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De Al .kmaarse 
stunzenflora 
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Stinzenplanten in de bossen 
en buitenplaatsen langs de 
binnenduinrand en de ooste- 
lijker gelegen strandwallen 
vormen ieder jaar weer een 
boeiend en feestelijk 
schouwspel. ln dit artikel 
wordt ingegaan op de grote 
rijkdom aan soorten in de 
Alkmaarse Hout en omgeving. 

Reeds verschillende malen is de bü- 
zondere rijkdom aan stinzenplanten 
van de Alkmaarder Hout door plaat- 
selüke natuurorganisaties geïNventa- 
riseerd. Minder bekend is de stin- 
zenflora van de Algemene Begraaf- 
plaats (ABP) en van het Bolwerk. 
Het is mede daarom dat de KNNV 
regioafdeling Alkmaar aandacht wil 
schenken aan deze büzondere groep 
van planten via een nog uit te geven 
rapport hierover In dit bestek is het 
ondoenlük om al die soorten te 
beschrijven, maar enkele van de 
meest opvallende komen in dit arti- 
kel aan bod. 

Wat zijn stinzenplanten ? 
De naam 'stins9 is afkomstig uit 
Friesland, waarmee omstreeks het 
jaar 1400 een stenen huis werd 
aangeduid. De planten die verder 
nergens anders in de omgeving 
voorkwamen, zoals bij voorbeeld 
knolsteenbreek, werden "stinzen- 
blomkes" genoemd. Door het 
opwerpen van °terpen9 of 9wierden9 
ontstond er een geheel afwijkend 
milieu ten opzichte van de omge- 
ving, waar juist deze planten zich 
konden handhaven. Later ontston- 
den op deze plaatsen de eerste 
herenboerderijen en nog weer later 
buitenplaatsen. Met name in die 
latere periode is door uitwisseling 

en liefhebberij het aantal stinzen- 
soorten rink toegenomen, zo ook 
in Alkmaar. 

Stinzenplanten kunnen 
in categorieën worden 
ingedeeld 
We kunnen de stinzenplanten die 
van 1500- I 800 werden aangetroffen 
in de volgende categorieën verdelen: 
1. Regionale Stinzenplanten: deze 

soorten komen in een deel van 
Nederland in het wild voor, en 
verder alleen in stinzenmilieus. 
Een voorbeeld is daslook. 

2. Mogelijk oorspronkelijk inheem- 
se stinzenplanten, die in het wild 
uitgestorven zijn, zoals het lente- 
klokje. Van deze categorie komt 
er niet één in Alkmaar voor. 

3. Stinzenplanten die hun herkomst 
dicht in de buurt van Nederland 
hebben: holwortel. 

4. Stinzenplanten afkomstig uit 
Midden Europa: sterhyacint en 
alpenbes. 

Na 1800 zijn daar nog de volgende 
categorieën bijgekomen: 
5. Stinzenplanten afkomstig uit 

. niet, 
d0nkef6 

g : * ^ „  U uit se vogel- 
melk, krokussoorten en blauwe 
anemoon. 
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6. Exotische stinzenplanten van 
over de hele wereld. Vaak zijn 
die nog niet ingeburgerd, zoals 
herfst bloeiende krokussen. 

Een aantal plantensoorten treffen 
we vaak als begeleiders van stin- 
zenplanten aan. maar zijn meer 
daarbuiten op natuurlijke groei- 
plaatsen te i j len zoals bosane- 
moon, hondsdraf, speenkruid, 
gewone vogelmelk. 

Beschrijving van de 
groeiplaatsen 
De Alkmaarder Hout 
De Alkmaarder hout is geen bui- 
tenplaats, maar wel te vergelijken 
is met een tuin rond een buiten- 
plaats. De oorspronkelijke zand- 
gronden zijn hier in de loop der tijd 
verrijkt met kompost, bagger, mest 
en blad, waardoor een milieu is 
ontstaan dat geschikt werd voor 
nieuwe plantensoorten, net als op 
veel plaatsen langs de binnenduin- 
rand en de Vecht. 
De directe omgeving van Alkmaar 
was drie- tot vijfduizend jaar gele- 
den deel van een waddengebied. 
Evenwijdig aan de kust zijn een 
aantal zandruggen of strand vallen 
ontstaan. De Alkmaarder Hout ligt 
op zo"n zandrug. Aanvankelijk was 
hier geen bos. Pas in 1607 wordt 
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gebruik. Het huidige 
Kennemerpark, dat door Zocher 

