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VOORWOORD

Het onderzoek naar het voorkomen van stinzenplanten in Nederland heeft
reeds geruime tijd de warme belangstelling van het Rijksinstituut voor
Natuurbeheer. J.M. de Graaf heeft als deskundig florist, in zijn vrije
tijd, de stinzenflora van Leiden en noordelijke omgeving onderzocht en
werd daarbij begeleid door dr. G.Londo (RIN). Wij menen dat de resultaten
van zijn onderzoek van een zodanige betekenis zijn dat deze een versprei
ding als RIN-rapport verdienen. Wij zijn de auteur erkentelijk voor zijn
medewerking hieraan. De stinzenflora heeft in de loop van de tijd het
karakter van een spontane flora verkregen, die gebonden is aan een be
paald standplaatsbeheer, namelijk dat wat het stinzenmilieu in stand
houdt. Omdat dit beheer het spontane karakter van de flora niet aantast
maar juist bevordert, vertegenwoordigt het stinzenmilieu een natuurwaar
de .
De stinzenflora omvat ook diverse inheemse soorten die elders vrijwel
uit ons land verdwenen zijn. Ook het stinzenmilieu zelf is door een
veranderend beheer van vele standplaatsen bedreigd. Dit rapport draagt
bij aan een betere kennis van wat op dit gebied nog aanwezig is en heeft
daarom een grote gebruikswaarde voor de natuurbescherming.

De directie
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SAMENVATTING

In floristisch opzicht is de streek van Leiden vrij intensief bestu
deerd, ook het gebied ten noorden van deze stad. Minder goed onderzocht
echter waren de stinzenmilieus in het gebied, waarvan er 49 geïnventari
seerd zijn, vooral in 1986 en 1987 op nagenoeg alle stinzenplanten ver
meld door Londo & Leys (1979). Betreffende de stinzenmilieus worden de
volgende conclusies getrokken.
- Leiden en noordelijke omgeving blijken buitengewoon rijk te zijn aan
stinzenmilieus; hun dichtheid is vooral bij en direct om de stad zeer
groot. Veel stinzenmilieus liggen op strandwallen en strandvlakten van
de binnenduinrand, maar ook op afzettingen van zee- en rivierklei in en
direct om Leiden. Meer dan de helft van de stinzenmilieus betreft
(voormalige) buitenplaatsen, maar ook zijn stinzenplanten op vrij veel
begraafplaatsen te vinden.
- De verwildering van stinzenplanten in het onderzoekgebied is waar
schijnlijk (gezien de ouderdom van de opgaven) reeds rond 1800 begon
nen. De Engelse landschapsarchitectuur in de tuinaanleg is naar alle
waarschijnlijkheid in de binnenduinrand bij Leiden gelijktijdig of
mogelijk eerder dan in Friesland begonnen.
- De volgende stinzenmilieus kunnen wat betreft het aantal plantesoorten
en de bloeirijkdom m.i. wedijveren met Friese stinzen: Berbice te
Voorschoten, Ter Wadding te Voorschoten, Cronestein te Leiden, Be
graafplaats Groenesteeg te Leiden, Groot Bolwerk te Leiden, Tuin
Rapenburg 80-83 te Leiden, Oud Poelgeest te Oegstgeest, Oostergeest te
Warmond, Huis te Warmond in Warmond, Offem te Noordwijk, Calorama te
Noordwijk en Landgoed Keukenhof te Lisse.
- Meer dan 15 taxa stinzenplanten worden aangetroffen in de volgende
stinzenmilieus: Berbice te Voorschoten, Groot Bolwerk (Sterrewacht) te
Leiden, Curium te Oegstgeest, Oud Poelgeest te Oegstgeest, Oostergeest
te Warmond, Huis te Warmond in Warmond en Offem te Noordwijk.
- In het algemeen kan gezegd worden dat er al veel stinzenmilieus in het
onderzoekgebied verdwenen zijn. In het bijzonder geldt dit voor de
bloembollenstreek (Voorhout, Sassenheim, Lisse), de Oude Rijn en de
Leidse singels.
- Van de 108 soorten stinzenplanten komen er 73 (68%) in het onderzochte
gebied voor. Onder 35 afwezige soorten zijn er acht die er vroeger wel
voorkwamen maar nu verdwenen zijn, en verder overwegend soorten die

zich pas recent in ons land hebben gevestigd (neofyten). Over de aange
troffen stinzenplanten wordt het volgende vermeld.
De volgende stinzenplanten komen in meer dan 50% van de onderzochte
terreinen in grote hoeveelheden voor:
vingerhelmbloem (Corydalis solida), sneeuwklokje (Galanthus nivalis),
gewone vogelmelk (Ornithogalum umbellatum) en wilde hyacint (Scilla
non-scripta).
Stinzenplanten die op meer dan 25% van de terreinen vrij rijk
voorkomen: bosanemoon (Anemone nemorosa), bonte krokus (Crocus vermis)
dubbel sneeuwklokje (Galanthus nivalis cv. Plenus), reuzenbereklauw
(Heracleum mantegazzianum), oosterse sterhyacint (Scilla siberica),
knikkende vogelmelk (Ornithogalum nutans), Japanse duizendknoop
(Polygonum cuspidatum) en schaduwgras (Poa nemoralis).
Stinzenplanten die mogelijk meer dan elders in het onderzoekgebied
voorkomen: wilde hyacint, bonte krokus en oosterse sterhyacint.
De volgende soorten zijn schaars in het onderzoekgebied: holwortel
(Corydalis bulbosa), winterakoniet (Eranthis hyemalis), vroege
sterhyacint (Scilla bifolia), lenteklokje (Leucojum Vernum),
boerenkrokus (Crocus tomassinianus), stengelloze sleutelbloem (Primula
vulgaris), wilde akelei (Aquilegia vulgaris), blauwe anemoon (Anemone
apennina), oosterse anemoon (Anemone blanda), blauw druifje (Muscari
botryoides), Haarlems klokkenspel (Saxifraga granulata cv. Plena),
dubbele bosanemoon (Anemone nemorosa cv. Alba Plena), Italiaanse
aronskelk (Arum italicum), hartbladzonnebloem (Doronicum pardalianches), donkere ooievaarsbek (Geranium phaeum), gewoon vingerhoedskruid
(Digitalis purpurea), groot glaskruid (Parietaria officinalis),
Pachysandra terminalis, oosterse karmozijnbes (Phytolacca esculata).
De volgende stinzenplanten zijn verdwenen in het onderzoekgebied:
slangelook (Allium scorodoprasum), boskortsteel (Brachypodium
sylvaticum), breed klokje (Campanula latifolia), grote bosaardbei
(Fragaria moschata), kievitsbloem (Fritillaria meleagris),
beemdooievaarsbek (Geranium pratense), gevlekt longkruid (Pulmonaria
officinalis), voorjaarshelmkruid (Scrophularia vernalis).
Van achteruitgang is sprake bij de volgende taxa: blauwe anemoon, gele
anemoon (Anemone ranunculoides), Italiaanse aronskelk, gevlekte
aronskelk (Arum maculatum), hartbladzonnebloem, bosgeelster (Gagea
lutea), blauw druifje, bosvergeet-mij-nietje (Myosotis sylvatica), wit
hoefblad (Petasites albus), veelbloemige salomonszegel (Polygonatum
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multiflorum), stengelloze sleutelbloem, Haarlems klokkenspel, bostulp
(Tulipa sylvestris), Maarts viooltje (Viola odorata).
- Van vooruitgang kan gesproken worden bij de volgende soorten: daslook
(Allium ursinum), grote sneeuwroem (Chionodoxa luciliae), kleine
sneeuwroem (Chionodoxa sardensis), bonte krokus, bonte gele dovenetel
(Lamium galeobdolon cv. Variegatum (var. florentinum), schaduwgras,
oosterse sterhyacint en kleine maagdenpalm.

- Oorzaken van verdwijnen of achteruitgang van soorten:

1 door verdwijnen van stinzenmilieus: Buitenplaatsen direct in en om
Leiden vielen ten offer aan de stedelijke bebouwing. Buitenplaatsen in
het noordelijk deel van het onderzoekgebied (Lisse, Sassenheim,
Voorhout) verdwenen doordat de gronden werden gebruikt voor zandwinning
en daarna bloembollenteelt.
2 door achteruitgang van de stinzenmilieus in de loop der jaren:
De bebouwing op de buitenplaatsen gaat nog steeds door. Het tuinonder
houd is beperkt en er wordt vooral in de niet-particuliere terreinen
onvoldoende aandacht geschonken aan stinzenplanten.
3 door openstelling van de buitenplaatsen die een andere functie kregen:
Deze terreinen hebben te lijden van intensieve betreding, loslopende
honden en in mindere mate het uitsteken van stinzenplanten
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1

INLEIDING

1.1

Stinzenplanten in het algemeen

Onder de naam stinzenplant verstaan we tegenwoordig plantesoorten die in
hun verspreiding binnen een bepaald gebied (vrijwel) beperkt zijn tot
stinzen (oude Friese kasteeltjes), buitenplaatsen, oude boerenhoeven,
oude pastorietuinen en aanverwante milieus zoals kerkhoven, stadswallen
en slotheuvels. Het gaat in de regel om soorten of variëteiten van
soorten met opvallende bloemen, die vroeger op buitenplaatsen e.d. zijn
aangeplant en vervolgens zijn verwilderd en ingeburgerd. Daarnaast kan
bij bepaalde soorten ook sprake zijn geweest van spontane vestiging
vanuit de omgeving. Deze definitie is lokaal bedoeld en heeft dus altijd
betrekking op een duidelijk omgrensd gebied (Londo & Leys 1979; Bakker &
Boeve 1985; Hillegers 1985).
Onder stinzenflora worden alle planten verstaan die in de stinzenmilieus van het onderzoekgebied voorkomen (zowel stinzenplanten als natuur
lijke begeleiders).
In bovengenoemde definitie van stinzenplant komen twee aspecten ter
sprake:
1. het historische aspect: planten (vroeger) aangeplant en daarna ver
wilderd en ingeburgerd;
2. het cultuurdynamische aspect: planten hebben zich (meer recent)
spontaan gevestigd in buitenplaatsen e.d. doordat het milieu geschikt
geworden is.

Aanvankelijk werd de naam stinzenplanten alleen gebruikt voor soorten
van de Friese stinzen (zie o.m. Van der Ploeg 1953), maar later werd deze
term ook buiten Friesland toegepast.
Belangrijke publikaties die goede overzichten geven over stinzen
planten in het algemeen zijn o.m. Hillegers (1969), Londo (1969), Londo &
Leys (1979), Jansen & Van der Ploeg (1985) en Bakker & Boeve (1985).
Intussen werden ook inventarisaties van stinzenplanten gedaan in enkele
delen van het land. Van der Ploeg (1969, 1972) en Jansen & Van der Ploeg
(1985) onderzochten Friesland alsmede andere delen van Nederland;
Hillegers (1969) bekeek Groningen en Noord-Drenthe ; Jansen, Leys en De
Wilde (1969) namen de Bommelerwaard onder de loep; Timmer (1982) inventa
riseerde de streek van de Kromme Rijn en de Langbroeker Wetering in
Utrecht; Bakker & Boeve (1985) bestudeerden de buitenplaatsen langs de
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Vecht in Utrecht en Noord-Holland en Hillegers (1985) schreef een rapport
over stinzenplanten in Zuid-Limburg.
Over de aan stinzenplanten zo rijke binnenduinrand van Noord-Holland,
Zuid-Holland en Zeeland is echter nog betrekkelijk weinig gepubliceerd.
Naast enkele interne rapporten van een paar buitenplaatsen met rijke
stinzenflora (vooral bij Haarlem) is alleen redelijk veel bekend over de
stinzenplanten van Den Haag (Mol 1982, 1985).
De nomenclatuur der wetenschappelijke namen is overeenkomstig de 20e
druk van de Flora van Nederland (Heukels & Van der Meijden 1983), terwijl
de Nederlandse namen ontleend zijn aan Van der Meijden & Vanhecke (1986).
Voor de naamgeving der cultuurvariëteiten is de tweede druk van de Flora
der gekweekte kruidachtige gewassen (Boom 1970) gevolgd.

1.2

Doel van het onderzoek

Het hoofddoel van dit rapport is een zo volledig mogelijke inventarisatie
te geven van de stinzenflora van Leiden en noordelijke omgeving. Een
ander belangrijk aspect van het onderzoek was, na te gaan welke soorten
in het onderzoekgebied als een echte stinzenplant beschouwd kunnen
worden; daartoe werden ook meer natuurlijke vegetaties bekeken waar deze
planten zouden kunnen voorkomen: duinen, wegbermen, spoorwegterreinen,
ruderale terreinen e.d.
Nagenoeg alle stinzenplanten zijn onderzocht die genoemd werden door
Londo & Leys (1979). Verder wil dit rapport een stimulans zijn tot verder
onderzoek van de binnenduinrand.

