•

gt-1:110- a-13igj

hr.

•

Q223:7

•

.

._

•

go.

t,p-oe•

INLEIDING

Het Schillte-Kiliperjanshof, in de volksmond ook wel Heempark
genoemd, is ontstaan in 1949 door het als hobby aanplanten
van bomen en heesters op een stuk weiland, gelegen aan de
Ringvaart.
Hier groeien de bomen en heesters uit in de meest natuurlijke
vorm, met weinig invloeden van buiten af, zoals aanrijschade,
zoutschade, opkronen e.d.
De vijver, die we in het midden van het park aantreffen is in
1956 ontstaan door de verkoop van i 4.000 m3 veen en is zo
diep uitgegraven, dat er nog weinig plantengroei in voorkomt.
Het eiland is bij toeval behouden gebleven, doordat de grond
begon te schuiven en men moest stoppen met graven.
Het hele gebied is gelegen in de oude rietkraag van de Haarlemmermeer voor de inpoldering.
Het bestaat uit veenlagen en hier en daar wat zanderige plekken.
In de vijver komen veel karpers voor.
De karpers wroeten in de bodem, waardoor het water enigszins
troebel wordt.
Door een aantal uitlopende slootjes met zeer ondiep water, is
het een eldorado voor kikkers, die in het voorjaar snel hun
eieren kunnen afzetten.
De bedoeling van de Heemwandeling is dat, al wandelend, de
nummers op de tekening worden opgezocht, om d.m.v. de daarbij
behorende beschrijving de aldaar staande planten iets beter
te leren kennen.

1. GRASSEN
Zo op het eerste gezicht zou jezelf
kunnen afvragen: "wat is er nou over
dat gras te vertellen?"
Als je de vraag goed tot je door laat
dringen, kom je tot de ontdekking, hoe
belangrijk gras in de één of andere
vorm voor ons is.
Nog sterker, we kunnen er niet buiten.
In principe kan elke open ruimte gras
bevatten.
Zelfs op moeilijke plaatsen, zoals b.v. op het strand en op
bestratingen, waar de kansen weliswaar klein zijn, kunnen
soorten aanwezig zijn, die speciaal zijn aangepast.
Alleen als er helemaal geen mogelijkheden zijn door té weinig
licht, door chemische' bestrijding of door té veel belopen,
komt het gras niet tot ontwikkeling.
Als er licht kan toetreden is aan de eerste groeivoorwaarde
voor gras voldaan.
Op enkele schaduwverdragende soorten na zijn grassen lichtbehoeftig en zullen in geen enkele open vegetatie ontbreken.
Een andere eigenschap van de meeste grassen is dat ze redelijk tot goed tegen betreden kunnen.
Het is een ideale vloerbedekking voor niet te veel belopen
ruimten.
Het aandeel van gras in onze stedelijke omgeving valt 's zomers minder op, er zijn dan ook veel andere tinten groen.
Andere kleuren vallen dan meer op, maar in de winter is het
toch voornamelijk het gras dat de kleur groen te zien geeft.
In de letterlijke zin zijn we voor ons voedsel voor een groot
deel van grassen afhankelijk, hoewel niemand het in z'n hoofd
zal halen om een lekker potje gras klaar te maken. Dat zou.
ons slecht bekomen, onze maag is er niet op ingesteld, maar
een koeiemaag des te beter.
Wij profiteren daarvan indirect door melk, boter, kaas en
vlees.

2.

