De Wiershoeck-Kinderwerktuin, dinsdag 1 maart 2016
Beste natuurliefhebber/-ster,
Het aantal deelnemers / deelneemsters aan de speciale ‘terugkomdag’ was hartverwarmend. Helaas, het weer
was dat niet. Er stond een stevige wind, het was koud en grijs. Volgens het weerbericht zou het bovendien
vroeg in de middag ook nog gaan regenen. Het was eigenlijk een dag om lekker thuis te blijven, maar afspraak
is afspraak. In de winterperiode komt de ‘harde kern’ van de dinsdagexcursies een paar keer op herhaling. En
één van die speciale bijeenkomsten stond nu eenmaal gepland voor afgelopen dinsdag. Het was dan wel koud,
maar het was ook gezellig en we konden zelfs een nieuwe belangstellende verwelkomen. Op de tuinen van De
Wiershoeck wordt druk gewerkt aan de drainage, geen overbodige luxe want de tuinen zijn al weken lang zo
goed als onbegaanbaar doordat het regenwater niet goed wordt afgevoerd.
Meestal ga ik na de afsluitende koffie nog ‘even’ weer de tuinen op, maar dit keer hield ik het na de koffie ook
maar voor gezien. Op de tuinen van De Wiershoeck was nog niet veel te zien en dat zal op de Kinderwerktuin
waarschijnlijk niet anders zijn geweest. Toch moest ik ook deze dinsdag een paar keer op de knieën om een
plaatje te schieten.

Deze eenzame rode tulp was een echte blikvanger.
De uit Turkije afkomstige tulp was in de 16e eeuw in de Nederlanden geïntroduceerd. De exotische bloem
oogstte hier veel bewondering. In de loop van de 17e eeuw werden zelfs speciale vazen voor de tulp
ontworpen.
Tulpen werden een rage. Geen tuin was compleet zonder één of meer tulpen. De prijzen schoten omhoog. De
handel liep uit op een gekte, die zijn weerga in de Nederlandse geschiedenis niet kent. Vooral zeldzame
gevlamde exemplaren brachten gigantische bedragen op. Een bekend verhaal is dat van de Alkmaarse kastelein
Wouter Winkel die voordelig een pakket bollen had gekocht waarvan hij hoopte deze met grote winst te
verkopen. Helaas overleden Winkel en zijn vrouw voordat winst kon worden opgestreken. Zijn zeven kinderen
belandden in het weeshuis. Toen de weesvaders van de bollen hoorden pakten ze de zaken groot aan. Er werd
een prachtige catalogus gemaakt waarin de tulpen stuk voor stuk werden afgebeeld in de juiste kleuren. Er
werd een veiling georganiseerd en van heinde en ver kwamen de kooplustigen. Het pakketje bollen bracht het
voor die tijd gigantische bedrag op van ƒ 90.000,-, naar onze tijd vertaald zou dat betekenen vele miljoenen. De
wezen waren in één klap gezeten burgers en het weeshuis voer er wel bij. Kort daarop stortte de handel in met
als gevolg dat velen grote verliezen leden en vaak zelfs failliet gingen. De tulp werd weer een kostbare maar
voor de liefhebbers betaalbare bloem.

De gele kornoelje staat momenteel volop in bloei, bij veel bloemetjes is het mooiste er al weer af.
Gele kornoelje is een boom die twee tot zes meter hoog wordt. Hij komt vooral voor in Midden- en ZuidEuropa. Het is een boom waarvan de bloemen verschijnen als de takken nog kaal zijn. Dat geeft hem in de lente
een mooi knalgeel aanzicht. In de nazomer beginnen er felrode vruchten aan deze boom te hangen die kunnen
worden bereid als jam die boordevol vitamine C zit. Kornoelje is een zeer goed geneesmiddel. Het werkt zelfs
tegen coeliakie (spreek uit: seu-lia-kíe), een ziekte waarvan men denkt dat het ongeneeslijk is. Iemand met
coeliakie kan niet tegen gluten en daarom wordt coeliakie ook vaak glutenintolerantie genoemd.
Een van de eerste bloemen die in
het voorjaar verschijnen zijn de
stervormige gele bloemen van
gewoon speenkruid. Bij donker
weer blijven de bloemen gesloten,
maar zodra de zon schijnt spreiden
de kroonblaadjes zich uit. Gewoon
speenkruid is een zeer algemeen
voorkomend overblijvend plantje.
Ze groeit voornamelijk op zonnige
tot licht beschaduwde, vochtige,
voedselrijke grond tussen hakhout,
onder heggen, aan slootkanten, in
weiden, bermen, tuinen en bossen.
De iets vlezige, lang gesteelde
blaadjes zijn glanzend groen en
liggen dakpansgewijs over elkaar
heen om zoveel mogelijk te profiteren van het zonlicht. Ze bevatten veel vitamine C en kunnen gebruikt
worden in salades. Neem dan wel de bladeren voor de bloei, want tijdens de bloei vormen zich giftige stoffen
in de bladeren. Door dit gif zijn de bladen beschut tegen het opvreten door dieren, vooral door slakken, die op
de plaatsen, waar het speenkruid groeit, nogal talrijk kunnen zijn.
De bloemen van speenkruid zijn tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke
geslachtsorganen). De gele bloemen zijn 2-3 cm groot. Ze bestaan uit zes tot twaalf langwerpig-eironde
kroonbladen en drie of soms vier bleekgroene, afgerond driehoekige kelkbladen.
Naast gewoon speenkruid (Ficaria verna subsp. verna ) is er ook vreemd speenkruid (Ficaria verna subsp.
grandiflora). Gewoon speenkruid heeft smalle kroonbladen, die elkaar niet met de randen bedekken. Vreemd
speenkruid heeft brede kroonbladen, die elkaar met de randen bedekken.

Forsythia (Chinees klokje) is een geslacht van struiken in de olijffamilie. Deze winterharde heester valt in het
voorjaar op door de gele bloemen. Er bestaan zes hoofdsoorten en enkele gekruiste soorten. De hoofdsoorten
komen oorspronkelijk uit de Balkan, China, Japan en Korea.

Niet alleen de grond op De Wiershoeck is nat, ook aan de wilgenkatjes is duidelijk te zien dat het nogal vochtig
is.

Trompetnarcissen danken hun naam aan de markante vorm van de bijkronen (trompetten). Deze zijn even lang
of zelfs langer dan de omringende bloembladeren. Ze dragen slechts een bloem per stengel, sommige geuren
licht. De meest voorkomende kleur is zonnegeel, maar er zijn ook witbloeiende en tweekleurige rassen met
witte, oranje of roze bloembladeren.
Narcissen zijn er in vele soorten en kleuren: roze, oranje, rode, witte of gevlekte, dubbelbloemige bloemen,
met grote gele trompetten of met trosjes van gele of witte bloemetjes.
Er is veel verschil van mening over het aantal soorten. Walter Erhardt (1993) bijvoorbeeld onderscheidt 66
soorten en in The International Daffoldil Register and Classified List van 2008 worden 85 soorten
onderscheiden. De bekendste zijn: de trompetnarcis, de grootkronige narcis en de kortkronige narcis. Minder
bekend zijn de hoepelroknarcis en de dichtersnarcis. In Nederland en België komt alleen de wilde narcis van
nature voor.
Groetjes,
Luit