1.3

Onderzoekgebied

Het gebied omvat 49 stinzenmilieus op een oppervlakte van ongeveer 150
km2 in de Randstad Holland in de gemeenten Voorschoten (gedeeltelijk),
Leiden, Oegstgeest, Warmond, Katwijk, Noordwijk, Voorhout, Sassenheim,
Lisse en Noordwijkerhout. In deze gemeenten werden resp. 5, 10, 8, 5, 4,
5, 3, 3, 3, en 3 terreinen onderzocht (kaart 2). In de gemeenten
Valkenburg en Rijnsburg werden geen stinzenmilieus waargenomen.
Er werden zo 6 uurhokken volledig onderzocht op stinzenplanten
namelijk de hokken 30.37, 30.27, 30.26, 30.17, 30.18 en 24.57 met
respectievelijk 11, 15, 4, 9, 5 en 2 terreinen (kaart 3-7).
Ook werd nog een terrein onderzocht in de hokken 30.47, 30.28 en
24.58.
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Kenmerkend voor het gebied zijn de strandwallen en strandvlakten van
de binnenduinrand, doorsneden door de Oude Rijn met afzettingen van
Duinkerken I (rivier- en zeeklei).

1.4

De keuze van de onderzochte terreinen

Deze werden gekozen naar aanleiding van publikaties in plaatselijke
bladen en Jaarboekjes voor Geschiedenis en Oudheidkunde van Leiden en
omstreken. Ook waren gesprekken met oudere bewoners van Leiden en sommige
dorpen zeer verhelderend. Zelf zoeken en oude opgaven van het Rijksherba
rium controleren maakten voor mij dit onderzoek erg boeiend.
Plezierig in het onderzoekgebied was de vrij goede toegankelijkheid
van de terreinen en het feit dat meer natuurlijke milieus behoorlijk goed
afgescheiden zijn.

1.5

De methode van onderzoek

Vanaf 1977 werden al vrij veel terreinen fragmentarisch bekeken. In 1986
en 1987 werden de terreinen echt systematisch 'gehokt' d.w.z. per gebied
werd een volledige floristische inventarisatie gemaakt op de hoklijsten
van het Rijksherbarium te Leiden. Dit gebeurde één maal in het voorjaar,
een keer midden in de zomer en tenslotte nog een keer in de nazomer/
herfst. Per gebied werd de mate van voorkomen van alle stinzenplanten
aangegeven volgens de schaal in de inleiding van hoofdstuk 4.

1.6

Literatuuronderzoek

Voor de vroegere verspreiding van stinzenplanten bij Leiden en noorde
lijke omgeving werden onder meer bestudeerd de Flora Leidensis van
Molkenboer & Kerbert (1840) en de Prodromus Florae Batavae 1901-1916.
Ook gaf het Rijksherbarium mij toestemming de vele mappen met opgaven
voor de Atlas van de Nederlandse Flora deel I en II in te zien.
Uit dit onderzoek bleek dat, ondanks het feit dat Leiden zowel het
Rijksherbarium als de Rijksuniversiteit binnen haar grenzen had en
bekende botanici de aanzet gaven tot het samenstellen van 'plantenkaartjes', er toch nog genoeg nieuwe vondsten in de stinzenmilieus gedaan
konden worden.
In de vorige eeuw werden vooral buitenplaatsjes in en direct bij
Leiden bezocht (langs Oude Rijn, singels) die nu veelal verdwenen zijn,
alsmede grotere buitenplaatsen verder buiten de stad en enkele grote
landgoederen op het platteland. Ook werden vaak steeds dezelfde plaatsen

Kaart 1. Geologische kaart van het onderzoekgebied
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bezocht. De oorzaak hiervan was dat vroeger vele terreinen niet toeganke
lijk waren, in tegenstelling tot de tegenwoordige situatie, waardoor men
zich moest beperken tot de gebieden die wel toegankelijk waren.
Vele stinzenplanten werden vroeger niet geïnventariseerd en niet
opgegeven, omdat ze alleen maar als sierplant werden gezien en daarom
floristisch niet interessant bevonden werden. In latere jaren nam het
onderzoek toe, maar toch bleek dat er nog vele niet of nauwelijks onder
zochte plaatsen waren, vooral de kleinere (o.a. voormalige) buiten
plaatsen, begraafplaatsen, oude pastorietuinen, oude villatuinen en
boerenerven.

1.7

De diverse categorieën van terreinen

De stinzenmilieus in het onderzoekgebied hebben betrekking op acht par
ticuliere buitenplaatsen, achttien buitenplaatsen die een andere be
stemming hebben gekregen, acht kerkhoven en begraafplaatsen, drie oude
pastorietuinen, vier oude villatuinen, twee voormalige kloosterterreinen,
drie terreinen van psychiatrische ziekenhuizen, een binnenstadstuin, een
stadspark en een particuliere tuin. Natuurlijk is zo veel mogelijk ge
streefd naar volledigheid, maar toch zouden in de toekomst nog stinzen
planten gevonden kunnen worden in oude Leidse stadstuinen (zowel binnen
als net buiten de singels) en oude boerenerven aan de binnenduinrand.
Niet in het onderzoek betrokken zijn plaatsen waar sprake is van een
kwekerij of cultuurtuin of iets dergelijks zoals de Leidse Hortus en de
(vroegere) Academietuinen van de Leidse Hortus, de heemtuinen in Leiden
en omgeving, het Duifhuis (laan) te Leiden (vroeger kwekerij), het
Studentenpad te Leiden, Dever te Lisse (stinzenplantentuin (nog) zonder
stinzenmilieu). Terreinen in de duinen waar vroeger boerderijen e.d.
stonden, maar nu door verdroging geen stinzenmilieus meer aanwezig zijn,
werden ook niet nader onderzocht.

Legenda bij kaart 1:
ÜH

strandwallen bedekt door Oude Duinafzettingen
veen overstoven door Oude en/of Jonge Duinafzettingen
veen en getijdevlakte-afzettingen ouder dan Afzettingen van Duinkerken I
aan of nabij de oppervlakte
Afzettingen van Duinkerken I deels bedekt door jongere sedimenten

V*«** begrenzing van de Jonge Duinafzettingen
zeegat
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2

STINZENMILIEUS IN HET ONDERZOEKGEBIED

In dit hoofdstuk zal een en ander meegedeeld worden over de stinzenmilieus in Leiden en noordelijke omgeving. Na enkele algemene zaken, zoals
de geologie en het ontstaan van stinzenmilieus, worden de terreinen
verdeeld in een aantal categorieën, waarbij aandacht wordt geschonken aan
de geschiedenis, de achteruitgang en de huidige toestand.

2.1

Geologie

Op kaart 1 kunnen we zien hoe het onderzoekgebied geologisch is opge
bouwd: strandwallen, strandvlakten en jongere duinen. In Leiden en in een
brede strook langs de Oude Rijn worden getijde- en brakwaterafzettingen
gevonden van de formatie van Duinkerken I (rivier- en zeeklei) (Jelgersma
et al. 1970). De bovengrond van de strandvlakten die bereikbaar waren
voor de Oude Rijn, bestaan uit lagen klei (buitenplaats Offem te Noordwijk) , terwijl de meer noordelijk gelegen strandvlakten, die niet onder
de invloed van de rivier stonden, een venige bovengrond hebben (Keukenhof
te Lisse). Strandvlakten kunnen vaak weer overstoven zijn met duinzand.
Zelfs strandwallen konden soms gedeeltelijk met klei overdekt worden als
de Oude Rijn buiten zijn 'oevers' trad (buitenplaatsen aan de rand van
Leiden en Oegstgeest (zie ook Doing 1962). Onder de bebouwde kom van
Leiden komt een door de mens aangebrachte grondlaag voor (Bosch &
Pruissers 1978).
Gelet op de verschillende bovenlagen is het nauwelijks mogelijk
stinzenplanten aan te wijzen die kenmerkend zijn voor ofwel de binnenduinrand of de afzettingen van Duinkerken I. Alleen voor Allium ursinum
en Corydalis solida zien we een relatief veelvuldiger voorkomen op
kleiige bodem (binnenstad Leiden, directe omgeving Oude Rijn en met klei
overdekte strandwallen en strandvlakten). Ongeveer 20% van de onderzochte
terreinen bevindt zich op de afzettingen van Duinkerken I (merendeels in
Leiden en Katwijk aan de Rijn); de overige zijn te vinden op strandwallen
en strandvlakten.

2.2

Ontstaan van stinzenmilieus in het algemeen

De oudste stinzenmilieus zijn in het onderzoekgebied ontstaan op buiten
plaatsen, stadswallen en begraafplaatsen. Hoewel er reeds stinzenplanten
aangeplant zijn in de tijd van de Franse (formele) stijl (samen met
exoten bij een beheer van intensief tuinieren) werden pas later in de

Afzanding van strandwallen bij Lisse rond 1900.
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daarop volgende Engelse landschapsstijl (na 1750) de nu nog zichtbare
stinzenmilieus gevormd. In de laatstgenoemde periode werden nog meer (en
andere) soorten aangeplant op meer natuurlijke plaatsen.
Was het beheer aanvankelijk nog intensief, later (sinds ongeveer het
midden van 19e eeuw) nam dit door geldgebrek zienderogen af. Uiteindelijk
werden de terreinen min of meer aan hun lot overgelaten, een situatie die
momenteel bijna overal in het onderzoekgebied aanwezig is. Bij het weg
vallen van het vroegere intensieve beheer verdwenen vele soorten en al
leen de soorten die bij het meer natuurlijke buitenplaatsmilieu pasten
bleven over. Deze laatste werden later stinzenplanten genoemd (Overmars &
Woerdeman 1983).
Helaas zal informatie over de ouderdom van stinzenmilieus en van
soortpopulaties in het onderzoekgebied wel altijd onvolledig blijven (zie
paragraaf 1.6). De eerste opgaven van stinzenplanten dateren uit het
begin van de 19e eeuw. In werkelijkheid zullen vele groeiplaatsen veel
ouder zijn.

2.3

Buitenplaatsen en landgoederen aan de binnenduinrand

Onder buitenplaats wordt hier verstaan een landhuis of kasteel met
bijgebouwen, gelegen in een tuin of park met stijlkenmerken, waarvan de
elementen visueel en functioneel een eenheid vormen, aanvankelijk aange
legd als zomerverblijf voor welgestelde stedelingen (Bakker & Boeve
1985). Als zo'n buitenplaats ook nog landbouwgronden en andere natuur
gebieden omvat, is er sprake van een landgoed.
Verreweg de meeste van de 26 onderzochte particuliere of vroegere
buitenplaatsen zijn in het onderzoekgebied gelegen op strandwallen en
strandvlakten (22 terreinen). Elke buitenplaats heeft zijn eigen ge
schiedenis. In het algemeen kan gezegd worden dat de buitenplaatsen op
strandwallen en strandvlakten (hierop duiden een aantal namen met het
achtervoegsel 'geest', zoals Endegeest, Rijngeest, Oud Poelgeest,
Oostergeest) ontstaan kunnen zijn uit middeleeuwse ridderhofsteden
(kastelen), 16e-eeuwse hofsteden (jachtkasteeltjes) en ook kunnen ze als
lusthof aangelegd zijn in de 17e en 18e eeuw (Doing 1962). Buitenplaatsen
waar reeds voor 1850 stinzenplanten gesignaleerd werden, zijn Klein
Stadwijk te Voorschoten, Cronestein, Ruimzigt en Buitenplaats Prof. Blume
te Leiden, Abspoel, Endegeest en Oud Poelgeest te Oegstgeest en Huis te
Warmond in Warmond.
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Het aantal buitenplaatsen op strandwallen en strandvlakten was vroeger
veel groter. Vooral na 1830 zijn er veel verdwenen, vooral in de dorpen
Voorhout, Sassenheim en Lisse. De fraaie huizen werden afgebroken, de
strandwallen afgegraven en het zand verkocht aan Amsterdam of Leiden
(vooral ten behoeve van de stadsuitbreiding en huizenbouw). De resterende
lagere gronden werden in gebruik genomen als uitstekend teelland voor
bloembollen. Van deze verdwenen buitenplaatsen is floristisch zeer weinig
bekend. Ze zullen zeker stinzenplanten hebben geherbergd. Alleen van
Abspoel te Oegstgeest (uurhok 30.27) en Veenenburg te Lisse (uurhok
24.58) zijn enkele stinzenplanten bekend. Het Warmonderhek te Warmond,
waar ook enige opgaven van bekend zijn, was geen buitenplaats maar een
'uitspanning', echter wel gelegen op een strandwal of -vlakte (uurhok
30.27).
Van de onderzochte buitenplaatsen zijn er nog 8 in particulier bezit,
wat (meestal) betekent dat het onderhoud beduidend beter is dan van de
buitenplaatsen die hun functie hebben verloren. De eigenaars zijn zich
van het voorkomen van stinzenplanten op hun eigendom terdege bewust,
planten soms nog nieuwe soorten aan en beheren de terreinen met de
stinzenmilieus op goede wijze. De resterende terreinen (18) hebben hun
oorspronkelijke bestemming als buitenplaats verloren, vooral na 1900.
Zeer vaak werden ze wandelpark (vrij of beperkt toegankelijk) en minder
vaak kloosterpark, villapark of psychiatrisch ziekenhuis. Ook bleven in
enkele gevallen gedeelten van buitenplaatsen als kleine(re) particuliere
tuinen behouden. In het algemeen is het onderhoud op deze terreinen
miniem en weinig stinzenvriendelijk. De vrije toegang heeft ook nadelen:
er werden planten uitgestoken, er wordt veel vertrapt en de terreinen
worden als hondentoilet gebruikt.
Terreinen waar duidelijk nogal wat soorten stinzenplanten niet meer
werden teruggevonden, zijn Rijngeest te Oegstgeest (8 soorten), Endegeest
te Oegstgeest (4 soorten), Oud Poelgeest te Oegstgeest (4 soorten), Huis
te Warmond (5 soorten). Van de eerste twee terreinen is vooral grondver
zet voor paviljoenbouw de oorzaak. Op de andere terreinen heeft mogelijk
verslechtering van de milieus plaats gevonden.

