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Hebt u deze zomer ook zo genoten van de terp. Het middenstuk werd keurig laag gehouden, zodat
ballen nog vindbaar waren, en de zijkanten werden gespaard, waardoor ze vol met bloemen stonden.
Een nieuw maaibeleid met een mooi resultaat. De zuidkant van de terp was een kleurig geheel, waar
je met plezier doorheen liep. Maar net als elders is deze bloemenpracht nu door de droogte voorbij.

Wij doen als KNNV Duin en Bollestreek een natuurinventarisatie voor Tespelduyn in het kader van de
GEO certificering (Zie vorige nieuwsbrieven) en schrijven elke maand een stukje in de nieuwsbrief.

In deze nieuwsbrief vertellen we u het een en ander over de planten op de terp.

HET VOORJAAR
Weet u nog hoe de terp er in het voorjaar uitzag? Kaal en groen!
Het middelste
gedeelte erg kort
gemaaid.
Links en rechts van
het midden, gezien
vanuit hole 3 en 4,
grasachtig met hier en
daar een
dennenboom of wat
struweel.
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DE ZOMER
En hoe was dat midden in de zomer?
De linker zijde op een gegeven moment volop
in bloei met witte en roze bloemen.

De rechter kant stond eveneens in bloei met
overwegend geel met witte accenten.
Het is elke jaar weer even verrassend wat er na de winter tevoorschijn komt. De zaden van vorig jaar
en de zaden, die aan zijn komen waaien, zorgen elke zomer voor een kleurrijk geheel. De schrale
grond en het weer doen de rest.
We hebben voor deze nieuwsbrief de bloemen op de terp op een rijtje gezet, zodat u, als u naar
beneden of naar boven loopt, weet waarvan u genoten hebt.

MAART-APRIL
De eerste bloemen, die na de winter tevoorschijn komen zijn het madeliefje, hondsdraf, boterbloem
en ereprijs. Alhoewel ze klein zijn, vallen ze op de schrale wintergrond door hun kleuren al snel op.

Madeliefje

Hondsdraf
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Ereprijs

MEI-JUNI
Daarna komen de klavers opgang. Je hebt ze in allerlei variëteiten.

Rode klaver

Witte klaver

Hopklaver

Rechte rolklaver

Daar waar de grond nog erg schraal is, zoals bij de nieuwe route omhoog, tiert het koolzaad welig.
Maar er zijn meer schrale grond liefhebbers, die al snel hun plaatsje hebben gevonden in de nieuwe
en ongezette grond.
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Koolzaad

Kruldistel

Bijvoet

Herik

JULI-AUGUSTUS
In juli lijkt het of alles tegelijk bloeit, de bloemen verdringen elkaar. Elk stukje grond wordt benut.
Op de linkerzijde van de terp overheersen witte en paarse kleuren.

Ridderzuring

Duizendblad

Groot kaasjeskruid

Wilde Bertram
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Op het rechterdeel van de terp zorgen de kruisbloemigen ervoor dat het geel vooraan overheerst.

Jacobskruiskruid

Boerenwormkruid

Duinkruiskruid

Nog meer naar rechts krijgt licht bruin en groen de overhand. Met hun specifieke vorm trekken de
gras- en rietachtige de aandacht. De terp is daar moeilijk toegankelijk, waardoor het daar een waar
vogel en vlinderparadijs is .

Grote brandnetel

Rietgras

We hopen dat u met meer plezier de terp beklimt. Er is veel te zien op dit stukje Natuurrijk
Tespelduyn.

DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF
In de volgende nieuwsbrief zullen we weer aandacht besteden aan de paddenstoelen, die ook op
Tespelduyn te vinden zijn.

OOK IETS GEZIEN?
Hebt u ook iets leuks of bijzonders op Tespelduyn gezien en wilt u dit met ons delen dan zien we
graag uw bericht en eventuele foto tegemoet. U kunt dit toesturen naar info@tespelduyn.nl
Maud van der Veen
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