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Met de gemeente Alkmaar werkt de vereniging voor
veldbiologie KNNV afdeling Regio Alkmaar en de
natuur en milieuorganisaties van Alkmaar verenigd in
de stichting ANIMO aan een aantal natuurwandelingen
door Alkmaar. Wij zijn benieuwd naar uw reacties.
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De Stinzenflora van Alkmaar
Een voorjaarswandeling over het Bolwerk en
door de Alkmaarder Hout

New York heeft Central Park, Londen heeft
Hyde Park, Amsterdam heeft het Vondelpark
en Alkmaar heeft de Alkmaarder Hout.
Wat is een stad zonder park, de levensader van
een gemeenschap?
Die laatste rol heeft onze Hout zo'n vier eeuwen
lang.
Gedurende die periode zijn in het park en
omgeving,de stinzenflora tot bloei gekomen.
Over de stinzenflora heeft Animo samen met de
gemeente Alkmaar een wandelbrochure ontwikkeld.

Margareth A. Wouters
Voorzitter Animo
Stichting Alkmaarse natuur en milieuorganisaties
april 2007

De route is een rondwandeling van ongeveer 3 à 4 uur. In
de beschrijving wordt stilgestaan bij die plekken waar u
de grootste kans heeft een bepaalde plant in bloei te
zien.
De cijfers op het kaartje (achter in deze brochure) geven
soms nog enkele andere plaatsen aan.
De Romeinse cijfers geven aan in welke maand deze
plant bloeit.
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Vanaf de voorkant van het station Alkmaar gaat u rechts af
tot de stoplichten en dan links het Scharlo op tot aan de
singel.
Na de brede brug gaat u rechtsaf een wandelpad in. U
bevindt zich nu op de het Clarissen bolwerk. Links en
rechts staat gewone vogelmelk I).

gewone vogelmelk

Deze plant is op de hele route te vinden en ziet men ook
vaak in bermen. Op het Bolwerk staat hij in grote aantallen
.
Bij de Lamoraalsluis groeit, verscholen tussen de struiken,
een groepje bosanemonen.
In het plantsoen tegenover de Kneppelbrug staan maagdenpalm en vingerhelmbloem. Je kunt in de paarse bloempjes van de laatste een “vogeltje op een kruk” zien.
Verderop vindt u nog gevlekte gele dovenetel. Voor de
molen, op het bastion, staan allerlei nieuw aangeplante
stinzenplanten zoals sneeuwroem, winterakonieten, sterhyacinten en boerenkrokussen. Gewone vogelmelk kan het
grasveld hier geheel wit kleuren.
Bij de bloemenkiosk de weg oversteken. Het kleine stukje
bij de brug aan het begin van het Kennemerpark is een van
de mooiste plekken van knikkende vogelmelk, tot aan de
Zilverstraat staan er vele duizenden. Ook in particuliere
tuinen, zoals Huize Sophia (samen met holwortel). Na de
Koninginnevrijmarkt is er niet veel moois van over.
Overleven doen ze het echter wel. Deze bij ons beschermde soort heeft zijn oorsprong in Bulgarije.
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knikkende vogelmelk

De route loopt terug aan de
andere kant van de singel richting de “molen van Piet” en de
Heilooërbrug (of aan dezelfde
kant terug langs de fraaie
Singelwoningen) U steekt de
Kennemerstraatweg over links
richting het ziekenhuis. Rond
de bunker zijn diverse vroege
bloeiers geplant (boerenkrokus,Hollandse en gele krokus,
sneeuwklokjes), en er groeit
gewone vogelmelk.
In het bos achter Huize
Voorhout staat holwortel. In
het wild komen de paarse
bloemen het meest voor maar
in de Alkmaarder Hout staan
uitzonderlijk veel vooral witte
exemplaren. Holwortel en vingerhelmbloem staan hier naast
elkaar en u kunt goed de verschillen zien. Vingerhelmbloem
heeft een veel fijner blad dan
holwortel en bij holwortel
staan de bloemetjes meer
horizontaal dan bij vingerhelmbloem.