2.4

Buitenplaatsen langs de Oude Rijn en de Warmondse Leede

Ook langs de Oude Rijn ontstonden in de 17e en 18e eeuw een aantal bui
tenplaatsen, die gelegen waren op oeverwallen of op uitlopers van strand
wallen bij genoemde rivier. Slechts Cronestein te Leiden (al daterend uit
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de middeleeuwen) en Ter Wadding te Voorschoten zijn nog overgebleven en
konden worden onderzocht. Opgaven van Haagse Schouw of Hogemors uit de
vorige eeuw slaan mogelijk op kleine verdwenen buitenplaatsen of boerde
rij tuinen, sommige mogelijk ook op de latere begraafplaats Rhijnhof.
Van de volgende buitenplaatsen langs de Oude Rijn zijn vroegere
opgaven bekend: Oranjelust, Stad- en Veldzigt, Buitenplaats Prof. Blume,
Rijnzigt en Rhijnstroom (alle in uurhok 30.37). Ze verdwenen door stads
uitbreiding .
Van de kleine 'buitenplaatsjes' langs de Warmondse Leede (eigenlijk
herenhuizen met tuinen aan het water) kan gezegd worden, dat ze meren
deels gesticht zijn aan het einde van de 18e en begin 19e eeuw. Het
betreft een klein aantal, waarvan alleen Groot Leerust onderzocht is.

2.5

Buitenplaatsen langs de Leidse singels

Hoewel er reeds in het begin van de 17e eeuw enkele aanwezig waren, begon
de belangrijkste bouw en groei van lusthoven langs de Leidse singels pas
na 1672, toen voor het laatst, vanwege de oorlog met Frankrijk, de bomen
gekapt en opstallen verwijderd werden van de buiten de singels gelegen
terreinen om het schootsveld vanaf bolwerken en stadswallen te vergroten
(Vellekoop et al. 1988). Dat deze buitenplaatsjes ook met de tuinmode
meegingen en niet voor de buitenplaatsen in de binnenduinrand onderdeden,
blijkt uit de veilingvoorwaarden van een openbare verkoop van de buiten
plaats Vreewijk aan de Witte Singel in het jaar 1800: in dat jaar is
reeds een Engelse tuin aanwezig! Alleen van deze buitenplaats rest nog
een gedeelte als particuliere tuin; de andere vielen ten offer aan stads
uitbreiding.
Nu verdwenen buitenplaatsen, waarvan vroeger stinzenplanten zijn
opgegeven zijn: Groenhoven, De Cock, Juta (ook Buitenrust genoemd) en
Groenoord (alle in uurhok 30.37). Al deze terreinen gingen verloren door
stadsuitbreiding.

2.6

Stadswallen en bolwerken

Toen de wallen en bolwerken tegen het einde van de 16e eeuw hun verde
digende functie gingen verliezen, begon men al snel op sommige bolwerken
begraafplaatsen aan te leggen. Op de resterende bolwerken en wallen
werden vaak paden aangelegd, bomen geplant en stinzenplanten ter ver
fraaiing gecultiveerd. Het zuidelijk deel van de Plantage werd bijvoor
beeld door Zocher als wandelpark aangelegd.
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Berbice te Voorschoten, eeri buitenplaats in de binnenduinrand
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Van de vele soorten stinzenplanten die in de vorige eeuw volgens opga
ven voorkwamen, zijn de meeste niet meer teruggevonden. Dit betreft o.a.
de volgende soorten: Italiaanse aronskelk (voor het eerst voor Nederland
vermeld voor de Leidse singels in 1818; Mulder 1818), gevlekte aronskelk,
vingerhelmbloem, sneeuwklokje (reeds voor 1850 vermeld), donkere ooievaarsbek, knikkende vogelmelk (voor 1850, en voor het eerst voor Neder
land vermeld van Leiden in 1771; De Gorter 1781), gewone vogelmelk (reeds
in 1825), blauw druifje, Haarlems klokkenspel (voor 1850), wilde hyacint
en stengelloze sleutelbloem (voor 1850). Alleen de gewone vogelmelk komt
nog massaal voor aan het Plantsoen (uurhok 30.37). Er vallen echter nooit
bloemen te bewonderen door voortijdig afmaaien van de gazons! Recent zijn
aldaar langs het water behoorlijke aantallen narcissen aangeplant.

2.7

Kerkhoven op strandwallen

Op de hoogste delen van de dorpen aan de binnenduinrand werden vanaf de
vroege middeleeuwen kerken met kerkhoven op de strandwallen gesticht.
Veel van deze begraafplaatsen zijn als zodanig niet meer herkenbaar, maar
o.a. de kerkhoven bij de Nederlands Hervormde kerken van Oegstgeest,
Warmond, Voorhout en Sassenheim zijn nog in gebruik. Het kerkhof van
Oegstgeest herbergde volgens opgaven uit de vorige eeuw nogal wat stin
zenplanten, die echter door zeer intensief onderhoud verdwenen zijn.
Zo werd kleine sneeuwroem voor het eerst voor Nederland daar gevonden in
1894. Ook het "witte" maarts viooltje (Viola odorata cv. Alba) werd er al
voor 1850 gevonden. De andere drie kerkhoven bevatten nog steeds
stinzenplanten, echter in betrekkelijk weinig taxa. De weidegeeister
(Gagea pratensis) is een vrij karakteristieke plant voor deze milieus.
Opgaven van stinzenplanten op begraafplaatsen in het onderzoekgebied
zijn schaars; alleen van de begraafplaats Oude Toren te Warmond is er van
groot glaskruid (Parietaria officinalis) een opgave van voor 1850.
Het beheer van deze begraafplaats is sterk wisselend: er is natuurlijk
sprake van grondverzet, maar ook onkruidbestrijding door bespuiten is
geen uitzondering. Voor de weidegeeister is een zekere mate van graven en
ander grondverzet positief. Op begraafplaatsen in het onderzoekgebied
komen in het algemeen kleine maagdenpalm en maarts viooltje vrij veel
voor. Ook neo-stinzenplanten (ingeburgerd na 1900) als enkele soorten
sneeuwroem en oosterse sterhyacint zijn vaak op begraafplaatsen
verwilderd aanwezig. De Algemene Begraafplaats in Noordwijk is gelegen op
een binnenduin.
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2.8

Begraafplaatsen op vroegere buitenplaatsen

Bestudeerd werden de nog in deze eeuw gestichte begraafplaatsen Rhijnhof
te Leiden (direct aan Oude Rijn op een oeverwal of uitloper van een
strandwal gelegen) en Duinhof te Lisse (op een gedeelte van het Landgoed
Keukenhof gesitueerd). De stinzenplanten op Rhijnhof zijn wellicht nog
gedeeltelijk afkomstig van de vroegere buitenplaats. Op Duinhof is sprake
van succesvolle verwildering van neo-stinzenplanten.

2.9

Begraafplaatsen op voormalige stadsbolwerken

In paragraaf 2.6 is reeds iets meegedeeld over de aanleg van begraaf
plaatsen op oude stadsbolwerken. De twee onderzochte, nog bestaande be
graafplaatsen Groenesteeg en Zijlpoort werden eerst vrij laat (na 1800)
aangelegd, toen men zich niet meer in de kerken mocht laten begraven. De
oudere begraafplaatsen op de bolwerken zijn nu alle geruimd en opgenomen
in de stedelijke ontwikkeling. Vooral Begraafplaats Groenesteeg (rijk aan
stinzenplanten) heeft wellicht nog enkele soorten die al vroeger op het
bolwerk aanwezig waren. Terzijde zij opgemerkt dat het de moeite waard is
niet alleen de natuur op deze begraafplaats te beschermen, maar ook de
cultuur: de namen van veel bekende Leidse hoogleraren staan op grafzerken
vermeld. Uiteraard dient de bescherming van cultuur niet ten koste te
gaan van de natuur, hetgeen helaas vaak wel gebeurt.

2.10

Pastorietuinen

Stinzenplanten komen ook nog voor in drie pastorietuinen; namelijk die
van Oegstgeest, Voorhout (beide 17e-eeuws en behorend bij een vroegere
Nederlands Hervormde pastorie en Katwijk aan de Rijn (meer recent en
vroeger behorend bij een R.K. pastorie). Er komt op deze terreinen een
vrij groot aantal soorten voor, bij de R.K. pastorie vooral neo-stinzen
planten.

2.11

Villatuinen

Er werden ook stinzenplanten aangetroffen in vier oude villatuinen van
onderscheiden ouderdom. Groot Bolwerk (Sterrenwacht) te Leiden is vroeger
respectievelijk bolwerk, begraafplaats, onderdeel van de Hortus en hoogleraarstuin geweest. De stinzenplanten zijn vooral door de laatste bewo
ner aangeplant. De tuin van het Eysingahuis te Leiden is vrij recent en
ligt naast Nieuweroord op een strandwal. Curium te Oegstgeest is eveneens
vrij recent en ligt ook op een strandwal. Deze villatuin werd in 1988, na

-23-

jaren braak gelegen te hebben, verkaveld en bouwrijp gemaakt voor toe
komstige woningbouw. De tuin van Huis ter Spekke te Lisse is al erg oud
en onderdeel van een vroegere belangrijke buitenplaats. Vooral op Groot
Bolwerk komen veel stinzenplanten voor, alsook, zij het in mindere mate,
op Curium te Oegstgeest. Op Huis ter Spekke zijn de 'oude' soorten weidegeelster en knikkende vogelmelk aan te treffen.

2.12

Resterende stinzenmilieus

De nu volgende terreinen zijn niet gemakkelijk in een categorie te
plaatsen. Allereerst betreft dit twee vroegere kloosterterreinen (beide
van oude oorsprong): Terrein Kloosterlaan te Warmond en Herenschoolbos te
Katwijk. Het laatste terrein is echter al weer enige tijd in gebruik als
parkje bij een verpleeg- en reactiveringscentrum.Oorspronkelijk behoorde
ook dit terrein tot een buitenplaats. Verder drie terreinen bij psychia
trische inrichtingen te Noordwijkerhout: Clemenshuis, St. Bavo en Sancta
Maria, daterend uit het begin van deze eeuw, die voornamelijk neo-stinzenplanten herbergen. Ook zijn er nog de tuinen Rapenburg 80-83 te Leiden
(een typisch voorbeeld van een oude binnenstadstuin), de Leidse Hout (een
vrij recent stadspark op strandwallen/vlakten) en De Luwte te Katwijk
(een vrij recente particuliere tuin met typisch stinzenmilieu). Tenzij
anders vermeld, zijn geen opgaven bekend van pastorietuinen, villatuinen
en resterende stinzenmilieus van voor 1850.

