,	de	tuin	is	nu	weer	begaanbaar.	

	
Op	 tuinen	 van	 De	 Wiershoeck	
en	 de	 Kinderwerktuin	 kwam	 ik	
weer	 verschillende	 soorten	
helleborus	 tegen.	 Sommige	
staan	 al	 wekenlang	 /	
maandenlang	 in	 bloei	 en	 zijn	
nog	steeds	mooi.	
	
Deze	 roodbloemige	 helleborus	
is	 daar	 een	 voorbeeld	 van,	
maar	 waarschijnlijk	 zal	 de	
‘aftakeling’	 echter	 spoedig	
beginnen.	
	
	
	
	
	

	

	
	
Deze	witte	 helleborus	 bloeit	 ook	 al	 een	 hele	 poos	 en	wordt	 ook	 al	 een	 hele	 tijd	 (op	 relatief	warme	 dagen)	
bezocht	 door	 enkele	 honingbijen	 en	 hommels.	 Zou	 het	 de	 Christmas	 Carol	 zijn?	 Dat	 is	 een	 helleborus	met	
helderwitte	bloemen	die	bloeit	van	oktober	tot	en	met	februari.	
	
Je	hebt	echter	verschillende	soorten	helleborus	(ongeveer	twintig)	en	uiteraard	is	Christmas	Carol	niet	de	enige	
met	 witte	 bloemen.	 Ook	 de	 helleborus	 niger	 (kerstroos	 /	 winterroos)	 heeft	 witte	 bloemen.	 Dat	 lijkt	
tegenstrijdig,	 maar	 de	 naam	 ‘niger’	 heeft	 betrekking	 op	 de	 zwarte	 wortels.	 Helleborus	 is	 een	 goede	
overdrachtsplant,	 dit	 betekent	 dat	 het	 een	 bloeiende	 plant	 is	waar	 honingbijen	 en	wilde	 bijen	 stuifmeel	 en	
nectar	zoeken	om	te	overleven.	
Deze	koningin	aardhommel	heeft	de	afgelopen	winter	gezelschap	gehad	van	een	aantal	mijten.	



	
	
Natuurlijk	keek	ik	ook	nog	even	weer	bij	de	forsythia.	Er	waren	intussen	weer	een	paar	knoppen	open	gegaan,	
maar	er	is	nog	geen	sprake	van	een	uitbundige	bloei.	
	
	

	
	
Ik	veronderstel	dat	deze	nieuwe	blaadjes	van	‘de’	roos	binnenkort	wel	groen	zullen	worden,	maar	zo	te	zien	zit	
er	nu	nog	maar	weinig	of	geen	chlorofyl	(bladgroen)	in	de	chloroplasten.	Chlorofyl	geeft	bladeren	hun	groene	
kleur.	Met	behulp	van	chlorofyl	zetten	planten	licht	om	in	chemische	energie	voor	de	fotosynthese.	
Het	doel	van	fotosynthese	is	het	maken	van	suiker	(glucose)	en	het	maken	van	het	gas	zuurstof	(O2).	Om	de	
fotosynthese	 te	 kunnen	 uitvoeren	 heeft	 een	 plant	 drie	 dingen	 nodig:	 water	 via	 de	 wortels	 van	 een	 plant,	
koolstofdioxide	 (CO2)	via	de	huidmondjes	 in	de	bladeren	en	 (zon)licht	voor	de	energie.	Zonder	 licht	kan	een	
plant	niet	aan	fotosynthese	doen.	
	
	



	
	
Sering	is	wel	de	bekendste	bloeiende	struik	in	de	maand	mei.	Deze	knoppen	hebben	dus	nog	even	de	tijd	om	
zich	verder	te	ontwikkelen.	Er	zijn	tientallen	variëteiten,	wit,	purper	en	roze	zijn	het	meest	als	kleur	in	zwang.	
Voor	versieringen	en	verwerkt	in	een	grafboeket	wordt	de	sering	veel	gebruikt.	
	