RIET

Riet komt over de hele aardbol voor, op
alle natte plaatsen, waar het niet te zout
is (cosmopoliet).
Het is een monotypisch geslacht:
dit wil zeggen, dat er van dit geslacht
slechts één soort bestaat, hetgeen in de
plantenwereld niet zo vaak voorkomt. Tussen de overwegend biesachtige moerasplanten is riet te herkennen aan de "duivelsbeet". Dit onderscheidt deze van andere
soorten, als rietgras, liesgras e.d. Er is
als het ware met drie tanden in het blad
gebeten. Op deze plaatsen knakken de bladeren bij de najaarsstormen. Het is zeker
de moeite waard dit eens wat dichterbij te
bekijken. Weest u wel op uw hoede, riet is
messcherp, men kan zich aan deze plant lelijk verwonden.
Als riet het goed naar de zin heeft kan de plant wel vier meter hoog worden.
In de heemtuin is riet te zien in de donkere zeegroene kleur
in de zomer, die in het najaar verkleurt naar paarsachtig en
in de winter overgaat naar de bekende rietmattint.
Dat deze plant in het verleden een erg belangrijke plaats innam, is te zien aan de oude, in het landschap passende boerderijen met de rietdaken.
Er is haast geen plant te bedenken, die meer weerstand heeft
tegen vocht op de langere termijn. Bovendien isoleert dit materiaal, dus onze voorouders waren zo dom nog niet.
Nu wordt het riet gebruikt als dekmateriaal, b.v. rietmatten.
Het is toch wel eens aardig zo hier en daar een rietkraagje
te laten staan.
In de winter geeft het een aardig aanzicht en een aantal
rietzangers maakt er graag gebruik van; karekieten hangen er
hun kunstig gemaakte nest in.

3. KAARDEBOL
De kaardebol is een zeer dekoratieve plant.
het is een tweejarige plant. Dit wil zeggen dat de kaardebol
niet het eerste jaar tot bloei komt.
Het eerste jaar wordt het een rozet die niet hoger wordt dan
tien cm.
Na hem in de winter wat te hebben afgeschermd, groeit hij uit
tot een plant van wel twee meter.
De uitgebloeide bloemen werden vroeger gebruikt om vlas te
kaarden; van het uitgekaarde vlas werd dan touw gemaakt.
De gedroogde bloemen worden tegenwoordig alleen nog in droogboeketten gebruikt.
Al met al toch een plant die ook in de tuin heel mooi is.
Het is de moeite waard om de kaardebol eens aan te planten in
de tuin.
Het is aan te bevelen de planten te laten staan in het najaar, omdat de planten in de winter ook zeer decoratief
zijn. Het voordeel hiervan is dat de kaardebol zich dan ook
kan uitzaaien, zodat ze gewoon in het voorjaar overal opkomen. Leuk om nog eens een plantje weg te geven, of te ruilen.
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4. ELS

5. SLEUTELBLOEM
In de sleutelbloem of primula on-

De elzeboom is ook een boom om zeker even
bij stil te staan.
Het is een bladverliezende middelgrote
boom of struik.
De bladeren van de els staan verspreid, de
knoppen kunt u gemakkelijk herkennen, ze
staan apart op een steeltje.
De els is éénhuizig, wat wil zeggen dat de
mannelijke en vrouwelijke bloeiwijzen apart aan een boom zitten.
De mannelijke katjes zijn geel
en hangen, de vrouwelijke zijn
roodachtig, opstaand en minder
opvallend.
De bloeiwijzen zitten aan de
éénjarige scheuten, en de vrouwelijke katjes ontwikkelen zich
na de bloei tot de bekende, decoratieve elzenproppen.

derkennen wij drie soorten, die
nauw aan elkaar verwant zijn.
Eén ervan is de stengelloze (zie
bovenste tekening); deze sleutelbloem heeft per steeltje een
bloem.
Dan hebben wij de slanke sleutelbloem; (zie middelste tekening);
hiervan zijn de bloemen lichtgeel
en staan op lange stelen.
De echte sleutelbloem, (zie onderste tekening) is donkerder
geel dan de slanke sleutelbloem
en heeft bovendien oranje vlekken
in de bloemen.
De stengelloze sleutelbloem is
naar mijn gevoel de zeldzaamste
van dit drietal en is daarom ook

De els is een echte pionier,
hij komt voor in bijna alle ge-

beschermd.
Voor ons land moet de soort, met
name in het kustgebied, ook wel

bieden waar zich land begint te
ontwikkelen.

oorspronkelijk inheems zijn ge-

Het is een water-minnende boom,
die veelvuldig voorkomt in waterige veengebieden, waar hij
ook van nature thuis hoort.

weest.
De sleutelbloemen die wij in het
heempark tegen komen zijn ver uit
elkaar geplant, omdat de bloemen
anders gaan kruisen met elkaar en
dan krijg je alleen maar verbasteringen, zoals wij die veelvuldig in de tuinen tegen komen.
De sleutelbloem doet het in het
heempark best wel goed, ondanks
dat de sleutelbloem toCh wel wat
kalk vraagt.