Gele anemoon en bosanemoon
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3

STINZENPLANTEN BINNEN EN BUITEN STINZENMILIEUS

In tabel 1 treft men een lijst aan van nagenoeg alle Nederlandse stinzenplanten (volgens Londo & Leys 1979), verdeeld in een aantal categorieën
die de verspreiding van de soorten binnen en buiten stinzenmilieus na
1975 aangeven.
In de rechter kolom staan beschrijvingen en opmerkingen betreffende
het voorkomen in meer natuurlijke gebieden in het onderzoekgebied. Ze
zijn ontleend aan opgaven van vondsten aan het Rijksherbarium, inventari
saties voor de Flora van Noordwijk (1978) en van de Amsterdamse Waterlei
dingduinen (Boerman c.s. 1975) alsmede eigen waarnemingen. Onder meer
natuurlijke gebieden worden in de eerste plaats de duinen en binnenduinrandbossen verstaan. Daarnaast is ook op het voorkomen in meer antropo
geen beïnvloede milieus gelet, o.a. wegbermen, ruderaalterreinen en
spoorwegterreinen, die (vrij) ver van stinzenmilieus verwijderd zijn.

Verklaring der cijfersymbolen

0 = in onderzoekgebied niet (meer) voorkomend;
1 = in onderzoekgebied alleen op natuurlijke groeiplaatsen, niet in
stinzenmilieus;
2 = in onderzoekgebied vooral op natuurlijke groeiplaatsen, weinig in
stinzenmilieus;
3 = in onderzoekgebied ongeveer even algemeen op natuurlijke groeiplaat
sen als in stinzenmilieus;
4 = in onderzoekgebied weinig op natuurlijke groeiplaatsen, meer in stin
zenmilieus ;
5 = in onderzoekgebied niet in natuurlijke milieus, alleen in stinzen
milieus ;
6 = in onderzoekgebied alleen in meer gecultiveerde omstandigheden voor
komend, nergens verwilderd.
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Tabel 1. Nederlandse stinzenplanten en hun voorkomen bij Leiden en
noordelijke omgeving.

Allium paradoxum - armbloemig look

5

Allium scorodoprasum - slangelook

0

Allium triquetrum - driekantig look

0

Allium ursinum - daslook

4

Alleen verwilderd in bermen
bij Cronestein te Leiden.

Allium zebdanense

- bochtige look

0

Anemone apennina - blauwe anemoon

5

Anemone blanda - oosterse anemoon

5

Anemone nemorosa - bosanemoon

4

Alleen verwildering aan
slootbermen bij Oud Poel
geest te Oegstgeest.

Anemone nemorosa cv. Alba Plena
- dubbele bosanemoon

5

Anemone ranunculoides - gele anemoon

5

Aquilegia vulgaris - wilde akelei

4

Ontsnapt nogal eens uit
tuinen en wordt dan vaak
gevonden tussen trottoir
tegels tegen tuinmuurtjes.

Arum italicum - Italiaanse aronskelk

5

Arum maculatum - gevlekte aronskelk

5

Aruncus dioicus

0

- geitebaard
- Japanse bamboe

5

Brachypodium sylvaticum - boskortsteel

0

Campanula latifolia - breed klokje

0

Carex sylvatica - boszegge

0

Chionodoxa luciliae - grote sneeuwroem

5

Chionodoxa sardensis - kleine sneeuwroem

5

Cicerbita macrophyllum - alpensla

0

Colchicum autumnale - herfsttijloos

6

Convallaria majalis - lelietje-van-dalen

4

Arundinaria japonica

Komt verwilderd voor in de
duinen bij Noordwijk en in
de Amsterdamse Waterlei
dingduinen.

Cornus alba - witte kornoelje

6

Cornus mas - gele kornoelje

6
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Corydalis bulbosa - holwortel

5

Corydalis solida - vingerhelmbloem

4

Alleen in enkele wegbermen
in Noordwijk, niet in de
duinen.

Crocus tommassinianus - boerenkrokus

5

Crocus vernus - bonte krokus

4

Verwilderd in bermen te
Noordwijk en in de binnenduinrand.

Dactylus polygama - ijle kropaar

0

Daphne mezereum - peperboompje

0

Digitalis purpurea - gewoon vingerhoeds
kruid

4

Doronicum pardalianches - hartbladzonnebloem

5

Doronicum plantagineum - weegbreezonne
bloem

0

Epimediurn alpinum

0

Eranthis hyemalis - winterakoniet

5

Erythronium spec. - hondstand

6

Festuca heterophylla - draadzwenkgras

0

Fragaria moschata - grote bosaardbei

0

Fritillaria imperalis - keizerskroon

6

Fritillaria meleagris - wilde kievitsbloem 4

In 1988 nog in enkele ex.
wild aangetroffen in de
Morsebelpolder te Oegstgeest.

Gagea lutea - bosgeelster

5

Gagea pratensis - weidegeeister

5

Gagea spathacea - schedegeelster

0

Gagea villosa - akkergeelster

0

Galanthus elwesii - groot sneeuwklokje

0

Galanthus nivalis - sneeuwklokje

4

Komt voor in de duinen bij
Noordwijk en in de Amster
damse Waterleidingduinen,
vaak op plaatsen waar vroe
ger duinboerderijen ston
den.
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Galanthus nivalis - dubbel sneeuwklokje
cv. Plenus

5

Galium odoratum - lievevrouwebedstro

5

Geranium nodosum -knopige ooievaarsbek

0

Geranium phaeum - donkere ooievaarsbek

5

Geranium pratense - beemdooievaarsbek

2

Geranium sylvaticum - bosooievaarsbek

0

Helleboris viridis - wrangwortel

0

Heracleum mantegazzianum - reuzebereklauw

4

In het onderzoekgebied bui
ten stinzenmilieus gestadi
ge toename.

Lamium galeobdolon cv. Variegatum
(var.florentinum)

4

- bonte gele dovenetel

Zich uitbreidend buiten
stinzenmilieus, echter niet
opzienbarend.

Lamium maculatum cv. Variegatum
- gevlekte dovenetel

4

Verwildering en inburge
ring, nogal eens in Leidse
straten.

Leucojum vernum - lenteklokje

5

Lilium martagon - Turkse lelie

0

Lonicera caprifolium -tuinkamperfoelie

0

Lunaria annua - tuinjudaspenning

4

Sporadisch buiten stinzen
milieus.

Mahonia aquifolium - mahonia

6

Matteuccia struthiopteris - struisvaren

5

Muscari armeniacum - langbladige druif-

4

hyacint
Muscari botryoides - blauw druifje

4

Veel op duinrestanten om de
Alg. Begraafplaats te
Noordwijkerhout (mogelijk
tuinafval). Ook verwilderd
in bermen te Noordwijk.

Muscari latifolium - breedbladige

0

druifhyacint
Myosotis sylvaticum - bosvergeet-mijnietje
Narcissus poeticus - dichtersnarcis

5
4
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Narcissus pseudonarcissus
ssp. major - trompetnarcis

4

Narcissus pseudonarcissus
ssp. pseudonarcissus - wilde narcis

0

Omphalodes verna - Amerikaans vergeet mij-nietje
Ornithogalum nutans - knikkende vogelmelk

0
5

Ornithogalum umbellatum - gewone vogelmelk 4

Vrij vaak langs wegbermen,
bijna verdwenen in bollenakkers door onkruidbestrijding. Overblijfsel van
vroegere cultuur en/of
meegekomen met riet voor de
winterse bedekking van bol
gewassen op zandgronden.

Pachysandra terminalis

5

Parietaria officinalis - groot glaskruid

5

Pentaglottis sempervirens - overblijvende
ossetong

1

Verwilderd uit tuinen tus
sen straattegels te Oegstgeest en Leiden.

Petasites albus - wit hoefblad

6

Petasites japonicus - Japans hoefblad

5

Petasites hybridus - groot hoefblad

2

Phytolacca americana - westerse karmozijnbes

0

Phytolacca esculenta - oosterse karmozijnbes

5

Poa chaixii - bergbeemdgras

0

Poa nemoralis - schaduwgras

4

Zeldzaam in de duinbossen
van de Amsterdamse Water
leidingduinen.

Polygonatum multiflorum - veelbloemige
salomonszegel
Polygonum bistorta - adderwortel

5
5

Bollen van bosgeelster met broedbolletjes
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Polygonum cuspidatum - Japanse duizend
knoop

Vooral bij Leiden op ver
schillende plaatsen
(spoorwegterreinen, vuil
nisbelten, maar ook zeld
zaam in bermen).

Polygonum polystachyum

Afghaanse dui-

zendknoop
Polygonum sachalinense - Sachalinse duizendknoop

4

Alleen enige verwildering
in en direct bij tuinen
(Leiden, Sassenheim).

Primula veris - gulden sleutelbloem

0

Primula vulgaris - stengelloze sleutel
bloem
Pulmonaria officinalis - gevlekt longkruid
Pulmonaria montana - smal longkruid
Ribes alpinum - alpenbes
Rubus spectabilis - prachtframboos
Ruscus aculeatus - muizendoorn
Saxifraga granulata cv. Plena - Haarlems
klokkenspel
Scilla bifolia - vroege sterhyacint

4

Zeldzaam in bermen en
binnenduinrand bij
Noordwijk. Ook zeldzaam
langs de kanalen van de
Amsterdamse Waterleiding
duinen.

Scilla hispanica

0

?

Scilla non-scripta - wilde hyacint

4

Verwilderd in de Noord
duinen te Noordwijk en bij
het Oosterduinmeer te
Noordwijkerhout. In de
Amsterdamse Waterleiding
duinen verspreid over het
hele terrein, eveneens
zeldzaam. Ook in de berm
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van de Boerhaaveweg te
Noordwijk aan Zee.
Scilla siberica - oosterse sterhyacint

4

Verwilderd in de duinen,
bosjes en akkers. Mogelijk
op een aantal plaatsen af
komstig uit vroegere cul
tures.

Scrophularia vernalis - voorjaarshelm
kruid

0

Symphoricarpus albus - sneeuwbes

5

Tulipa sylvestris - bostulp

5

Veronica montana - bosereprijs

0

Vinca minor - kleine maagdenpalm

4

Zeer zelden aangeplant en
verwilderd in Noordwijk en
Oosterduinsemeer.

Viola odorata - maarts viooltje

4

Zeldzaam in de binnenduinrand van de Amsterdamse
Waterleidingduinen.

Viola reichenbachiana - donkerspori^
bosviooltje

De volgende conclusies kunnen uit tabel 1 getrokken worden:
- Van de 108 soorten stinzenplanten komen 35 soorten in het onderzoekge
bied niet voor. Van deze 35 soorten kwamen er 8 vroeger wel voor, maar
nu niet meer. De overige van de 35 soorten zijn vooral neofyten.
- Slechts 4 soorten komen niet of veel minder in stinzenmilieus voor
(categorie 1-3) dan in meer natuurlijke milieus. In het verleden was
dit anders gezien vroegere vermeldingen in het onderzoekgebied.
Vorstius (1633, 1636) noemt wild voor de omgeving van Leiden: bosanemoon, lelietje-van-dalen, gewone vogelmelk, groot glaskruid, groot
hoefblad en stengelloze sleutelbloem.
Twijfelachtig wild bij Leiden worden tegenwoordig beschouwd (zie
Mennema et al. 1985; Weeda et al. 1985, 1987): daslook, gele
anemoon, vingerhelmbloem, kievitsbloem, weidegeeister, Haarlems klok
kenspel en maarts viooltje.
- De echte stinzenplanten in het onderzoekgebied (categorieën 4 en 5)
omvatten 60 taxa, waarvan het verspreidingsgebied zowel dichtbij als
veraf van Nederland ligt.
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- Geen verwildering treedt op bij 8 taxa, zoals bij enkele bomen of
struiken en enkele exoten.
- Van de door Londo & Leys (1979) genoemde stinzenplanten komt 68% (73
soorten) in het onderzoekgebied voor.
- Bij Leiden en noordelijke omgeving is een verschuiving waar te nemen
bij indigenen: van natuurlijke groeiplaatsen naar stinzenmilieus.
Enerzijds geldt dat de plant zich alleen nog kan handhaven op deze
terreinen, anderzijds wordt het milieu door bepaalde oorzaken (b.v.
gering onderhoud) geschikt voor vestiging; dit geldt ook voor een bege
leider zoals Montia fontana (bronkruid).

