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Bochtig look is een sierplant, die ruim veertig jaar geleden in Heemstede
voor het eerst verwilderd werd gevonden. De plant wordt steeds vaker aan
getroRen, aan de binnenduinrand en in landgoedbossen.
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Bochtig look
(Album zebdanense)
in Wassenaar

Begin mei 1995 zag ik in Wassenaar aan de
andere kant van een brede sloot een

opmerkelijke rand van witbloeiende plan-
ten. De afstand was te groot om ze met
zekerheid te kunnen determineren, ook

met de kijker lukte dat niet. De planten
deden me aan een van de verwilderde soor-

ten van het geslacht look l 4///um) denken
en wel aan driekantig look (A. trfquetrum)
ofbochtig look(A. zebdanense). Maar om
dat met zekerheid te kunnen vaststellen,

moest ik de plant in handen zien te krijgen:
bochtig look heeft namelijk een rolronde
stengel, die van driekantig look is - de
naam zegt het al - scherp driekantig.
Helaas, het water was veel te diep en ik kon
niet bedenken hoe ik de planten van dich-
terbij kon bekijken.

De soort komt oorspronkelijk voor in
Libanon, Armenid en Syrie en heeft aan dit
laatste land zijn wetenschappelijke naam te
danken: A///um zebdanense (van Zebdani bil
Damascus)

Bochtig look is een tot zestig centimeter
hoge plant met een circa 66n centimeter
grote bol en een rolronde, enigszins boch
tige stengel met alleen aan de voet lijnvor
mike, tot een halve centimeter brede licht
groene bladeren. De bloeiwijze heeft geen
broedbolletjes. zoals onder meer bil de
algemene kraailook, en telt vijftot vijftien
hangende, zuiverwitte, klokvormige blue

men. De plant is weinig fotogeniek, maar
Rein Westra heeft haar voortreKelijk alge
bee\d \rx de Nederlandse Oncologische Flora,

deel 4(WEEDA et al., 1991, p. 2g6)

Wat de oecologie betreft, de nieuwe vind-
plaats op Terveken - die daar overigens
zeker al tien jaar geleden moet zijn ont-
staan - voldoet volledig aan de groeiplaats
beschrijving in deze Flora: 'aan bescha

duwde waterkanten(op Terveken onder
Elzen, J.M.) aan de binnenduinrand'

Op l5 april 2003 nam ik in Wassenaar deel
aan een paddenstoelenexcursie naar het
voor publiek gesloten landgoed Terveken
jkm.hok 3o.36.42). Het (te) droge voorjaar
leverde weinig paddenstoelen op en
allengs schoofde belangstelling iets
omhoog: van de lagere naar de hogere
planten. En ziedaar. we waren aan de
andere kant van de brede sloot en vonden

daar een begroeiing van look. d6 look van
acht jaar geleden.
De rolronde stengel toonde onmiskenbaar
aan dat het bochtig look was, een sierplant,
die voor het eerst verwilderd werd gevon-
den in 1961 langs het Manpad te Heem-
stede (VAN OOSTSTKOOM & RncnGELI, lg62)

en een jaar later op het landgoed Milden-
burg op Voorne (VAN OosTSTKoou & REicH-
CEl:r, lg63). In recente tijd is de plant ook in
landgoedbossen buiten de binnenduinrand
verwilderd aangetroKen, namelijk nabij de
Utrechtse Vecht en bil Zwolle(WEEOA et al.,
1991).
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