opperv gegeven Ãíïe 
schaars voorkomende soorten zijn 
op kaartjes ingetekend en per 

menswaardig vee voor tE7<omen 
Na de jaren zeventig neemt de 
soort explosief toe. Ongetwijfeld › 
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heeft dat te maken met de groter 
wordende voedselrijkdom en het 
warmer en vochtiger worden van 
het klimaat. De Westerhout heeft 
de grootste dichtheden. Volgens 
eerdere inventarisaties van de 
KNNV uit 1989 zou de soort ande- 
re soorten verdringen. Het lijkt 
erop dat vingerhelmbloem en hol- 
wortel zich goed handhaven tussen 
het daslook. Langs de westkant van 
de Westerweg komt de soort hier 
en daar voor, maar niet meer op de 
ABP. Vanuit de Hout is de soort in 
verschillende andere parken in 
Alkmaar geïntroduceerd en doet 
het daar goed. 

Grote sneeuwroem (Chíonodoxa 
siehei) en variëteiten 
Sneeuwroemsoorten komen vooral 
uit Turkije. Deze soort komt in 
grote aantallen op de ABP voor. De 
planten groeien werkelijk overal: 
aan randen van graven maar vaak 
ook in grasvelden en midden tus- 
sen de graven. 
Grote sneeuwroem was moeilijk in 
kaart te brengen vanwege de onre- 
gelmatige verspreiding en zijn 
grote variabiliteit. Het aantal bloe- 
men per stengel is groter en de 
bloemen ogen wat groter en minder 
blauw dan die van C. sardensis. 
In het westelijk deel van de Hout 
zijn slechts enkele exemplaren aan- 
getroffen. Soms betreft het hier een 
wat grotere plek. die recent lijkt te 
zijn aangeplant. 
Vooral op het centrale deel en 
enkele grazige delen van de ABP is 
in april een blauwe gloed aanwe- 
zig. Het vele harken en enkele 
keren spuiten tegen onkruid lijkt 
deze bolgewassen niet te deren. 
Mogelijk is het vele harken juist 
een goede manier van verspreiden. 
Cl1i(mo(lo.ra lucíliae en C. gigantea 

• Holwortel Corydalis cava, Alkmaarderhout. . Tabel 7. Alfabetisch overzicht stinzenflora inventarisatie KNNV 2002-2004. 

bedekkings-schaal gebruikt, 
en wel de door Van de 
Maarel uitgebreide schaal 
van Braun-Blanquet (groent 
cursief in de tabel, het twee- 
de cijfer): 
1 = < 5°/o, 1 exemplaar 
2 = < 5°/o, 2-5 exemplaren 
3 = < 5°/o, 6-50 exemplaren 
4 = < 5o/0, >50 exemplaren 
5 = 5-12% bedekking 
6 = 13-25% bedekking 
7 = 25-50% bedekking 
8 = 50-75% bedekking 
9 = 75-100% bedekking 

4 = lokaal vrij veel aanwezig 
5 = vrij veel, maar geen 

grote bedekking 
6 = lokaal talrijk 
7 = veel aanwezig of veel 

bedekkend (>20%) 
8 = lokaal dominant of co- 

dominant 
9 = dominant: hoge (en 

hoogste) bedekking. 
Omdat bovenstaande schaal 
weinig exact is, wordt sinds 
de start van het Meetnet 
Vegetatie in 1994 door 
Floron een andere aantalst 

In de tabel wordt met twee 
verschillende getallen het 
aantal en de bedekkings- 
graad van de verschillende 
plantensoorten aangegeven. 
Het eerste getal geeft steeds 
aantal en bedekkingsgraad 
volgens de 'oude' Tansley- 
schaal. De betekenis van de 
getallen is als volgt: 
1 = 1 of enkele exemplaren 
2 = lokaal meerdere 