Lievevrouwebeds tro
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4

SOORTENLIJST VAN DE STINZENPLANTEN MET HUN VERSPREIDING

De volgende soortenlijst geeft de stinzenplanten in alfabetische volg
orde. Van elke soort wordt beschreven:
- de wetenschappelijke naam volgens Heukels & Van der Meijden (1983);
- de Nederlandse naam volgens Van der Meijden & Vanhecke (1986);
- het huidige voorkomen van de plant in stinzenmilieus van het onder
zoekgebied in het algemeen met vermelding van het aantal terreinen waar
de plant voorkomt;
- de vooruitgang of achteruitgang in het onderzoekgebied met mogelijke
oorzaken. Bij de achteruitgang worden genoemd: verdwenen stinzen
milieus en groeiplaatsen in onderzochte milieus die niet meer terugge
vonden zijn. De jaartallen achter de stinzenmilieus geven een indicatie
van de ouderdom en zijn mogelijk de oudste en soms de meest recente
opgaven uit de literatuur.
- nadere gegevens per terrein, vooruitgang/achteruitgang, oorzaak en
globale aanduiding van de zeldzaamheidsklassen:
2
zz: enkele planten of minder dan 1 m (zeer zeldzaam)
z: l-3m

2

(zeldzaam)
2

va: 3-10 m

a: meer dan 10 m

(vrij algemeen)
2

(algemeen)

- overige bijzonderheden: andere vermeldenswaardige zaken over de plant
in het onderzoekgebied, zoals determinatie, groei e.d.

Allium varadoxum. Armbloemige look
Deze soort komt niet voor in typische stinzenmilieus; wel is een fraaie,
vrij grote populatie te vinden in de voortuin van de Rijks Middelbare
Tuinbouwschool te Lisse (uurhok 30.18). Het betreft hier vrij recente
aanplant van materiaal van de Manpadslaan te Heemstede.

Allium scorodoorasum. slangelook
Slangelook werd zowel in stinzenmilieus als elders niet (meer) aange
troffen. Het kwam in 1893 voor op Groenhoven te Leiden (nu verdwenen).

Allium ursinum. daslook
Vrij algemeen, 7 terreinen.
Lichte vooruitgang; vooral bij Leiden goede groei op geschikte plaatsen
en meer recente aanplant op nieuwe terreinen.
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Nadere gegevens per terrein: Cronestein (1832): a, massaal en vitaal
voorkomend; Leidse Hout (1950): a, forse toename; Nieuweroord (na 1975):
z, begin van uitbreiding; Oud Poelgeest: z, en Huis te Warmond (1938):
va, beide geen dichte, aaneengesloten begroeiingen, mogelijk gevolg van
te weinig bladhumus en vocht; Offem: a, rijke bloei.

Anemone avennina. blauwe anemoon
Zeer zeldzaam, 1 terrein.
Achteruitgang; werd niet meer teruggevonden op Endegeest (1892, 1947) en
Oud Poelgeest (1953). Mogelijk is op Endegeest grondverzet de oorzaak.
Nadere gegevens per terrein: Ter Wadding (voor 1950) z, weinig bloemen
en geen duidelijke toename.

Anemone blanda. oosterse anemoon
Zeldzaam, 2 terreinen.
Vooruitgang of achteruitgang onbekend. De gevonden planten op de twee
terreinen lijken vrij recent aangeplant. Volgens Boom (1970) werd de
soort pas in 1898 in Engeland ingevoerd.
Nadere gegevens per terrein: Groot Bolwerk (Sterrenwacht) z, groeit en
bloeit vrij goed; Oud Poelgeest zz, breidt zich niet uit. Van inburgering
kan bij Leiden niet gesproken worden.

Anemone nemorosa. bosanemoon
Zeer algemeen, 23 terreinen.
Vooruitgang of achteruitgang is niet duidelijk. De plant kwam voor in
Abspoel te Oegstgeest (1840) en Warmonderhek te Warmond (1900) en is daar
nu verdwenen. Ook werd de soort niet teruggevonden in Cronestein (1843)
en in Panbos. Anderzijds waren een aantal terreinen, waar de soort nu
werd aangetroffen, vroeger nooit onderzocht. Recent werd de plant ook nog
aangetroffen in de kleine buitenplaats Vroenhof en een gazon in een
oudere tuin langs de Oranje Nassaulaan te Warmond (beide uurhok 30.27).
Nadere gegevens per terrein: Blijdorp: zz, nog geen toename; Beresteyn: zz, idem (beide recent); Berbice: va, vitaal voorkomend; Ter
Wadding: va, idem; Nieuweroord: a, behoorlijke toename, heeft soms te
lijden van wateroverlast in de lage delen; Leidse Hout (voor 1940): a,
rijke bloei; Endegeest en Rijngeest: beide a, goede bloei; Bos van
Wijckersloot (na 1970): va, behoorlijke toename; De Grunerie (voor 1940):
zz, bijna verdwenen; Oude Pastorie: va, achteruitgang door toenemende
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verruiging van kruidlaag; Oud Poelgeest (1843): a, massaal, veel klonen
in diverse bloemkleuren, veel kiemplantjes ; Huis te Warmond (voor 1940):
a, populaties gingen achteruit door opgeworpen slootbagger; De Luwte (na
1950): va, vrij goed bloeiend; Herenschoolbos: va, achteruitgang door
toenemende verruiging van kruidlaag; Offem: a, rijk bloeiend; Landgoed
Keukenhof: a, idem.
Overige bijzonderheden: in Oud Poelgeest vallen vooral de verschillen
in bloemkleuren van de bosanemoon op. Er zijn vele klonen met bloemkleu
ren van roze-wit tot donker paars. Mogelijk was Oud Poelgeest vroeger een
'natuurlijk' bos waar de wilde plant voorkwam (roze-wit). De donkere
paars-rode klonen wijzen op aanplant als stinzenplant (zie Bakker & Boeve
1985). Misschien is er sprake van kruising van wilde en aange
plante exemplaren door de jaren heen.
Een interessant verschijnsel aldaar is ook de herfstbloei, elk jaar
meer of minder waarneembaar, wat in ons gebied alleen ook nog in de
Leidse Hout te zien is (De Graaf 1985). Na verdere bestudering blijkt het
verschijnsel toch wel kloongebonden te zijn en de mate van bloei is
afhankelijk van een koudeperiode in de vroege herfst gevolgd door hoge
temperaturen. De bosanemoon van de Leidse Hout is afkomstig van het nabij
gelegen Oud Poelgeest. De anemonebekerzwam (Sclerotinia tuberosa) werd
waargenomen in Rijngeest en Oud Poelgeest.

Anemone nemorosa cv. Alba Plena, dubbele bosanemoon
Vrij zeldzaam, 4 terreinen.
Vooruitgang of achteruitgang is niet duidelijk omdat in vroegere opgaven
vaak geen verschil gemaakt werd tussen de 'enkele' en de 'dubbele'
bosanemoon. De plant kwam voor in Abspoel te Oegstgeest (1840): nu
verdwenen.
Nadere gegevens per terrein: Cronestein: va, groeit en bloeit vrij
goed; Huis te Warmond (1955): z, redelijke groei; Offem: z, goede bloei.
Deze cultuurvariëteit is volgens Bakker & Boeve (1985) misschien dezelfde
als de Engelse halskraagvorm cv. Vestal.

Anemone ranunculoides. gele anemoon
Zeldzaam, 2 terreinen.
Achteruitgang; werd niet meer teruggevonden op Rijngeest (1892). Ook
verdween op het Tentoonstellingsterrein Keukenhof (de vroegere buiten
plaats Zandvliet) te Lisse (uurhok 24.58) rond 1970 een vrij kleine
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populatie door grondverzet. Gelukkig is in enkele tuinen in Lisse nog
steeds de gele anemoon van Keukenhof te bewonderen!
Nadere gegevens per terrein: Oud Poelgeest (1869): va, verspreid over
het hele terrein, onopvallend doordat de soort veelal tussen Ranunculus
ficaria staat; Berbice: zz, geen duidelijke toename.

Aquileeia vulgaris. wilde akelei
Zeldzaam, 4 terreinen
Achteruitgang of vooruitgang: in stinzenmilieus onbekend door gebrek aan
vroegere gegevens. De groene grids (voorkomen alleen voor 1950) in het
Atlaskaartje van Mennema c.s. (1980) hebben voor ons gebied alleen
betrekking op vindplaatsen buiten stinzenmilieus. Van uitbreiding in
stinzenmilieus is nauwelijks sprake.
Nadere gegevens per terrein: kleine, weinig vitale populaties. De
groeiplaats op Begraafplaats Groenesteeg is waarschijnlijk oud; de andere
populaties zijn vrij recent. De verwilderde vormen van de wilde akelei
hebben in het onderzoekgebied vrij licht gekleurde bloemen. Op Begraaf
plaats Groenesteeg komt ook de dubbele vorm (cv. Multiplex) voor, die
zich volgens Boom (1970) ook door zaad kan vermenigvuldigen, wat ook
spaarzaam gebeurt op dat terrein. Op St.Bavo komt een kleine groeiplaats
met witte bloemen voor.

Arum italicum. Italiaanse aronskelk
Zeldzaam, 1 terrein.
Achteruitgang: de plant kwam voor in Groenhoven te Leiden (1901, nu
verdwenen) en in de vorige eeuw als stinzenplant langs de Leidse singels.
Nadere gegevens per terrein: Begraafplaats Rhijnhof (1953); va,
bedreigd door grondverzet en onkruidbestrijdingsmiddelen; reeds enkele
jaren geen bloei waargenomen. Mogelijk is deze populatie veel ouder want
in de Prodromus 1901-1916 komt een opgave voor uit 1894 van de Duifhuislaan bij Leiden met de vermelding: tegenwoordig begraafplaats.

Arum maculatum. gevlekte aronskelk
Vrij zeldzaam, op 8 terreinen in kleine populaties.
Achteruitgang, vooral in Voorschoten, veelal door grondverzet. De plant
kwam voor in Stadwijk (1896) maar is daar nu verdwenen. In Beresteyn
(1902) en Klein Stadwijk (1833) werd de plant niet meer teruggevonden.
Ook kwam de plant vroeger in stinzenmilieus aan de Leidse singels voor:
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Stinzenmilieu op Klein Curium te Oegstgeest
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Hogewoerdspoort/Plantage (1859).
Nadere gegevens per terrein: Berbice: z, breidt niet uit; Tuin
Rapenburg: zz, bijna verdwenen; Rijngeest: z, handhaaft zich redelijk;
Oud Poelgeest: z, idem; Huis te Warmond (voor 1950): va, De Luwte (na
1950): a, vrij rijke populaties.
Overige bijzonderheden: Uit zaad opgegroeide aronskelken kunnen na drie
jaar de eerste bloemen geven. Bemesting werkt positief op de groei.

Brachvpodium svlvaticum. boskortsteel
Deze soort werd als stinzenplant niet meer aangetroffen. In 1954 kwam de
plant voor op Huis te Warmond, volgens van Ooststroom (1957) aangeplant
door een inwoner van Warmond.

Campanula latifolia. breed klokje
Breed klokje werd zowel in stinzenmilieus als elders niet meer in het
onderzoekgebied aangetroffen. In 1893 werd de soort nog gevonden in
Endegeest; mogelijk is de groeiplaats door paviljoenbouw verloren gegaan.

Chionodoxa luciliae. grote sneeuwroem
Vrij algemeen, 7 terreinen.
Vooruitgang: behoorlijke toename en inburgering,
Nadere gegevens per terrein: Begraafplaats Rhijnhof: va, plaatselijk
verwilderd tussen graven; Panbos (1963): va en Begraafplaats Duinhof: va,
sterke verwildering tussen graven. De hoogte en droogte van dit terrein
lijken een positieve invloed op de uitbreiding en groei te hebben.
Volgens Bakker & Boeve (1985) komen er in Nederland drie, mogelijk vier
Chionodoxa-soorten voor, van welke alleen C. sardensis van de andere dui
delijk afwijkt. De soorten C.luciliae, C.siehei en C.gigantea hebben
kleine verschillen, voornamelijk betreffende de grootte van de bloem en
het aantal bloemen per stengel. Tijdens het onderzoek bleek dat die
kenmerken afhankelijk zijn van het bloeistadium van de plant.
Chromosoomtelling is de enige betrouwbare determinatie. In dit onderzoek
is daarom geen verschil gemaakt tussen C.luciliae, C.siehei en
C.gigantea.

Chionodoxa sardensis. kleine sneeuwroem
Vrij zeldzaam, 5 terreinen.
Lichte vooruitgang, de inburgering en toename lijken minder dan bij C.lu-
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ciliae. De plant werd niet meer teruggevonden op zijn eerste verwilderde
groeiplaats in Nederland: "buitenkant muur Oegstgeesterkerkhof" (1894),
volgens de Prodromus 1901-1916 en Van Ooststroom & Reichgelt, 1962.
In 1953 werd de soort wel weer voor Oegstgeest opgegeven.
Nadere gegevens per terrein: Oud Poelgeest: va, in 1986 goed
florerend; Begraafplaats Duinhof: z, tussen C.luciliae. Chionodoxa-soorten kunnen zich door zaad goed vermeerderen.

