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Door Bart Jonker!

Heemstede – Een wandeling kan 
dikwijls iets verrassend moois ople-
veren. In de tuin van de Oude Kerk 
bijvoorbeeld. Aan de kant van de 
Achterweg tro!en we in vol ornaat 
fraai bloeiende stinsenplanten met 
blauwe stervormige bloemen aan. 
Het gaat in dit geval om de overblij-
vende ossentong (Pentaglottis 
sempervirens, ook wel Anchusa 
sempervirens genoemd). De plant 
stond vroeger wel als de groene 
ossentong te boek. De ossentong 
kan 30 tot 70 cm hoog worden en is 
lid van de familie Boraginaceae, de 
ruwbladigen. Dit voel je ook wel aan 
de puntige, lancetvormige bladeren. 
Niet alleen wij genoten van deze 
fraaie compositie van Moeder 
Natuur, ook kwamen er hordes bijen 
op de nectar van deze bloemen af, 
die af- en aanvlogen."

Stinsenplanten zijn van elders
Toch is de overblijvende ossentong 
van oorsprong geen inheemse plant, 
zoals voor stinsenplanten in het alge-
meen geldt. Stinsenplanten werden 
van elders ingevoerd en werden als 
exclusiviteit geplant op buiten-

plaatsen, landgoederen, landerijen 
en boerenhoeven. Vele stinsen-
planten zijn verwilderd: kijk maar 
eens bijvoorbeeld op buitenplaats 
Leyduin.
Ook de overblijvende ossentong is 
een vaste stinsenplant die als sier-
plant voor tuinen wordt gekweekt. 
De leefgebieden van de plant zijn 
oorspronkelijk Zuidwest Europa en 
Turkije. In Nederland is in het wild de 

ossentong vrij zeldzaam, hoewel 
deze in een tuin aardig kan verwil-
deren en uitzaaien. De bloeitijd kan 
tot september duren. De plant is 
winterhard (zelfs tot -25 graden 
Celsius) en verlangt humusrijke 
grond. Eigenlijk is de overblijvende 
ossentong een bosplant en voelt zich 
daarom het meest thuis in een scha-
duwrijk gedeelte van uw tuin, nabij 
bomen, heesters en struiken."

Ken uw tuin: de overblijvende 
ossentong achter de Oude Kerk 

Bloeiende overblijvende ossentong (Pentaglottis sempervirens) achter de Oude 
Kerk. Foto: Bart Jonker.

KEN UW BOS

Door Ems Post  

Het is prettig wonen in Heemstede. 
Dat vinden er blijkbaar meer, want de 
huizen vliegen als warme broodjes 
over de toonbank. Vogels van diverse 
pluimage strijken in onze gemeente 
neer.
In het Groenendaalse bos is het niet 
anders. De 49 mezennestkasten die 
door Adrie, Bert, Rogier en Kees en de 
vrijwilligers van MEERgroen zijn opge-
hangen, worden heerlijk bewoond door allerlei vogelgezinnen. Ook 
bewoond zijn de 20 nieuwe kasten die deze winter zijn opgehangen om 
te helpen de eikenprocessierups te bestrijden. Dat gaat vast en zeker 
gebeuren want een jonge koolmees bijvoorbeeld eet ruim vijftig rupsen 
per dag! Er moeten soms wel 6 jonge mezen in een gezin grootgebracht 
worden, dus dat zijn ruim 300 rupsen per nestkast per dag. Die arme 
ouders blijven maar keeltjes vullen. Goed, het kroost vliegt na zo’n 20 
dagen uit, maar het blijft een prestatie. Zesduizend rupsen per kast. 

Voor een andere doelgroep hangen er al even prettige kasten aan de 
voorname lanen in het bos. 51 maar liefst. Vleermuiskasten; bekleed met 
een klein stukje gaas om de entree makkelijker te maken. Dan hebben ze 
meteen bij binnenkomst houvast. En wat nu zo leuk is: ook deze kasten 
zijn gewild. Op de zitplanken zijn uitwerpselen gevonden die wijzen op 
gebruik. 

Overigens moet ik erbij vermelden dat de vleermuis slaapt in boom-
holten. Niet in de vleermuiskasten. En als we al vonden dat de mezen zo 
goed hielpen opruimen in het bos, dan moeten ze in vleermuizen hun 
meerderen erkennen. De vleermuis eet per nacht een kwart van zijn 
lichaamsgewicht. Dat zijn duizenden 
insecten zoals motten, vliegkevers en 
muggen.
Heerlijk, al dat leven in die kasten van 
huizen in Groenendaal. De nieuw-
bouw staat ook al gepland: buizerd-
kasten en een nieuwe ooievaarspaal 
bij de kinderboerderij. Prettig wonen 
in Heemstede hoor. 

Deze rubriek komt tot stand met 
medewerking van Vereniging 
Vrienden Wandelbos Groenendaal.
info@wandelbosgroenendaal.nl.
www.wandelbosGroenendaal.nl. 

Kast van een huis in Groenendaal

Foto’s: Vrienden Wandelbos Groenendaal.

Heemstede - Afgelopen zaterdag 
werd er hard gewerkt op Kom In Mijn 
Tuin (KIMT) door diverse vrijwilligers.
Het onkruid verdween als ‘sneeuw 
voor de zon en met man en macht 
werd er een hek gemaakt. Uiteraard 
was er aan de inwendige mens 
gedacht; er was heerlijke eigenge-
bakken taart. NLdoet kon vorig jaar 
niet doorgaan vanwege Corona. Dit 
jaar werd er in de hele regio hard 
gewerkt tijdens NLdoet, er waren 
totaal 13 locaties waar geklust kon 
worden. Voor sommige deelnemers 
was dit een eerste en (hopelijk niet 
de laatste) kennismaking met 
vrijwilligerswerk.
Aan het einde van deze zonnige dag, 
nadat het hek geplaatst was, ging 
iedereen met een tevreden gevoel 
naar huis. Meer informatie op:
www.kominmijntuin.com of
Facebook: Kom In Mijn Tuin.

Veel vrijwilligers bij NLdoet op KIMT

Hard aan de slag op KIMT voor NLDoet. Foto: Monique Rusman.

Heemstede - Langs de onlangs inge-
zaaide Blekersvaartweg zijn nu 
ludieke bermbordjes met diverse 
teksten geplaatst. De bermbordjes 
zijn in een creatieve bui ontworpen 
door Joost van de Kraats. Het is een 
leuke manier om aan te geven dat de 
bermen ingezaaid zijn voor de wilde 
bijen, vlinders en andere insecten. 
Op deze manier wil stichting Bijen-
vrienden duidelijk maken en vragen 
of mensen niet hun hond er in uit 
willen laten en dat het groenbeheer 
niet per ongeluk de bermen maait. 
Stichting Bijenvrienden heeft er 
bewust voor gekozen om de 
bestanden van de bermbordjes gratis 
beschikbaar te stellen op hun 
website, waar iedereen ze kan down-
loaden. Zie hiervoor:
https://bijenvrienden.nl/2021/05/03/
print-ze-ook-de-bermbordjes/.

Ludieke bermbordjes langs de Blekersvaartweg

Een van de bermbordjes. Foto: Jan Kroezen.