exemplaren 
3 = verspreid aanwezig, 

bedekking gering 

ABP Bolwerk Status 
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exot. stinzen 
regionaal 
begeleider 
Eur. stinzen 
exot. stinzen 
begeleider 
Eur. stinzen 
regionaal 
Ned. stinzen 
Eur. stinzen 
regionaal 
exot. stinzen 
regionaal 
Eur. stinzen 
regionaal 
regionaal 
exot. stinzen 
Eur. stinzen 
Eur. stinzen 
regionaal 
Eur. stinzen 
Eur. stinzen 
exot. stinzen 
regionaal 
Eur. stinzen 
Eur. stinzen 
Eur. stinzen 
Eur. stinzen 
regionaal 
Eur. stinzen 
exot. stinzen 
exot. stinzen 
Eur. stinzen 
Eur. stinzen 
Eur. stinzen 
begeleider 
exot. stinzen 
exot. stinzen 
exot. stinzen 
regionaal 
exot. stinzen 
Eur. stinzen 
exot. stinzen 
regionaal 
regionaal 
Eur. stinzen 
regionaal 
Eur. stinzen 
Eunsfinzen 
exot. stinzen 
regionaal 
regionaal 

Wetensch. naam Nederlandse naam 
1 Allium paradoxum armbloemige look 
2 Allium ursinum daslook 
3 Allium vineale kraailook 
4 Anemone apennina blauwe anemoon 
5 Anemone blanda oosterse anemoon 
6 Anemone nemorosa bosanemoon 
7 Arum italicum lt. aronskelk 
8 Arum maculatum gevlekte aronskelk 
9 Chionodoxa sardensis sneeuwroem 

10 Chionodoxa siehei en van grote sneeuwroem 
11 Colchicum autumnale sp. gewone herfsttijloos 
12 Colchicum byzantinum droogbloeier 
13 Cornus mas gele kornoelje 
14 Corydalis cava holwortel 
15 Corydalis solide vingerhelmbloem 
16 Covallaria majalis lelietje der dalen 
17 Crocus speciosus herfstcrocus 
18 Crocus tommasinianus boerencrocus 
19 Crocus vernus Hollandse crocus 
20 Digitalis purpurea vingerhoedskruid 
21 Doronicum pardalianches voorjaarszonnebloem 
22 Eranthis hyemalis winteraconiet 
23 Fritellaria imperialis keizerskroon 
24 Fritellaria meleagris kievitsbloem 
25 Galanthus elwesii groot sneeuwklokje 
26 Galanthus nivalis sneeuwklokje 
27 Galanthus nivalis 'plenus' sneeuwklokje dubbel 
28 Galanthus nivalis 'scarlockii' sneeuwklokje var. 
29 Galium odoratum lieve vrouwe bedstro 
30 Geranium phaeum donkere ooievaarsbek 
31 Lunaria annua judaspenning 
32 Matteucia struthiopteris struisveren 
33 Muscari spec niet nader gedetermin. 
34 Narcissus spec niet nader gedetermin. 
35 Ornithogalum nutans knikkerde vogelmelk 
36 Ornithogalum umbellatum gewone vogelmelk 
37 Pachysandra terminalis pachysandra 
38 Polygonatum x hybridum tuinsalomonszegel 
39 Pushkinia libanotica 
40 Primula vulgaris stengeloze sleutelbloem 
41 Rhododendron catawbiense rhododendron 
42 Ribes alpinum alpenbes 
43 Rubus spectabilis prachtframboos 
44 Rum ex sanguineus bloedzuring 
45 Saxifraga granulata knolsteenbreek 
46 Scilla bifolia sterhyacint 
47 Scilla non scripts boshyacint 
48 Scilla siberica oosterse sterhyacint 
49 Scrophularia vernalis voorjaarshelmkruid 
50 Symphoricarpus albus sneeuwbes 
51 Vinca minor kleine maagdenpalm 
52 Viola odorata maarts viooltje 
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worden tot de zelfde soort gere- 
kend, hoewel de laatste beduidend 
groter is. Deze variant komt vooral 
voor op het noordoostelijke deel 
van de ABP. 

Oosterse sterhyacint (Scilla 
síberica) 
Hoewel de wetenschappelijke 
naam doet vermoeden dat de soort 
uit Siberië komt, is ze in werkelijk- 
heid al in het wild aan te treffen in 
het oosten van Duitsland en Polen. 
Een enkele plant is in de Hout te 
vinden, maar op de ABP zijn in 
april uitgestrekte tapijten te zien. 
Het is echt de moeite waard om 
daar dan een bezoekje te brengen. 
De eerste bloeiende exemplaren 
kun je soms in februari al aantref- 
fen. De geknikte bloemen zijn goed 
te onderscheiden van de vaak op 
dezelfde groeiplaatsen voorkomen- 
de sneeuwroem. Het gaat om vele 
duizenden planten. Veelal staan ze 
wat meer onder beuken dan de 

plekken op het 
men tegen vertrapping tijdens de 
vrijmarkt op 30 april. 

