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Door Bart Jonker!

Heemstede – U kijkt misschien al 
naar de kop en denkt: “Wat hebben 
ooievaarsbekken nu te maken met 
een tuin?” Het gaat in dit geval niet 
om een letterlijke ooievaarsbek, maar 
om de plant ooievaarsbek, die 
verschillende soorten kent en familie 
is van de geranium. !

Vorm van een snavel
Een van deze soorten is opvallend 
veel te zien: het Robertskruid (Gera-
nium robertianum). Deze plant met 
drie- tot-vijftallige bladeren en fraaie 
roze bloemen (vijf kroonbladeren) !is 
een- tot tweejarig en groeit vooral in 
bossen of tuinen op schaduwrijke en 
vochtige grond. We kwamen ze veel 
tegen in Wandelbos Groenendaal. 
Heel zelden komen witte bloemen 
voor. Robertskruid komt algemeen 
voor in Nederland. Op arme zande-
rige grond zijn de bladeren en sten-
gels !meer rood van kleur. De plant 
wordt tot 50 cm hoog en verspreidt 
een sterke geur, die veroorzaakt 
wordt door klierhaartjes, die te 
vinden zijn over de hele plant. De 
eventuele vruchten van Robertskruid 
hebben de vorm van een snavel, 
vandaar de soortnaam ooievaarsbek. 
De bloeitijd loopt van mei tot 
september, soms zelfs tot november. 
De naam Robertskruid komt waar-
schijnlijk van Robert of Ruprecht, die 
aartsbisschop was van Salzburg in de 
17de eeuw en dit kruid als genees-
middel zag tegen oogontstekingen, 
huiduitslag, dauwworm en ontste-
kingen in mond en keel.!

Mieren zijn nuttig of lastig 
Met het warme weer zijn grote 
colonnes mieren (Formicidae) waar 
te nemen. Hoewel mieren erg nuttig 

zijn (ze ruimen veel op), is de mens 
niet altijd van deze insecten gediend: 
vooral niet als ze in groten getale 
binnendringen in je huis en ze te 
vinden zijn in bijvoorbeeld je 
suikerpot. Sluit levensmiddelen 
daarom goed af. Mieren behoren tot 
de vliesvleugeligen en kunnen geel, 
bruin, rood of zwart zijn van kleur. Er 
komen in Nederland circa 60 soorten 
voor. Mieren eten zowel plantaardig 
voedsel en gaan ook op rooftocht 
om andere insecten te doden en te 
eten. In tuinen komt vooral de zwart-
bruine wegmier voor (Lasius niger). 
Deze soort voedt zich vooral met 
honingdauw en bladluizen. Mieren 
kunnen leven in kolonies van wel 
100.000 stuks, waarin een koningin 
is. De koningin legt voortdurend 
eitjes, dit kan ze wel 15 jaar 
achtereen doen. Een mierenkoningin 
wordt dus relatief oud. Ze verlaat het 
nest nooit. De larven verpoppen in 
een cocon, dat ook wel een mierenei 
wordt genoemd. De meeste 
verpoppen tot werksters, meestal 
onvruchtbare vrouwtjes, die de 
mierenkolonie onderhouden. Enkele 
verpoppen tot mannetjes en nieuwe 
koninginnen. De paring vindt door-
gaans in de zomer plaats. 

Mieren haten nootmuskaat en 
koper
Wat mieren haten is de geur van 
nootmuskaat. Als u dus last van 
mieren heeft, strooit u wat nootmus-
kaat op de plek waar uw last van ze 
heeft, bijvoorbeeld rond drempel 
van de tuindeur. Op deze manier 
voorkomt u dat ze binnendringen, 
zonder chemische bestrijdingsmid-
delen te gebruiken. Ook van koper 
zijn mieren niet gediend, dus 
koperen muntjes willen ook nog 
weleens helpen.

Ken uw tuin: over ooievaars-
bekken, mieren en nootmuskaat

Robertskruid (Geranium robertianum). Foto: Bart Jonker.

Mieren (Formicidae). Foto: Bigstock.

KEN UW BOS

Door Leo van Os  

Je ziet ze nu en dan 
wel lopen in Groe-
nendaal. Of eigenlijk 
lopen ze niet zoveel, 
ze staan meestal, te 
zwiepen. Met een 
apparaat dat nog het 
meeste lijkt op een 
vreemd soort hockey-
stick, maar zonder 
bolle kant. Als je goed kijkt zie je dat het een metaalde-
tector is. En daar tasten ze de bodem mee af, op zoek 
naar…. 
 
Ja, waar zijn die mannen naar op zoek? En waarom zijn 
het altijd mannen? Dat laatste is waarschijnlijk het 
makkelijkst te beantwoorden: zoeken naar onbekende 
voorwerpen op plekken waar die feitelijk niet thuis-
horen is eigenlijk zo’n onzinnige bezigheid, dat de 
meeste vrouwen hun tijd wel beter kunnen gebruiken. 
 
En wat zoeken die mannen dan? Schatten? Onder de 
grond in het bos?  We hebben enkele van deze mannen 
met metaaldetectoren gevraagd wat voor schatten ze 
zoal hadden gevonden, want ‘zien is geloven’ en de 
‘proof of the pudding is in the eating’ nietwaar?  
 
De oogst die we te zien kregen bestond voornamelijk 
uit metalen voorwerpen met een onduidelijk verleden: 
kromme spijkers, vreemd gevormde stukjes metaal, 
"esdoppen, conservenblikjes, enzovoort. Maar soms 
vinden ze ook oude munten, zoals vierkante stuivers, 
zevenkantige penny’s, en zo meer. En heel soms vinden 
ze geluk, bijvoorbeeld in de vorm van een hoe#jzer. 
Zo kunnen onzinnig ogende bezigheden soms toch 
geluk brengen! 

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

Gelukzoeken in Groenendaal 

Foto’s: Raymon Hagedoorn en Vrienden Wandelbos 
Groenendaal.

FOTOMOMENT

Door Marenka Groenhuijzen

Heemstede - Het levensverhaal van 
een wilgenroosje. De roos ‘Banzai 
83’: grootbloemig, roomkleurig en 
welriekend, dat is deze roos in de 
tuin van Marenka.
Deze roos kreeg na jaren een wilde 
scheut die later is door gaan 
groeien tot een prachtige struik. De 
takken hangen als een fontein.
Een waar sprookje: de wilde scheut 
komt onder de grond vanwaar hij 
geënt is en ontwikkelt zo meerdere 
scheuten.
De bloemen van de scheuten zijn 
zachtroze en hebben gele stampertjes. Ze bloeien weelderig. De oude roos staat nu ook in bloei, drie bloemen, 
twee in één. In de herfst draagt het wilde roosje oranje rozebottels. Als je deze wilt hebben, is het verstandig om 
de uitgebloeide bloemen niet af te knippen. Dan kunt u in de herfst genieten van de vruchten, die ook een feest 
zijn voor de vogels.

Lente in Heemstede