bonte krokus

vingerhelmbloem
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U loopt nu via het bospad naar de Harddraverslaan (een
prachtige beukenlaan die beroemd is om zijn paddestoelenrijkdom) en volgt die richting de St. Barbarakerk aan het
einde van de laan. U steekt hierbij de Julianalaan over.
Aan de overkant van de Julianalaan staat links tussen de
bomen een pol armbloemige look. Het verhaal is dat deze
soort eigenlijk een soort bollenafval is geweest dat ergens
is neergegooid. Hoe dan ook het blijkt toch een mooie
stinzenplant en bovendien niet erg algemeen.
De route loopt verder langs het hek van de hertenkamp en
komt uit op de Bernardlaan. Links naast de bankjes is het
paarse maarts viooltje te zien. Langs de paden staat
tevens de bloedzuring. In het voorjaar vallen ze op door
hun roodgeaderd blad. Tijdens hun bloei vallen ze niet
meer op, en lijken ze op gewone zuring.
Voor de gevangenis is een weitje met onder meer de
gewone vogelmelk.
Aan het eind van de Bernardlaan gaat u rechtsaf langs de
Westerweg. De hoeken zijn hier recent beplant met boerenkrokus, sneeuwroem en sterhyacint, allen oude stinzenplanten.
U kunt nu een kijkje nemen op de Algemene begraafplaats
(1829). (Openingstijden: 09.00 - 16.00 uur). Het oude
gedeelte met een tapijt van blauwbloeiende sneeuwroem
en sterhyacinten is prachtig. Ook komen hier verschillende
sneeuwklokjessoorten, knolsteenbreek, herfsttijloos en
veel andere stinzenplanten voor.
sneeuwroem
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Vanuit de begraafplaats steekt u weer de Westerweg
schuin naar links over, het pad met de omgevallen boom
in. Dit gedeelte met bruggetjes en een min of meer stervormig padenpatroon heet de Westerhout.

daslook

In het voorjaar hangt hier een sterke uienlucht. Het is het
daslook dat deze geur verspreidt. Voor sommigen misschien onaangenaam maar voor anderen hoort dit bij de
Alkmaarder Hout. De plant is beschermd, maar groeit hier
overvloedig. Ook in andere parken
doet hij het goed.
Naast daslook, holwortel, aronskelken en bosanemonen staat hier ook
op enkele plaatsen de wilde hyacint.
In Nederland komt meestal een kruising voor tussen twee oudersoorten:
de Spaanse en de wilde (de laatste is
kleiner en heeft lichtgele meeldraden).
De wilde hyacint is in Nederland
bosanemoon
steeds zeldzamer geworden.
wilde hyacint
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U moet ongeveer evenwijdig met de Westerweg uw weg
vinden door de Westerhout naar het begin van de
Houtweg.
Voor de weg terug naar het beginpunt loopt u zoveel
mogelijk rechtdoor langs het plantsoen van het
Nassauplein, de Cabeljaustraat in. De weg loopt verder als
fietspad langs Cantina Architectura en het Amrath hotel.
U bent nu weer op de Singel en kunt het Bolwerk aan de
overkant zien liggen. Bij de brede brug van het begin kunt
u linksaf naar het station en rechtsaf naar de binnenstad.

Het is een verzamelnaam voor plantensoorten die uitsluitend of hoofdzakelijk voorkomen (soms al eeuwen lang)
op oude buitenplaatsen, in oude parken, op begraafplaatsen, in oude pastorietuinen en alles wat daarmee vergelijkbaar is.
Het woord stins heeft een Friese afkomst. In de middeleeuwen bouwden plaatselijke machthebbers goed verdedigbare stenen huizen. In Friesland hadden een vorm van
een dikke toren, op een kunstmatige heuvel. Die torens
heten stinzen. Ze zijn allang verdwenen op 1 na: de
Schierstins uit ong. 1375 in Veenwouden. Daar groeide
omstreeks 1930 (nu niet meer) het stinzenblomke. Dat is
knolsteenbreek (Saxifraga granulata var. plena) met gevulde bloemen die in het Nederlands Haarlems klokkenspel
heet. In het grote gebied eromheen kwam de plant niet
voor. Dat gold voor nog twee soorten en de beschrijver van
die flora heeft in 1932 de naam stinzenplanten bedacht.
Vele zijn bosplanten, sommige bergplanten en vele zijn
bol- of knolgewassen. Het zijn vrijwel allemaal lage voorjaarsplanten, die groeien en bloeien als de bomen nog
bijna al het licht doorlaten en als de hoge kruiden, bijv. fluitenkruid, nog klein zijn. Tegen de zomer zijn de meeste
soorten bovengronds afgestorven.
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Vele van ver weg: uit Centraal en Zuid Europa, Turkije of
nog verder. Enkele komen van nature wel in het grensgebied van Nederland voor, bijv. in Zuid Limburg, maar zeker
niet in Noord-Holland of Friesland. Nu zijn er op de wandeling ook soorten te zien die wel in veel delen van
Nederland voorkomen - Als voorbeeld gewone vogelmelken die zich ook thuis voelen in het stinzenmilieu. Maar dat
zijn dus toch geen stinzenplanten.
Hoe de vreemde soorten hier terecht zijn gekomen weten
we vaak niet, maar vrijwel allemaal door menselijk toedoen. Men vond lang geleden de bloemen ook al mooi. De
eerste krokussen, daslook, vingerhelmbloem en holwortel
en sneeuwklokjes zouden rond 1500 zijn geplant door de
drie dochters van Hessel van Martena in het Friese
Cornjum om de heimwee van hun Zuid-Duitse echtgenoten
te verzachten. Van enkele soorten weten we dat ze
omstreeks 1600 al gekweekt werden. Dan ligt verplanten
naar andere tuinen voor de hand, maar is ook verwildering
mogelijk. Later hebben tuin- of landschapsarchitecten als
Jan David Zocher jr. (1791-1870) en Leonard Springer
(1855-1940) bewust stinzenflora ingebracht, o.a. bij parkaanleg op niet meer ter verdediging dienende stadswallen.
In de daarop volgende eeuwen kwamen er andere soorten
bij, zoals knikkende vogelmelk. Nu zijn weer nieuwe planten
die verwilderen, en die we misschien neo-stinzenplanten
kunnen noemen.