Griekenland en Turkije afkomstige 
soort kan zich naast vegetatieve 
vermeerdering ook goed via zaden 
verspreiden. De meestal naar één 
zijde gekeerde bloemstengel staat 
2-3 weken eerder in bloei dan de 
gewone vogelmelk. Opvallend is 
dat de soort in de Hout wat eerder 
in bloei lijkt te komen dan op het 
Bolwerk, waar tussen de brug van 
de Kennemerstraatweg en de brug 
naar de Zilverstraat vele duizenden 
exemplaren groeien. In de 
Alkmaarder Hout is deze soort 
overigens vooral te vinden langs de 
Westerweg. 
De beide vogelmelksoorten zijn 
wettelijk beschermd. Dit is ook de 
reden waarom de gemeente maatre- 
gelen neemt om enkele grote groei- 

Bolwerk te bescher- 

Gewone vogelmelk 
(Ornithogalum umbellatum) 

sneeuwroem. 

Groot- of Turks sneeuwklokje 
(Galanthus elwesii) 
Het groot sneeuwklokje komt oor- 
spronkelijk uit Zuidoost-Europa en 
kan zich in bepaalde stinzenmilieus 
handhaven. De soort is al bekend 
uit eerdere inventarisaties van de 
ABP (Peerenboom 1992). Er waren 
toen een viertal standplaatsen 
bekend. In het voorjaar van 2002 
zijn zeven groeiplaatsen gevonden, 
allemaal op of bij graven en niet 
meer dan enkele exemplaren bij 
elkaar. Het groot sneeuwklokje is 
februari 2003 ook gevonden in de 
groenstrook langs de Westerweg. 

Deze soort wordt eigenlijk niet tot 
de stinzenflora gerekend, maar tot 
de begeleidende Nora en komt 
vaker buiten stinzenmilieus voor 
dan erbinnen. De opvallende witte 
middennerf op het blad is kenmer- 
kend en komt in december al 
boven de grond. Pas eind april zijn 
de eerste bloemen te vinden. Alleen 
met voldoende zonlicht gaat de 
bloem open en zijn er soms zuiver 
witte tapijten op open plekken in 
de Hout, de ABP en het Bolwerk te 
bewonderen. De soort is ook in 
andere parken en oudere plantsoe- 
nen zeer algemeen, maar komt 
zoals eerder gezegd in de schaduw 
bijna niet tot bloei. 

Knikkende vogelmelk 
(Ornithogalum nutans) 
Deze oorspronkelijk uit Bulgarije, 

Andere soorten 
Vele leuke en bijzondere soorten 
zijn het vermelden waard, zoals 

Daslook Allium ursinum, Alkmaarderhout. 

armbloemige look, dat we kunnen 
vinden aan het begin van de 
Bernard-laan in de Hout en dat 
bezig is zich te verspreiden. 
Op sommige plekken staan vele 
duizenden boeren krokussen, een 
prachtige in februari bloeiende 
soort die al snel wordt gevolgd 
door de Hollandse krokus die veel 
algemener is. 
Op het linkerveld aan de ingang 
van de ABP staan een paar kleine 
groepen knolsteenbreek (Su.rifi'aga 
granuluta). Niet ver daar vandaan 
staat ook een linke plek in de 
herfst bloeiende droogbloeiers, 
Colcl1íc'zm1 b .vv:a/ztlzum. 

Verder kan ik alleen maar aanraden 
om vooral in het vroege voorjaar 
regelmatig een wandeling door de 
Hout, de ABP en het Bolwerk te 
maken. 

Dank 
Ik wil vooral mijn mede-inventari- 
seerders A. Peereboom, Jan Verkaik, 
Leo Bruinenbera en Aart Swolfs 
bedanken voor hun hulp bij het in 
kaart brengen van de soorten. 

Rutger Polder 
Westen/veg 232 
1815 JK Alkmaar 
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