Convallaria maialis. lelietje-van-dalen
Zeer algemeen, voorkomend op 27 terreinen.
Mogelijk lichte vooruitgang door aanplant op nieuwe terreinen en
uitbreiding in geschikte milieus van de binnenduinrand (kalkarm, lichtere
grond, bladhumus).
Nadere gegevens per terrein: Berbice: a, vaak samen groeiend met
Milium effusum; Endegeest (1840): va, Rijngeest (1894): z; Klein Curium:
a, op één plaats met Gagea pratensis ; Huis te Warmond (1840); Panbos: a,
mogelijk oorspronkelijk wild; Landgoed Keukenhof: a.
Overige bijzonderheden: de plant was vroeger ook in cultuur in het
onderzoekgebied. De import geschiedde door bollenhandelaren en Duitsland
was het belangrijkste toevoerland. Cultuurvariëteiten met andere bloemkleuren ben ik in het onderzoekgebied niet tegengekomen. Op een aantal
buitenplaatsen, zoals Landgoed Keukenhof te Lisse, worden bijna elk jaar
grote populaties verpacht aan bloemenhandelaren. Deze massale pluk van
bloemen hoeft een populatie niet te schaden, mits dan niet te veel bijbe
horende bladen meegenomen worden. Nieuwe 'neuzen' aan de worteluitlopers
krijgen meer de ruimte om het jaar daarop een nieuwe bloem te leveren
(vgl. De Wever 1928) als de bladeren in het najaar voorzichtig verwijderd
worden.

Corvdalis bulbosa. holwortel
Zeldzaam, 2 terreinen.
De achteruitgang volgens het Atlaskaartje in Mennema c.s. (1985) heeft
waarschijnlijk geen betrekking op stinzenmilieus. Het blijkt dat de
holwortel recent is aangeplant op twee buitenplaatsen en zich vooral in
Oegstgeest langzaam vermeerdert.
Nadere gegevens per terrein: Oud Poelgeest (voor het eerst gezien in
1979): z, zaait redelijk uit, kleine toename. In beide onderzochte ter
reinen komen zowel wit- als roodbloeiende exemplaren voor.
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Overige bijzonderheden: drie jaar na kieming kunnen planten op een
geschikte plek de eerste bloemen leveren.

Corvdalis solida. vingerhelmbloem
Zeer algemeen, 25 terreinen.
Achteruitgang of vooruitgang: onduidelijk. Niet meer teruggevonden: Witte
Singel te Leiden (1896) en Boerhaavetuin. Maar een aantal andere terrei
nen werden vroeger niet onderzocht.
Nadere gegevens per terrein: Berbice: a, zeer fraai bloeiend; Begraaf
plaats Rhijnhof: a, wordt te snel weggeschoffeld; Begraafplaats
Groenesteeg: va, op rijke grond grote planten; Tuin Rapenburg: a, rijk
bloeiend; Endegeest (1829): a; Rijngeest (1892): a; Oude Pastorie: va,
toenemende verruiging van kruidlaag (en daardoor achteruitgang); Oud
Poelgeest (1953): a, en rijk bloeiend; Huis te Warmond (1921): a;
Herenschoolbos: a, achteruitgang door toenemende verruiging van kruid
laag; Calorama: a, rijk bloeiend; Landgoed Keukenhof: va, vrij rijk
bloeiend. Opvallend is wel het soms massale voorkomen in en direct bij
Leiden in veel binnenstadstuinen en tuinen aan singels (Witte Singel),
waar de vingerhelmbloem zich vaak als een onuitroeibaar onkruid gedraagt.

Crocus tommasinianus. boerenkrokus
Zeldzaam, 2 terreinen.
Nadere gegevens per terrein: Groot Bolwerk: z, grootste populatie in het
onderzoekgebied en zich uitbreidend. De soort is mogelijk vrij recent
aangeplant op beide terreinen. Het betrof in beide gevallen dezelfde
(mogelijke) cultuurvariëteit met de kenmerken: ronde bol, witte buis,
smalle bladeren, meer rond lichtblauwe bloemdekslippen (vgl. Mathew
1982). De door Heukels & Van der Meyden (1983) genoemde behaarde
helmdraden waren niet aanwezig en bij nader onderzoek bleken ook andere
cultivars van de boerenkrokus dit kenmerk niet of nauwelijks te bezitten.

Crocus vernus. bonte krokus
Algemeen. 15 terreinen.
Mogelijk vooruitgang: de plant vermeerdert zich vrij gemakkelijk en
verdween slechts in Warmonderhek te Warmond (1873). De bonte krokus werd
vroeger weinig opgegeven.
Nadere gegevens per terrein: Klein Stadwijk en Berbice: beide a,
grootste populaties, zeer rijk bloeiend en zich uitbreidend; Begraaf-
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plaats Groenesteeg: va, eveneens rijk bloeiend; Curium: a, idem; Rijn
geest (1892): va; Oostergeest: a, rijke groei en bloei; Begraafplaats
Oude Toren: va, geen bloei door voortijdig afschoffelen. Onder bonte
krokus wordt hier verstaan zowel de min of meer wilde vorm (vrij kleine
bloemen met de kleuren paars, wit of wit met paarse strepen), als cul
tuurvariëteiten met grotere bloemen in de genoemde kleuren. Crocus vernus
is de stamvorm van grootbloemige Crocus-hybriden. Zowel de wilde als de
cultivars hebben min of meer platte bollen (de boerencrocus heeft ronde(re) bollen!).
Overige bijzonderheden: op Klein Stadwijk en Berbice zorgt de cirkel
maaier voor uitbreiding van de populaties als dit op de juiste tijd ge
beurt (na half mei, wanneer het zaad rijp is en het loof is afgestorven).

Digitalis purpurea, gewoon vingerhoedskruid
Zeldzaam, 8 terreinen.
Vooruitgang of achteruitgang: onbekend. De plant kwam voor op Groenhoven
te Leiden (1900) maar is daar nu verdwenen. Momenteel nergens aaneenge
sloten begroeiingen.
Nadere gegevens per terrein: Oostergeest (vrij recent): z; Landgoed
Keukenhof: va, plaatselijk op hellingen. Door het schaarse voorkomen was
het weinig zinvol aandacht te schenken aan de determinatie van grootbloe
mige cultuurvariëteiten, kruisingen van deze met wilde vormen en de
bloemkleuren in het algemeen.

Doronicum pardalianches. hartbladzonnebloem
Zeldzaam, 3 terreinen.
Vooruitgang of achteruitgang: algehele indruk is achteruitgang met als
belangrijkste oorzaak de toenemende verruiging door beëindiging van het
onderhoud der terreinen.
In het verspreidingskaartje (Mennema et al. 1985) worden voor de soort
(zowel voor als na 1950) varianttekens gebruikt, omdat D. pardalianches
en D. plantagineum vroeger voor dezelfde soort werden aangezien of
verkeerd werden onderscheiden. Doronicum spec, werden niet meer terugge
vonden op Huis te Warmond (1846) en Oud Leeuwenhorst. Ook op de volgende
verdwenen stinzenmilieus werden de soorten vroeger gevonden: Stadwijk te
Voorschoten (1894), Abspoel te Oegstgeest (1846).
Nadere gegevens per terrein: D. pardalianches (controle J. Mennema):
Rijngeest (1892): z, achteruitgang ten gevolge van verruiging van de
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kruidlaag; Oud Poelgeest (1832): va, idem, op één plaats al enige jaren
niet meer bloeiend; Panbos (1947): z.

Doronicum vlantasineum. weegbreezonnebloem
Deze soort is bij het onderzoek niet (meer) aangetroffen in het onder
zoekgebied. Volgens Mennema et al. (1985) werd de soort na 1950 nog in
twee uurhokken bij Leiden aangetroffen. Dit was waarschijnlijk niet in
stinzenmilieus.

Eranthis hvemalis. winterakoniet
Vrij zeldzaam, 3 terreinen.
Deze soort is ook vroeger zeldzaam geweest; bij de opgaven in de Prodromus (1901-1916) wordt alleen Leiden (1871) genoemd. Opgaven betreffende
het voorkomen in stinzenmilieus na die tijd ontbreken.
Nadere gegevens per terrein: Alleen Ter Wadding heeft een vrij rijk
bloeiende populatie en is tevens de grootste groeiplaats. Tuincentra en
bollenhandelaren verkopen nogal eens voor E. hyemalis de sterk gelijkende
soort E. cilicicus, ingevoerd uit Turkije, met smallere bladdelen en gro
tere bloemen (zie Rix & Phillips 1981). Deze soort werd in de onderzochte
stinzenmilieus niet aangetroffen.

Ervthronium spec., hondstand
Zeldzaam op 3 terreinen.
In geen der terreinen is sprake van inburgering, de soort groeide alleen
in meer gecultiveerde situaties.

Fraearia moschata. grote bosaardbei
Deze soort werd zowel in stinzenmilieus als elders niet meer aangetrof
fen. In 1865 werd de plant nog gevonden op Cronestein, maar door mij niet
meer teruggevonden.

Fritillaria meleasris. wilde kievitsbloem
Ook deze soort werd niet meer in stinzenmilieus aangetroffen.
Achteruitgang; de plant kwam vroeger voor in Buitenplaats Juta te Leiden
(1894), Warmonderhek te Warmond (1846), Veenenburg te Lisse (1883), maar
is nu verdwenen. Ooit hebben in de omgeving van Leiden veel kievitsbloe
men gegroeid (Van Leeuwen 1958). De Prodromus (1901-1916) vermeldt reeds
het uitsteken door tuiniers in de Morsebelpolder in Oegstgeest. Merkwaar-

-44-

dig is dat vroeger de wilde kievitsbloem niet veel meer is aangeplant in
buitenplaatsen, gezien haar vrij algemene voorkomen in weilanden bij Lei
den.

Gasea lutea, bosgeelster
Zeer zeldzaam, 1 terrein.
Achteruitgang; de groeiplaats Grunerie (1928) verdween in de jaren zestig
toen op het meest oostelijke deel van het terrein villa's werden gebouwd.
Terreinsituatie: Leidse Hout: zz, onduidelijk is of er van toename sprake
is. Het is niet bekend of er sprake is van recente aanplant of natuurlij
ke vestiging.

Gasea pratensis. weidegeeister
Vrij algemeen, 9 terreinen, vaak op oude kerkhoven.
Achteruitgang? Volgens Mennema et al. (1985) is er bij Leiden sprake van
duidelijke achteruitgang met onbekende oorzaak. Inderdaad werd de soort
niet meer aangetroffen in Endegeest (1936) en verdween de soort in Stad
wijk te Leiden (het latere Vreewijk), waar hij volgens Prodromus (19011916) zeer veel voorkwam. Anderzijds kwam ik tijdens het onderzoek enkele
'schijnbaar' nieuwe vindplaatsen tegen: Klein Curium, Oostergeest,
Calorama, Kerkhof Ned. Herv. Kerk te Sassenheim en Huis ter Spekke. Van
deze plaatsen zijn geen oude opgaven bekend, maar vermoedelijk kwam de
soort er wel vroeger voor, maar is over het hoofd gezien. Grondverzet
lijkt de belangrijkste reden van achteruitgang.
Nadere gegevens per terrein: Begraafplaats Rhijnhof (1917, maar moge
lijk ouder: Haagse Schouw 1843): va, vrij veel bloemen; Klein Curium: va,
weinig bloemen; in toekomst wordt tuin gedeeld; Oostergeest: z, geen
bloemen, mogelijk zeer oude populatie in gazon; Begraafplaats Oude Toren
te Warmond: z, buiten kerkmuur, weinig bloemen, vroeger bespoten met on
kruidbestrijdingsmiddelen; Calorama: va, op diverse plaatsen, geen bloe
men; Nieuw Leeuwenhorst (1979): zz, geen bloemen, toenemende verruiging
vooral aan het Westeinde; Kerkhof Ned. Herv. Kerk Voorhout (1901): va,
weinig bloemen; Kerkhof Ned. Herv. Kerk te Sassenheim: va, veel bloemen;
Huis ter Spekke: z, weinig bloemen, mogelijk zeer oude groeiplaats, toe
nemende verruiging.

Galanthus nivalis, sneeuwklokje
Zeer algemeen, 43 terreinen.
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Vooruitgang of achteruitgang: onduidelijk. In plaats van opgaven van
buitenplaatsen e.d. werden in de vorige eeuw vooral namen van dorpen
genoemd. De plant kwam voor in Ruimzigt te Leiden (1828) maar is daar nu
verdwenen.
Nadere gegevens per terrein: In het algemeen goed, grote groeiplaatsen
worden vooral aangetroffen op oude buitenplaatsen. Speciaal moet genoemd
worden een mogelijk zeer oude, grote groeiplaats in Warmond op een ter
rein waar in de middeleeuwen een kasteel en een klooster stonden (De
Jongh 1957). Enkele oude opgaven: Cronestein (1841): a; Endegeest (1835):
va; Rijngeest (1892): a, en ook Oud Poelgeest (vorige eeuw): a. De in
Molkenboer & Kerbert (1840) genoemde vindplaatsen: 'oostzijde Haarlemmer
trekvaart tussen Pietgijzenbrug en Halfweg' en 'aan de weg van Poelgeest
naar Warmonderhek' hebben waarschijnlijk betrekking op respectievelijk
het Landgoed Keukenhof te Lisse en Abspoel te Oegstgeest.

