
Natuurrijk Tespelduyn 

Oranje hesjes in de baan!!!   

Wie zijn dat? Wat doen ze daar? 

Oh, dat is voor het GEO project van Tespelduyn. Meer groen in- en rond de baan.  

Dat noemen we NATUURRIJK TESPELDUYN. 

Lees hier meer over de natuurinventarisatie op Tespelduyn. Er is veel te zien! 

 

  



NATUURRIJK TESPELDUYN  

ORANJE VOOR MEER GROEN 

U heeft wellicht wel eens mensen met oranje hesjes in de baan gezien. Het zijn niet de greenkeepers 

of de Marshalls, maar mensen van KNNV Duin en Bollestreek, die voor Tespelduyn een 

natuurinventarisatie uitvoeren. Die natuurinventarisatie is nodig voor het GEO certificaat, waar Jos 

Ploeg in een van de vorige nieuwsbrief over schreef.  

 

De KNNV Bollenstreek is in 2017 op verzoek van Peter Duivenvoorde met de inventarisatie begonnen 

en zet dat dit jaar voort. We willen graag de veranderingen in beeld brengen, die door het 

aangepaste baanbeheer ontstaan. We lopen daarom in ieder geval éénmaal per maand door de 

baan. Soms nog vaker, omdat we bijvoorbeeld voor de vlinders afhankelijk zijn van een warme 

zonnige dag. En ja, we kijken goed naar de spelers en proberen zo min mogelijk in de weg te lopen.  

We willen ook graag laten zien wat we zoal tegenkomen op Tespelduyn. Want er is veel te zien. We 

zullen dat maandelijks doen om iedereen mee te laten genieten van de enorm gevarieerde natuur op 

Tespelduyn. Veel van al dat moois is niet te vinden op de fairways, die groen en kort gemaaid zijn. 

Nee, om de bijzonderheden te zien, moet je ook eens de “buitengebieden” van het landgoed 

bezoeken: het pad onderlangs de terp, het buitenpad langs hole 4. Maar ook het pad naar hole 1 

(fietspad Tespellaan) biedt veel natuur, net als het gebied rondom de vijvers. Die worden ook door 

golfers frequent bezocht. En daar is meer te vinden dan je bal.    



 

De slootkant op weg naar hole 1 

 

BETER LEREN KIJKEN NAAR PLANTEN 

In deze nieuwsbrief willen we wat laten zien over het kijken naar planten.  Waar moet je op letten 

om ze op naam te brengen. Wat zijn ezelsbruggetjes?  

Het zijn allemaal planten, die op Tespelduyn te zien zijn. We hebben soorten gekozen, die op het 

eerste gezicht op elkaar lijken, maar toch markante verschillen hebben.  

Onder het motto: “Je gaat het pas zien als je het door hebt”, laten we vijf voorbeelden zien.  

De foto’s zijn gemaakt door de leden van de werkgroep tijdens de inventarisatie.  

1. Hoefblad 

Twee van de eerste bloeiers in het voorjaar zijn het Groot hoefblad en het Klein hoefblad. Wat ze 

gemeen hebben is de naam hoefblad, dit verwijst naar het blad dat de vorm heeft van een hoef 

(groot rond). De bloemen van deze planten verschijnen voor het blad. Een ander opvallend detail is 

dat beide planten schubben op de bloemsteel hebben. 

 

Klein hoefblad – bloemstengel met schubben  Groot hoefblad – heeft ook schubben  



 

Beide planten zijn vaak langs de slootkanten te vinden. Het Klein hoefblad is knalgeel en valt 

onmiddellijk op in het nog kale landschap. Groot hoefblad heeft een minder opvallende paarsbruine 

witachtige kleur. Een ander verschil is dat Groot hoefblad mannelijk en vrouwelijke planten heeft en 

dit is te zien als je de bloem goed bekijkt.  

