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Verslag Zomerplantenwandeling Tespelduyn 6 juli 2019 
 

Op een prachtige zaterdagochtend liepen we met 17 nieuwsgierige mensen onder leiding van Jelle 

van Dijk, kenner van de flora van de Duin- en Bollenstreek en schrijver van het boek “van Aardakker 

tot Zwanenbloem”, de golfbaan Tespelduyn op. Een terrein dat normaal gesproken niet voor 

wandelaars toegankelijk is.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De eerste stop was bij de vijvers in de parkholes.  

Omdat daar de randen langs de vijvers niet gemaaid worden tot aan 

het water, zie je meteen een grote hoeveelheid wilde planten, terwijl 

in de vijvers de verschillende aangeplante dotters uitbundig bloeien. 

In de kant vallen de eerste Rietorchissen op. Verder vonden we 

tussen de Kleine lisdodden en de zaaddozen van de uitgebloeide Gele 

lissen nog Wolfspoot, Pitrus, Harig wilgenroosje en Oeverbies.  

 

 

Tussendoor waren allerlei 

waterjuffers druk in de weer.  

  

 

 

 

 

Even verderop stond het Gevleugeld hertshooi uitbundig in bloei. Elk 

jaar is deze plant alleen op deze plek te vinden.  

 

 

In het water begon de 

paarse Moerashyacint 

alweer te bloeien.  
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Vervolgens hebben we het nieuwe 

veldbloemenperk naast hole 7 bekeken. De 

witgele Echte kamille kwamen als eerste in 

bloei. Maar enkele dagen later is het een 

echte zee van kleuren geworden.  

 

Klaprozen, Korenbloemen, Koekruid, 

Perzikkruid, Bolderik en Hennepnetel streden 

met de paarse achtige Fresiaatjes om 

voorrang. 

 

Op de bloemen was het een komen en gaan 

van zoemende bijtjes, zweefvliegen, hommels 

en andere insecten. Het is duidelijk dat dit 

bloemenmengsel insecten aantrekt. 

 

 

 

 

 

 

Naast het veldbloemen perk 

stonden nog een groot 

aantal Rietorchis. Bij een 

snelle telling bleken het er 

wel 290 te zijn. Diep paars, 

op plekke in de schaduw, 

lichter in de zon. 

 

 

 

 

Bij de vijver van hole zes vonden we nog meer Rietorchis, 

Moerashyacint, maar ook Hoge cyperzegge.  

 

Tussen de Grote lisdoddes 

bloeide nog de Moerasandoorn  

 

en  

 

het Moeras vergeet-mij-nietje.  

 

 

 

 

 

En toen we wegliepen was door ook 

nog een ijsvogeltje, dat snel van ons 

weg vluchtte. 
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We liepen de terp op, waar inmiddels de Narcissen het veld 

hebben moeten ruimen voor Bezemkruiskruid, Akkerdistel 

en Jacobskruiskruid, waarop de geel bruin gestreepte 

Zebrarups van de Jacobsvlinder zich te goed deed aan de 

bladeren.  

 

 

Helemaal boven 

naast het hutje van 

hole 1 stond een 

reusachtige 

Wegdistel in de zon 

te pronken.  

 

 

 

 

 

Naast hole 2 op de helling van de terp stonden een aantal gele Keizerskaarsen te pronken. De witte 

variant bleek bij nadere inspectie ook een 

Keizerskaars, maar dan de albino versie.  

 

De Stinkende ballote en de Akkerdistels 

zorgden nog voor een paars accent. De 

pluizenbollen van de Akkerdistel zorgden 

alweer voor het volgende jaar, aan de 

pluizen hangen de zaadjes. 

 

 

 

 

Daarna vroeg de zuid helling van de terp natuurlijk alle 

aandacht. Een bonte kleurenpracht. 

 

Duizendblad in het wit, roze en rood. Streepzaad, 

Koolzaad en Zwarte mosterd met hun verschillende 

tinten geel. Klaprozen in fel en valer rood. Margrieten, 

Rolklaver, Honingklaver: ze dringen met hun gelige 

kleuren hier duidelijk om voorrang. 

En daar tussendoor al die verschillende grassen met 

hun groenige en beige tinten. En ook hier was het weer 

een en al gezoem.  

 

 

 



NATUURRIJK TESPELDUYN    Juli 2019  

 

4 

 

 

 

Via het pad langs het 

Steengrachtkanaal liepen 

we verder.  

De waterkant was dik 

begroeid met diverse 

planten, zoals een grote 

Moerasspirea en diverse 

Grote kaardenbollen.  

 

Verder zagen we daar nog Pluimzegge, Koningskaars, 

Moerasandoorn en Gespleten kompassla. Ook zagen we grote 

velden Guldenroede, die wat later in bloei komen. 

 

 

 

Terug langs de waterpartijen tussen 

hole 3 en 4 zagen we nog een aantal 

fraaie Waterzuring in de kant staan.   

En verstopt hier en daar nog een 

Grote Egelskop.   

 

 

 

 

 

 

Ondertussen vlogen de boerenzwaluwen over ons hoofd, repte kleine pullen van Meerkoeten, 

Waterhoenen en Wilde eenden zich van ons weg en kwaakte hier en daar een kikker. Het was een 

wandeling met verrassend veel verschillende bloemen en planten. De enthousiaste uitleg van Jelle 

van Dijk zorgde ervoor dat veel vragen van de deelnemers beantwoord werden. 

 

We laveerden tussen de golfers door, die met een hele andere blik naar al dat hoge groen kijken. 

Toch fijn dat niet-golfers daar af en toe ook van mogen genieten.  

 

 

Maud van der Veen 