Galanthus nivalis cv. Plenus. dubbel sneeuwklokje
Vrij algemeen, 14 terreinen.
Vooruitgang of achteruitgang: onbekend omdat vroeger geen verschil
gemaakt werd tussen de 'enkele' en de 'dubbele' vorm. Om dezelfde reden
kan eigenlijk over de ouderdom ook weinig gezegd worden.
Nadere gegevens per terrein: redelijk, maar zich nauwelijks uitbrei
dend. Belangrijke groeiplaatsen zijn (samen met de enkele vorm): Berbice:
va, Ter Wadding: va, Begraafplaats Rhijnhof: va en Oud Poelgeest: va. Op
Groot Leerust: a, komt alleen de dubbele vorm voor. Er is geen onder
scheid gemaakt tussen de door Boom (1970) genoemde cv. Multiplex (bloemen
half gevuld) en cv. Plenus (bloemen geheel gevuld). De laatste is tijdens
de bloei meer topzwaar dan de eerste.

Galium odorata. lievevrouwebedstro
Vrij zeldzaam, 5 terreinen.
Vooruitgang of achteruitgang: niet duidelijk, enerzijds niet meer terug
gevonden in Rijngeest (1900) en Oostergeest (1896), maar nieuwe vind
plaatsen werden aangetroffen op Bijdorp, Berbice, Tuin Rapenburg en St.
Bavo. Landelijk gezien is lievevrouwebedstro in stinzenmilieus algemener
geworden (Hennema et al. 1985).
Nadere gegevens per terrein: Bijdorp (mogelijk recent): z, vrij rijk
bloeiend; Tuin Rapenburg: z, idem; Huis te Warmond (1954): z, St. Bavo,
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z, beginnende verwildering.

Geranium vhaeum. donkere ooievaarsbek
Zeer zeldzaam, 2 terreinen.
Bij Leiden is de soort altijd schaars geweest. In 1861 was er een opgave
van de singels (Plantsoen) te Leiden, maar de soort is daar niet meer te
ruggevonden. In de jaren vijftig van deze eeuw werd de plant met weinig
succes uitgeplant op Oud Poelgeest en Huis te Warmond (Van Ooststroom
1957). Alleen op de laatste locatie wordt de donkere ooievaarsbek nog af
en toe gesignaleerd. Op Curium bevinden zich enkele planten op vochtige,
beschaduwde grond die goed floreren.

Geranium pratense. beemdooievaarsbek
Deze soort werd in stinzenmilieus niet meer aangetroffen. De plant kwam
voor in Ter Wadding maar werd daar niet meer teruggevonden. De opgaven na
1950 in Mennema et al. (1985) hebben betrekking op groeiplaatsen buiten
stinzenmilieus.

Heracleum mantesazzianum. reuzenbereklauw
Vrij algemeen, 13 terreinen.
Vooruitgang: volgens Mennema et al. (1985) sterke inburgering na 1950 in
gebieden van landgoederen o.m. in het Duindistrict. In oude buitenplaat
sen in het onderzoekgebied is de plant echter vrij schaars of ontbrekend,
terwijl het rijkste voorkomen te vinden is in stadstuinen en nieuwere
terreinen te Noordwijkerhout. Volgens Jansen & van der Ploeg (1985) is de
reuzenbereklauw een siertuinplant.
Nadere gegevens per terrein: Grote groeiplaatsen in Berbice: va; Grunerie: va, vooral westkant van de tuin; Tuin Rapenburg: va; Groot Bol
werk: a, dreigt andere stinzenplanten te overwoekeren; St. Bavo: a, zeer
sterk verwilderend; Sancta Maria: va, fors verwilderend.
Alle populaties zijn waarschijnlijk vrij recent.

Lamium galeobdolon cv. Variegatum (var, florentinum), bonte gele
dovenetel
Vrij algemeen, 10 terreinen.
Vooruitgang: De indruk bestaat dat de plant in de toekomst nog verder zal
toenemen; uitbreiding vindt op allerlei grondsoorten plaats. Volgens Men
nema et al. (1985) verwilderd en ingeburgerd vooral sinds 1970.
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Nadere gegevens per terrein: Vrij goed. Grote populaties zijn te vin
den in Beresteyn, Berbice, Begraafplaats Oude Toren te Warmond, St. Bavo,
Sancta Maria en Clemenshuis.
De bonte gele dovenetel is volgens Heukels & van der Meyden (1983) een
cultuurvorm van Lamium galeobdolon subsp. galeobdolon (kleine gele dove
netel). Mennema noemt ook de cultuur van de wilde gele dovenetel in het
algemeen. Op Huis te Warmond werd door mij een gele dovenetel zonder wit
gevlekte bladen aangetroffen, mogelijk aangeplante exemplaren uit de ja
ren vijftig (Van Ooststroom (1957). Ook op Oud Poelgeest werd wilde gele
dovenetel waargenomen (kwam zelden voor).

Lamium maculatum cv. Variegatum. gevlekte dovenetel
Vrij zeldzaam, 5 terreinen.
Vooruitgang of achteruitgang: onduidelijk. Vindplaatsen werden alle vrij
recent opgegeven. In Huis te Warmond (1957) werd de plant niet meer te
ruggevonden.
Nadere gegevens per terrein: Cronestein (1980): va, goed bloeiend.
De plant is een cultuurvorm van de Gevlekte dovenetel en bezit witgevlekte bladeren.

Leucoium vernum. lenteklokje
Zeer zeldzaam, 2 terreinen.
De plant is altijd al schaars geweest bij Leiden evenals in de hele
binnenduinrand. Niet duidelijk is of er sprake is van achteruitgang in
het onderzoekgebied.
Nadere gegevens per terrein: Oude Pastorie: z, geen vooruitgang; Huis
te Warmond (1902): z, geen duidelijke toename; het betreft hier een ande
re en jongere populatie dan die in 1902 is opgegeven.

Lunaria annua. tuinjudaspenning
Deze soort werd zelden aangetroffen op 5 terreinen, overal solitaire
exemplaren.

Mahonia aquifolium. mahonia
Mahonia werd niet duidelijk verwilderd in stinzenmilieus aangetroffen.
In het verleden werd de plant genoemd voor Endegeest (1895), Rijngeest
(1894) en Offem te Noordwijk, maar werd er in deze verwilderde staat niet
meer teruggevonden. Misschien ging het in het verleden om enkele planten
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die solitair verspreid waren. Volgens Mennema et al. (1985) werd mahonia
voor het eerst in Nederland gevonden op Rijngeest.

MatCeuccia struthiopteris. struisvaren
Zeer zeldzaam, 2 terreinen.
Of er sprake is van duidelijke achteruitgang is niet bekend. De soort
werd echter niet meer teruggevonden in Huis te Warmond (1955).
Nadere gegevens per terrein: Begraafplaats Oude Toren: z, duidelijk in
cultuur en weinig verwildering; St. Bavo: z, meer verwildering.
Overige bijzonderheden: Struisvaren werd nogal aangeplant in tuinen en
is nog steeds in de handel. De plant heeft vochtige plaatsen nodig.

Muscari botryoides. blauw druifje
Zeldzaam, 3 terreinen.
Achteruitgang: De plant kwam vroeger voor in Rijnzicht te Leiden (1873)
en werd niet meer teruggevonden in Klein Stadwijk (1902); Cronestein
(1833); Leidse Hout (1940); langs de Leidse singels (1836); Rijngeest
(1892); Algemene Begraafplaats en Leeuwenhorst te Noordwijk.
Nadere gegevens per terrein: Oostergeest: z, in zuidelijk deel, ver
toont geen uitbreiding; Huis te Warmond (1902): z. Tijdens het onderzoek
is geen onderscheid gemaakt tussen H. botryoides en de sterk daarop ge
lijkende M. armeniacum. Misschien wordt het blauwe druifje gemakkelijk
over het hoofd gezien, omdat na verloop van tijd de bloei achterwege kan
blijven.

Myosotis svlvatica. bosvergeet-mij-nietje
Zeldzaam. 2 terreinen.
Achteruitgang: De plant kwam voor in Stadwijk te Voorschoten (1894) maar
is daar nu verdwenen en werd ook niet meer teruggevonden in Endegeest
(1892), Oud Poelgeest en Offem (1950). Volgens het Atlaskaartje in Menne
ma et al. (1985) werd de soort in bijna alle uurhokken (ook na 1950) aan
getroffen. Mogelijk was dit ook wel buiten stinzenmilieus, maar er kan
ook wel degelijk van achteruitgang in buitenplaatsen sprake zijn door ge
brek aan onderhoud. De een- of tweejarige soort heeft voor kieming open
grond nodig.
Nadere gegevens per terrein: Nieuweroord (1954) z, rijk bloeiend in
voortuin van voormalige dienstwoning.
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Narcissus spec., narcis
Narcissen worden vaak aangetroffen op buitenplaatsen. Omdat vroeger bij
de dorpen van de binnenduinrand narcissen vrij veel gekweekt werden, zijn
vooral oude cultivars aan te treffen. Het betreft hier materiaal van
zowel Narcissus poëticus als Narcissus pseudonarcissus ssp. major. Aange
plante exemplaren kunnen zich vele decennia handhaven en ook nog meer of
minder in bloei komen. De vele soorten gekweekte narcissen in Offem zijn
afkomstig van een vaktentoonstelling op het terrein in 1932. Vele van
deze cultivars zijn al jaren uit de handel. Wat betreft de wilde narcis
(Narcissus pseudonarcissus subsp. pseudonarcissus) kan het volgende ge
zegd worden. Volgens Neijenhuijs (1976) worden in de Flora Batava 4
(1822) bij een afbeelding van de wilde narcis als vindplaatsen genoemd:
Pesthuislaan te Leiden en bosjes van 'vele Boerenwerven' onder Oegstgeest, Sassenheim en Lisse. Molkenboer & Kerbert (1840) herhalen deze
plaatsen en noemen bovendien nog een weiland bij Endegeest en bosjes aan
de oostzijde van de Haarlemmertrekvaart tussen Pietgijzenbrug en Wasser
geest (het tegenwoordige landgoed Keukenhof te Lisse).
In de Prodromus (1901-1916) wordt ook nog genoemd: Oud Poelgeest
(1843). Op het Atlaskaartje in Mennema et al. (1985) zijn de desbetref
fende uurhokken niet ingevuld. Vermoed wordt dat de soort is ingeburgerd
vanuit de bloembollencultuur. Nader onderzoek over het voorkomen van de
wilde narcis op onder meer boerenerven en het oostelijk deel van het
landgoed Keukenhof is gewenst.

Ornithosalum nutans, knikkende vogelmelk
Vrij algemeen, 12 terreinen.
Mogelijk enige achteruitgang: de plant kwam voor in Stadwijk (1836) maar
is daar nu verdwenen en werd ook niet meer teruggevonden in Rijngeest
(1892) en aan de Leidse singels (1843). Er werden recent wel enkele
nieuwe vindplaatsen gevonden.
Nadere gegevens per terrein: Begraafplaats Groenesteeg: a, veel en
rijke bloei; Oude Pastorie te Oegstgeest: va, weinig bloemen; Herenschoolbos (1901): va, vrij goed bloeiend; Oostergeest (1944): z; Offem:
z, vrij goed bloeiend; Huis ter Spekke (1975): z.

Ornithoealum umbellatum. gewone vogelmelk
Zeer algemeen, 29 terreinen.
Vooruitgang of achteruitgang is niet duidelijk. De gewone vogelmelk is
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Ontluikende prachtframboos
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eigenlijk de enige stinzeriplant die nog overgebleven is op de Leidse
stadswallen (al vermeld in 1825). Op het Plantsoen komt de soort massaal
voor onder oude, hoge bomen, maar wordt nooit in bloei gezien als gevolg
van voortijdig afmaaien.
Nadere gegevens per terrein: in het algemeen redelijk. In Bijdorp en
Beresteyn, respectievelijk va en z, worden de planten die in gazons
groeien planten soms te vroeg afgemaaid. Op het kerkhof van de Ned. Herv.
Kerk te Sassenheim komt een grote populatie voor; deze maakt de indruk
aangeplant te zijn.
Er is geen onderscheid gemaakt tussen de ondersoorten umbellatum en
divereens (Gadella & van Raamsdonk 1982).