 

Groot hoefblad 

 

Groot hoefblad – mnl bloem 

 

Groot hoefblad- vrl bloem 

2. Geel 

Langs de vijverkanten en sloten zie je vanaf eind maart de Gewone dotterbloem, knalgeel en 

glimmend. Tegelijkertijd bloeit Gewoon speenkruid dat al net zo geel gekleurd is. Beide planten 

houden van een natte grond en vertoeven dus vaak in de buurt van elkaar. De bladeren lijken veel op 

elkaar, maar de bloemen zijn duidelijk verschillend. 

 

Gewone dotterbloem langs de waterkant 

 

Gewoon speenkruid met glanzend bla

3. Zuring  



Er zijn ongeveer 300 soorten zuring. Als ze bloeien, vallen ze op door hun roodbruine bloemen, die 

contrasteren met het gras, waar ze vaak tussen staan. Op Tespelduyn vind je ze langs de fairways, in 

de rough en op de terp. Ze worden meestal beschouwd als onkruid, maar sommige soorten, zoals de 

veldzuring, worden in salades gebruikt. 

Schapenzuring is een van de kleinere zuringsoorten, ongeveer 30 centimeter. Aan de typische vorm 

van de spiesvormige, kleine bladeren herken je de Schapenzuring. Schapenzuring is tijdens de bloei 

goed te herkennen aan de ijle pluimvormige bloeiwijze.  

Ridderzuring is een van de meer forse zuringen. Hij kan wel anderhalve meter hoog  worden. Hij valt 

op  door zijn grote bladeren die een hartvormige voet hebben. De bloeiwijze is een pluim waarin de 

takken in bogen naar boven gebogen zijn.  

                   

Schapenzuring      Ridderzuring 

4. Roze  

Er zijn veel roze bloemetjes. Ze vallen goed op tussen het groen, zelfs als ze heel klein zijn.  

We hebben twee kleine bloempjes uitgezocht, de Gewone Reigersbek en de Zachte Ooievaarsbek. 

Van beide planten is de bloem ongeveer 1 cm groot. Als je op de terp naar boven en naar beneden 

loopt zie je ze links en rechts van het pad. 

 

De Gewone Reigersbek heeft veervormige bladeren en vijf bloemblaadjes die meestal niet gelijk van 

vorm zijn. De stengels zijn behaard.  

De Zachte Ooievaarsbek heeft ronde bladeren, die ingesneden zijn, zodat er vijf tot zeven lobben te 

zien zijn. De Ooievaarsbek heeft ook een vijftal bloemblaadjes, maar deze zijn ingesneden.  

             

Gewone Reigersbek     Zachte Ooievaarsbek 

De Reigersbek en de Ooievaarsbek zijn beide vernoemd naar de snavels van vogels.  Dat is omdat de 

vruchtjes op een snavel lijken.  

 



            
 

Gewone Reigersbek     Zachte Ooievaarsbek 

5. Kruiskruid  

Kruiskruid behoort tot de grootste plantengeslachten op aarde. Naar schatting zo'n 1500 tot 2000 

soorten horen bij dit geslacht. Ook hiervan laten we er twee zien, die u regelmatig op Tespelduyn 

tegenkomt: Het klein Kruiskruid en het Jacobskruiskruid.  

Het Klein Kruiskruid heeft smalle rechte en relatief hoge hoofdjes met alleen gele buisbloemen. De 

plant is vrijwel het hele jaar door bloeiend aan te treffen. 

Het Jacobskruiskruid is veel groter (tot 1 meter) en elk hoofdje heeft zowel lint- als buisbloemen. Het 

Jacobskruiskruid bloeit in zomer en herfst.   

 

            

Klein Kruiskruid      Jacobskruiskruid 

 

DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF 

In de volgende nieuwsbrief zullen de vogels centraal staan. We besteden dan natuurlijk ook aandacht 

aan de Scholekster, die op hole 9 een nest had.   

 

OOK IETS GEZIEN? 

Heb je ook iets leuks of bijzonders op Tespelduyn gezien en wil je dit ons melden dan zien we graag 

je bericht en eventuele foto tegemoet. Je kan dit toesturen naar info@tespelduyn.nl.

 

mailto:info@tespelduyn.nl