	

	
	
Deze	houtkrullen	op	de	composthoop	zijn	ongetwijfeld	afkomstig	van	de	houtwerkplaats.	De	kleine	slak	die	er	
op	rond	kroop	is	een	jonge	grote	aardslak	(Limax	maximus).	Het	is	een	naaktslak	uit	de	familie	Aardslakken.	Er	
zijn	meerdere	namen	voor	deze	soort,	zoals	grote	raspschelp	en	tijgerslak.	
De	grote	aardslak	kan	15	tot	20	centimeter	lang	worden.	Maar	of	deze	slak	dat	haalt?	Hij	/	zij	had	bezoek	van	
een	kleine	mug	(of	is	het	een	vlieg?)	en	dan	is	het	maar	de	vraag	wat	daarvan	de	consequentie	is.	
	
De	 tweevleugeligen	 of	 Diptera	 zijn	 een	 orde	 van	 insecten	 waartoe	 alle	 vliegen	 (Brachycera)	 en	 muggen	
(Nematocera)	 behoren.	 De	 tweevleugeligen	 komen	 wereldwijd	 voor	 en	 worden	 vertegenwoordigd	 door	
honderdduizenden	soorten	die	 in	verschillende	vormen	voorkomen	en	tevens	een	breed	scala	aan	mogelijke	
levenswijzen	hebben.	Vliegen	 (Brachycera)	 en	muggen	 (Nematocera)	 zijn	 soms	moeilijk	uit	 elkaar	 te	houden	
omdat	er	mug-achtige	(fijngebouwde)	vliegen	zijn	evenals	vliegachtige	(zwaargebouwde)	muggen.	



	
	
Dit	 is	 waarschijnlijk	 een	 wintermug.	 Wintermuggen	 zijn	 kleine	 muggen,	 6-7	 mm,	 ze	 lijken	 op	 kleine	
langpootmuggen.	De	monddelen	zijn	sterk	gereduceerd.	In	Nederland	en	België	komt	een	tiental	soorten	voor.	
Ondanks	dat	zij	gedurende	het	grootste	gedeelte	van	het	 jaar	zwermen,	 is	dat	zwermen	vooral	opvallend	op	
warme	winterdagen	en	daaraan	hebben	ze	hun	naam	te	danken.	
	
	

	
	
Op	de	tuinen	van	De	Wiershoeck	staan	verschillende	soorten	wilgen.	Wilgen	zijn	tweehuizig,	wat	wil	zeggen	dat	
ze	ofwel	mannelijk	ofwel	vrouwelijk	zijn.	Vrouwelijke	bomen	hebben	groene	katjes	met	nectar,	de	mannelijke	
bomen	 hebben	 katjes	met	 naast	 nectar	 ook	meeldraden	 vol	 geel	 stuifmeel.	 	 Zowel	 nectar	 als	 stuifmeel	 zijn	
vitale	voedselbronnen	voor	 insecten.	Dit	 is	een	katje	van	de	bandwilg	en	het	 is	dus	duidelijk	een	mannelijke	
wilg.	Over	enige	tijd	worden	de	katjes	weer	druk	bezocht	door	honingbijen,	hommels	en	nog	een	hele	reeks	
andere	insecten.	
	



	
	
Dit	 is	 een	 katje	 van	 een	 andere	 mannelijke	 wilg.	 De	 katjes	 aan	 deze	 wilg	 waren	 iets	 minder	 ver	 in	 hun	
ontwikkeling	dan	die	van	de	bandwilg.	De	mannelijke	bloemen	hebben	gele	knopjes	op	een	wit	stengeltje	(de	
meeldraad).	 Vrouwelijke	 katjes	 zijn	 groen	 van	 kleur.	 De	 stempels	 van	 de	 vrouwelijke	 bloemen	 hebben	
‘witrafelige	veertjes’.	Op	een	bepaald	moment	barsten	die	gele	knopjes	van	de	mannelijke	katjes	open	en	dan	
komt	het	 stuifmeel	 vrij.	De	wind	blaast	het	 ver	weg	 zodat	 er	 verschillende	 korreltjes	op	 zo'n	 veertje	 van	de	
vrouwelijke	bloem	vallen	en	zo	voor	de	bevruchting	zorgen.	
	
	
Groetjes,	
	
Luit	
	
	
	