6. FLUITEKRUID

7. HELMKRUID

Fluitekruid is wel gemakkelijk herkenbaar,
al zijn er een heleboel soorten, die bijna
niet van elkaar te onderscheiden zijn,
maar ik dacht dat dat nu van geen belang
is.
In het voorjaar als er nog weinig planten
bloeien zie je het fluitekruid overal in
de weilanden, langs de bosranden en de akkers staan.
Ook langs water en dijken, in vochtige
bossen en in bermen langs onze wegen zie
je het fluitekruid massaal bloeien.
Fluitekruid komt dan in zulke grote massa's voor, dat het in de vroege zomer het
beeld van het landschap bepaalt.
Het is een vaste plant, die door middel
van wortelstokken in de grond de winter
overleeft.
Hij hoort onder de schermbloemigen thuis,
maar als je goed kijkt dan ontdek je dat het toch wel een
iets ongelijk schermpje heeft.
Als het fluitekruid in het heempark in bloei staat, hangt er
onder de bomen een zware lucht van het bloeiende fluitekruid,
die toch niet onaangenaam aandoet.
Het is een plant die erg goed bestand is tegen schaduw en
nattigheid.
Als je goed oplet kan je dit ook in het heempark zien, want
onder de bomen groeit het net zo goed als op de meer zonnige
plaatsen.
En als je in de winter eens zou komen kijken, dan kom je tot
de ontdekking dat de helft van het park ongeveer onder water
staat.

De eigenlijke benaming is knopig helmkruid, maar door al die
Nederlandse namen zie je soms door de bomen het bos niet
meer.
Vandaar dat alle planten, bomen en heesters van die moeilijke
Latijnse namen hebben.
Latijn is een dode taal, dus niet meer gesproken en daardoor
verandert de taal ook niet en blijven de namen van de planten
ongewijzigd.
Tot zover deze uitleg over de naamgeving.
Wie deze plant vluchtig bekijkt, (áls men hem al ziet) zal de
naam niet begrijpen.
Knobbels zijn niet waarneembaar,
maar deze zitten echter aan de
wortelstokken onder de grond.
Hoewel de plant ongeveer 1,5 meter
hoog kan worden en dan meestal dozijnen bloemen draagt, die niet
groter zijn dan 0,5 cm, vallen deze bloemen niet op.
Wel echter voor de bestuivende insekten, want de bruinrode bloemen
bevatten een grote hoeveelheid
nectar.
De plant doet het het best op een
enigszins beschaduwde en toch wat
natte plaats.
De bloemen, die na de bloei een
ronde knop achterlaten die later
open springt en de zaden kwistig
in het rond strooit, wordt ook wel
als droogbloem gebruikt.
Niet vaak maar toch regelmatig kom
je ze tegen in droogboeketten, dit
is ook iets om niet te vergeten.
Het is een vaste plant waar je
echt bij stil moet staan om de
schoonheid te ontdekken.

8. WATERDRIEBLAD
Drietallige bladeren worden al gauw in verband gebracht met
kláver.
Maar als men drietallige bladeren ziet op drassige grond of
in het verlandingsgebied van een meer en ze blijken dan bij
nadere beschouwing groot en iets leerachtig te zijn, dan behoeft men niet op de in mei en juni bloeiende bloemen te
wachten om te kunnen zeggen:
dit is waterdrieblad.
Ziet men ze toch op de 20-30 cm
lange steel, roodachtig wit en
met sterk gebaarde slippen, dan
blijkt direkt dat men met een