De stinzenplanten van Alkmaar hebben een landelijke
bekendheid. Naast een aantal buitenplaatsen in de binnenduinrand is Alkmaar een belangrijk stinzenplantengebied
voor Noord-Holland.
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Stimuleren van stinzenflora
In het voorjaar zijn de stinzenplanten de voorbodes van de
lente. Als ze eenmaal in luchtige en voedselrijke grond
staan, zijn het gemakkelijke planten. Laat ze met rust en ze
verspreiden zich vanzelf door zaad of door hun eigen bolletjes. Na de bloei zien ze er wat verwaaid uit, maar die
periode is essentieel voor hun verdere verspreiding. Niet
te vroeg maaien dus.
In rijke stinzenplantgebieden wordt pas begin juli
gemaaid, en daarna de zaden en kleine bollen nog even
ingeharkt. Het volgende voorjaar is het een bloemenzee.
Om een goede grond te blijven houden wordt in Alkmaar
geëxperimenteerd met ruige stalmest.
Veel stinzenplanten zoals gewone vogelmelk, knikkende
vogelmelk en daslook zijn wettelijk beschermd, dat wil
zeggen dat ze niet zomaar geplukt of gemaaid mogen worden.

boeren- en bontekrokussen op de Algemene Begraafplaats
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Route kaart met de belangrijkste vindplaatsen van een aantal stinzenplanten.
a1. gewone vogelmelk
2. knikkende vogelmelk
3. bosanemoon
4. winteraconiet
5. oosterse sterhyacint
6. sneeuwroem
7. donkere ooievaarsbek
8. bloedzuring
10. armbloemige look
11. vingerhelmbloem
12. holwortel
13. sneeuwklokjes
14. bonte en boerenkrokus
15. daslook
16. zomerklokje
17. wilde hyacint
18. maarts viooltje
19. blauwe anemoon
20. kleine maagdenpalm
21. gevlekte en italiaanse aronskelk
22. lelietje van dalen
22. knolsteenbreek
23. neo-stinzen:

Ornithogalum umbellatum
Ornithogalum nutans
Anemone nemorosa
Eranthis hyemalis
Scilla siberica
Chionodoxa siehei en C. luciliae
Geranium phaeum
Rumex sanguineus
Allium paradoxum
Corydalis solida
Corydalis cava
Galanthus nivalis
Crocus tomassianus
Allium ursinum
Leucojum aestivum
Scilla non-scripta
Viola odorata
Anemone apennina
Vinca minor
Arum maculatum en A.italicum
Convallaria majalis
Saxifraga granulata
Pushkinia,
dikkemanskruid
(Pachysandra terminalis),
groene ossetong
(Pentaglottis sempervirens),
struisvaren
(Matteucia struthiopteris), etc.

(V-VI)
(IV-V)
(III-IV)
(II)
(III-IV)
(III-IV)
(IV-VI)
(V-VI)
(IV-VI)
(III-IV)
(III-V)
(II-III)
(II-III)
(IV-VI)
(IV-V)
(IV-V)
(III en IX)
(IV)
(III-V)
(IV-VI),
(V-VI)
(IV-V)

hele route alg.
bolwerk en westerhout
donkere- en westerhout
westerhout, bolwerk en ABP
ABP
ABP
Westerweg
algemeen in de hele Hout
middenhout
hele route algemeen
voor- en westerhout, bolwerk
hele route algemeen
westerhout en bolwerk
voor- en westerhout
vijver Westerlicht
westerhout en ABP
donkere hout en ABP
middenhout
Bolwerk en ABP
westerhout en ABP
ABP
ABP

