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over het Bolwerk
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Holwortel (Corydalis cava) bij Huize Sofia

Colofon
Met e gemeente Alkmaar werkt de vereniging voor veld-
biologie KNNV afdeling Regio Alkmaar en Den Helder 
en de natuur en milieuorganisaties van Alkmaar ver-
enigd in de stichting ANIMO aan een aantal natuur-
wandeling door Alkmaar. Wij zijn benieuwd naar uw 
reacties.
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Route kaart met de belangrijkste vindplaatsen van een aantal stinzenplanten. 

Ornithogalum umbellatum      (V-VI)  hele route alg.
2. knikkende vogelmelk Ornithogalum nutans   (IV-V) bolwerk en westerhout
3. bosanemoon Anemone nemorosa    (III-IV)  donkere- en westerhout
4. winteraconiet Eranthis hyemalis    (II) westerhout, bolwerk en ABP
5. oosterse sterhyacint Scilla siberica   (III-IV) ABP
6. sneeuwroem Chionodoxa siehei en C. luciliae   (III-IV) ABP
7. donkere ooievaarsbek Geranium phaeum   (IV-VI) Westerweg
8. bloedzuring Rumex sanguineus (V-VI) algemeen in de hele Hout
10. armbloemige look Allium paradoxum (IV-VI) middenhout
11. vingerhelmbloem Corydalis solida (III-IV) hele route algemeen 
12. holwortel Corydalis cava          (III-V) voor- en westerhout, bolwerk
13. sneeuwklokjes Galanthus nivalis          (II-III) hele route algemeen
14. bonte en boerenkrokus Crocus tomassianus  (II-III) westerhout en bolwerk
15. daslook Allium ursinum (IV-VI) voor- en westerhout
16. zomerklokje Leucojum aestivum       (IV-V) vijver Westerlicht
17. wilde hyacint Scilla non-scripta         (IV-V) westerhout en ABP
18. maarts viooltje Viola odorata (III en IX) donkere hout en ABP
19. blauwe anemoon Anemone apennina (IV) middenhout
20. kleine maagdenpalm Vinca minor (III-V) Bolwerk en ABP
21. gevlekte en italiaanse aronskelk Arum maculatum en A.italicum (IV-VI), westerhout en ABP
22. lelietje van dalen Convallaria majalis    (V-VI) ABP
22. knolsteenbreek Saxifraga granulata (IV-V)  ABP
23. neo-stinzen: Pushkinia, 

dikkemanskruid 
(Pachysandra terminalis), 
groene ossetong 
(Pentaglottis sempervirens), 
struisvaren 
(Matteucia struthiopteris), etc. 
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1. gewone vogelmelk

Het stinzenblomke. Haarlems klokkenspel 
(Saxifraga granulata var. plena) 

Gevlekte aronskelk (Arum maculatum)