9. WEEGBREE
Allereerst hebben wij de grote weegbree, de
toevoeging 'grote' slaat op de lange bloeiaar (zie bovenste tekening).
Deze is minstens zo lang als de stengel waar
ze op zit.
De bladeren zijn zeer breed en duidelijk gesteeld.
Dit in tegenstelling tot de ruige weegbree.
Deze soort herkent men het beste
aan het rozet van ongesteelde of
hoogstens zeer kort gesteelde bladeren.

bijzondere mooie plant te doen

Een ander kenmerk is dat de sten-

heeft.
In Nederland is ze wettelijk beschermd, in andere landen van
Midden-Europa niet, omdat ze
soms plaatselijk nog veel voorkomt, al worden dergelijke
groeiplaatsen steeds zeldzamer,

gels van de bloeiwijze minstens

omdat de plant ook een graadmeter blijkt te zijn voor het

lijkst onderscheiden door z'n lancetvormige bladeren, die 5-7 ner-

milieu.
Het waterdrieblad kan absoluut
niet tegen vervuiling en zal dan
ook in vervuilde gebieden niet

ven hebben, en door zijn gegroefde
bloemstengel.

voorkomen.
Gelukkig hebben wij in het heempark nog een aantal van deze
planten.
Dit komt natuurlijk ook omdat het heempark met z'n natte
plekken een bij uitstek goede plaats is voor het waterdrieblad.

twee tot vijfmaal de lengte van de
aar hebben.
De bloempjes van de ruige weegbree zijn op zich heel erg klein.
De smalle weegbree (zie onderste
tekening) laat zich het gemakke-

De bloeiperiode omvat de gehele zomer en zet
zich voort tot in de herfst.
De plant kan minder dan een handlengte of
tot meer dan 50 cm omhoog groeien.
De weegbree in het algemeen heeft voorkeur
voor onkruidgemeenschappen langs wegen,
spoordijken en ruigten, maar ook wel voor
weiden en hooilanden.
Vooral op beide laatst genoemde plaatsen
ziet men de weegbree niet bijzonder graag,
omdat ze in grote groepen optreedt en omdat
ze alle weinig voedingswaarde hebben.

11. GELE PLOMP

10. WATERLELIE
Waterlelies herkent men reeds op het eerste gezicht.
Zowel de bloemen als de bladeren drijven op het water.
De bloemen zijn wit en veelbladerig en de stempels zijn geel.
Alle waterlelies groeien in zoet water met een diepte tot wel
3 meter.
Daar vormen ze vaak gordels voor het riet.
Ze breken de golfslag en grove zwevende deeltjes blijven tussen de stengels zitten.
Dit moet gezien worden als een eerste aanzet tot verlanding.
Het heempark heeft daar z'n ontstaansrecht aan ontleend.
Heel vroeger heeft Elsbroek (de wijk waarin het heempark
ligt) bestaan uit de Haarlemmermeer en is langzaam verland,
onder andere door de waterlelie. Het is dus een unieke plant,
met een hele hoop goede eigenschappen.
De bloeitijd valt in de zomer.
Daar, waar in Nederland het water niet zuiver zoet is, zoals
o.a. in Noord-Holland boven het Noorzeekanaal, is de waterlelie zeldzaam en meestal zelfs ontbrekend.

De gele plomp bloeit van juni tot in de late zomer.
De bloemen zijn geel (1 4 cm) en kleiner dan die van de waterlelie.
Om de bladeren van de waterlelie en de gele plomp te kunnen
onderscheiden moet men op de nerven letten.
Bij de gele plomp zijn de zijnerven niet met elkaar verbonden, bij de waterlelie is dit wel het geval.
Bovendien is de bladkleur van de waterlelie veel donkerder
groen. Ook moet worden gekeken naar de vorm van de bladeren:
die van de waterlelie zijn min of meer rond en de bladeren
van de gele plomp zijn allemaal ovaal.
Ze staan (of moet ik zeggen: hangen) naast elkaar in de vijver, dus het is misschien leuk om zelf eens te kijken naar de
hier aangegeven verschillen.
Gele plompen en waterlelies komen vaak samen voor, maar de
gele plompen kunnen in koeler water beter overleven dan de
waterlelies.