Pachvsandra terminalis. palmboompje
Zeldzaam, 2 terreinen.
Vooruitgang; deze plant, inheems in Japan, China en Taiwan werd in 1860
door von Siebold in Nederland geïntroduceerd (Boom 1971) en voor het
eerst te Gronsveld verwilderd aangetroffen in 1958 (van Ooststroom &
Reichelt 1960). Sindsdien werd op enkele buitenplaatsen (enige)
verwildering geconstateerd.
Nadere gegevens per terrein: Berbice: va, duidelijke toename in
vochtig, beschaduwd laag bos; Sancta Maria: va, langs pad naar kleine
begraafplaats, nauwelijks verwildering.
Overige bijzonderheden: de groenblijvende soort groeit het best op
licht zure of humusrijke bodem in schaduwrijke bossen. In ons land worden
nooit vruchten gezien, maar vermenigvuldiging vindt plaats door uitlopers
(Nieuman & Smit 1986).

Parietaria officinalis, groot glaskruid
Zeldzaam, 2 terreinen.
Vooruitgang of achteruitgang is onduidelijk. De plant werd niet meer
teruggevonden in Rijngeest (1961).
Nadere gegevens per terrein: Endegeest (1942): z, geen duidelijke
toename; Begraafplaats Oude Toren te Warmond (1833): va, groeit goed en
komt samen met Ballota nigra (stinkende ballote) voor. De oude populatie
te Warmond bevindt zich in de omgeving van een vroeger klooster en
kasteel, waarschijnlijk onopzettelijk aangevoerd en verwilderd (Mennema
et al. 1985).
Overige bijzonderheden: groot glaskruid is door zijn geringe sier-
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waarde verder nauwelijks of niet in buitenplaatsen in het onderzoekgebied
aangeplant. In tuinen kan de soort zich goed handhaven en zich vaak ook
zeer sterk vermeerderen uit zaad.

Pentaelottis sempervirens. groene ossetong
Deze soort komt als stinzenplant niet in het onderzoekgebied voor; alleen
verwildering uit tuinen tussen straattegels is waargenomen.

Petasites albus, wit hoefblad
Zeer zeldzaam, 1 terrein.
Achteruitgang: de plant kwam voor in Rhijnzicht te Leiderdorp (1871) en
Rhijnstroom bij Leiden (1900). De Prodromus (1901-1916) noemt voor
Endegeest ook Petasites niveus (sneeuwwit hoefblad) als overblijfsel van
vroegere cultuur.
Nadere gegevens per terrein: Tuin Rapenburg: zz, waarschijnlijk oude
aanplant omdat in deze oude tuin alleen stinzenplanten aangetroffen
worden.

Petasites iavonicus. Japans hoefblad
Zeldzaam, 1 terrein.
Terreinsituatie: Berbice (vrij recent): z, rond een grote vijver, geringe
uitbreiding.

Petasites hvbridus. groot hoefblad
Vrij zeldzaam, 4 terreinen.
Vooruitgang of achteruitgang: er lijken geen populaties verdwenen te zijn
in stinzenmilieus. Buiten stinzenmilieus komt de plant in het onderzoek
gebied vrij veel voor.
Nadere gegevens per terrein: de plant groeit in buitenplaatsen
uitstekend op natte plaatsen, vooral langs slootkanten. Nieuweroord (vrij
recent): a, zich ook uitbreidend, mannelijke populatie; Offem: va, zich
uitbreidend, vrouwelijke populatie; St. Bavo, va, goed groeiend langs
sloot, vrouwelijke populatie.

Phytolacca esculenta. oosterse karmozijnbes
Zeldzaam, 1 terrein.
Vooruitgang: deze neostinzenplant werd voor het eerst in Nederland ver
wilderd aangetroffen in 1931 in een tuin te Alblasserdam (Mennema et al.
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1980). Het gevulde uurhok Leiden in het Atlaskaartje heeft betrekking op
mogelijke inburgering in een tuin van die stad.
Nadere gegevens per terrein: St. Bavo: z, diverse exemplaren verspreid
over vrij veel

van een bos met weinig ondergroei.

Overige bijzonderheden: deze uit Oost-Azië afkomstige sierplant zaait
zichzelf vrij gemakkelijk uit.

Poa riemoralis. schaduwgras
Vrij algemeen, 12 terreinen.
Duidelijke vooruitgang na 1936, daar het plantenkaartje van dat jaar in
het Nederlands Kruidkundig Archief bij Leiden geen vindplaatsen in het
onderzoekgebied aangeeft. De reden van deze uitbreiding is mogelijk een
beginnende natuurlijke vestiging op geschikte plaatsen; het merendeel der
populaties is nog klein. Ook kan gedacht worden aan (in)direct uitzaaien
(Bakker 1977), maar het onderhoud van de terreinen ligt nagenoeg stil!
Nadere gegevens per terrein: Endegeest: a, ook veel aan de Endegeesterstraatweg, grenzend aan de buitenplaats; landgoed Keukenhof: va.

Polvsonatum muleiflorum, gewone salomonszegel
Zeldzaam, 4 terreinen.
Mogelijk achteruitgang: de soort is niet meer teruggevonden in het
Lisserbos (1903), althans in het landgoed Keukenhof. In het aangrenzende
Wassergeest te Lisse is de plant zeldzaam. In Oud Leeuwenhorst werd
vergeefs naar de plant gezocht.
Nadere gegevens per terrein: op alle terreinen geen uitbreiding, het
blad blijft laag en bloemen zijn schaars. De groeiplaats bij het Huis te
Warmond is vrij recent (Van Ooststroom 1957). Er is geen onderscheid
gemaakt tussen P. multiflorum en de bastaard P x hybridum.

Polygonum bistorta, adderwortel
Vrij zeldzaam, 5 terreinen.
Vooruitgang of achteruitgang is niet duidelijk. In Ter Wadding werd de
plant niet meer teruggevonden.
Nadere gegevens per terrein: Berbice: va, op verschillende plaatsen,
maar bloemen spaarzaam: Leidse Hout: vrij recent aangeplant, z; Endegeest
(1894): z, op een te droge en te beschaduwde plaats, spaarzaam bloeiend
(een enkele bloem); Oud Poelgeest (1901): zz, nauwelijks bloei.
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Polvgonum cuspidatum. Japanse duizendknoop
Vrij algemeen, 12 terreinen.
Vooruitgang of achteruitgang is in stinzenmilieus onduidelijk, elders is
sprake van uitbreiding.
Nadere gegevens per terrein: Berbice: va, op enkele plaatsen; Ter
Wadding: va, rijke groeiplaats op vochtiger grond; Tuin Rapenburg: va,
idem en mogelijk oude groeiplaats wellicht door Von Siebold geïmporteerd.
Huis te Warmond (1910)?: va, idem; landgoed Keukenhof (1957): a, zeer
rijke groei en bloei. De soort werd in 1823 als sierplant uit Japan door
Von Siebold ingevoerd. Door Van Ooststroom & Reichgelt (1957) wordt
inburgering vermeld in o.m. Warmond (1910), Leiden (1956), Sassenheim
(1957) en Lisse (1957).

Polygonum sachalinense. Sachalinse duizendknoop
Zeldzaam in typische stinzenmilieus, 1 terrein.
Nadere gegevens van het terrein: Huis te Warmond: va, sterke vegeta
tieve vermeerdering (Mennema et al. 1985).

PrLtnula vulgaris. stengelloze sleutelbloem
Zeldzaam, 1 terrein.
Achteruitgang: de plant kwam voor in Rijnzicht (1863), Buitenplaats
buiten Morspoort? (1843), Stad- en Veldzigt, Groenhoven (1900). Al deze
Leidse terreinen zijn nu verdwenen!
Nadere gegevens van het terrein: Offem:z, breidt zich nauwelijks uit.

Pulmonaria officinalis, gevlekt longkruid
Deze soort is in het onderzoekgebied niet meer waargenomen.
Achteruitgang; de plant kwam vroeger voor in de nu verdwenen Leidse
buitenplaatsen Groenoord, Oranjelust (1900) en De Cock (1893). Recent is
de soort verdwenen door grondverzet op Begraafplaats Rhijnhof (1916,
1951) en bij Huis te Warmond (Van Ooststroom 1957) is de soort niet meer
teruggevonden.

Pulmonaria montana. smal longkruid
Zeer zeldzaam, 1 terrein.
Nadere gegevens van het terrein: Begraafplaats Oude Toren te Warmond:
kleine populatie op één plaats. In 1978 trof ik deze plant op meer
plaatsen op het kerkhof verwilderd aan.
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Rubus spectabilis. prachtframboos
Vrij algemeen, 6 terreinen.
Vooruitgang of achteruitgang: onbekend. De soort werd niet meer waar
genomen in Bos van Wijckersloot en Huis te Warmond.
Nadere gegevens per terrein: Nieuweroord: a, goede groei en bloei en
langs waterlopen; Leidse Hout: va,: idem op vochtige plaatsen; Calorama:
va, vrij hoge hagen van deze soort. Volgens De Graaf (1984) is de heester
waarschijnlijk in de tweede helft van de 19e eeuw in Nederland geïntrodu
ceerd.

Saxifraga sranulata cv. Plena. Haarlems klokkenspel
Zeldzaam, 3 terreinen.
Achteruitgang: de plant kwam voor langs de Leidse singels (1840) en in
Groenhoven te Leiden (1898). Recent zag ik de plant verdwijnen ten gevol
ge van het ophogen van gazons in Rijngeest.
Nadere gegevens per terrein: Huis te Warmond (1894): zeer zeldzaam
geworden o.a. door uitsteken; Begraafplaats Duinhof (vrij recent): z, op
mossige, misschien te droge standplaats.

Scilla bifolia. vroege sterhyacint
Vrij zeldzaam, 4 terreinen.
Vooruitgang of achteruitgang is niet duidelijk. Enerzijds is de soort
niet meer teruggevonden in Klein Stadwijk (1902), Oud Poelgeest (1902) en
Algemene Begraafplaats te Noordwijk. Anderzijds kunnen er echter wel een
paar uurhokken extra gevuld worden in het Atlaskaartje in Mennema et al.
(1985).
Nadere gegevens per terrein: Groot Bolwerk: z, goede bloei; R.K.
Begraafplaats Zijlpoort: zz, weinig verwilderd; Huis ter Leede (1894?):
va, vrij rijke groei en bloei.

Scilla non-scripta, wilde hyacint
Zeer algemeen, 29 terreinen.
Nauwelijks achteruitgang. Weliswaar kwam de plant voor in Stadwijk te
Voorschoten (1902) en op Buitenplaats Prof. Blume te Leiden (1843), maar
is daar nu verdwenen. Ook werd de plant tevergeefs gezocht in de Boerhaavetuin, bij het Groene Kerkje te Oegstgeest en langs de Leidse stads
wallen. Anderzijds werden een aantal (schijnbaar) nieuwe terreinen

-56-

Oosterse sterhyacint en bonte krokus op Begraafplaats Groenesteeg
Leiden

-57-

ontdekt waar de wilde hyacint voorkwam.
Nadere gegevens per terrein: op de helft van de terreinen komt de
soort vrij zelden voor. Grote populaties (va) worden aangetroffen in Ter
Wadding, Tuin Witte Singel, Leidse Hout (1944), Endegeest (1892), Bos van
Wijckersloot, Oostergeest (1963) en Park Rusthof. Zeer grote populaties
(a) zijn te vinden in Groot Bolwerk, Oud Poelgeest (1883), Offem (1950),
Calorama (voor 1950), Oud Leeuwenhorst (1872: tussen Noordwijk en
Pietgijzenbrug), Huis ter Leede en landgoed Keukenhof (1899). In het
Panbos werd de plant in 1960 waargenomen. Na 1850 is de zuivere Scilla
non-scripta in Nederland steeds zeldzamer geworden doordat er hybriden
ontstonden met Scilla hispanica. De bastaard Scilla hispanica x
non-scripta (kruishyacint) vult nu alle uurhokken in het onderzoekgebied
volgens het Atlaskaartje in Mennema et al. (1985), terwijl de echte wilde
vorm bij Leiden niet meer voor zou komen. Tijdens het onderzoek werd door
mij geen onderscheid gemaakt tussen de twee soorten en de hybride.
Overige bijzonderheden: in stinzenmilieus komt de plant voor in de
kleuren blauw, roze en wit. In het onderzoekgebied is blauw de meest
voorkomende kleur (mogelijk 95% van de totale populaties). In de grote
groeiplaatsen in Oud Poelgeest en Offem is 90% blauw en 10% anders ge
kleurd. Volgens Ietswaard (1983) vindt vermeerdering van de plant vooral
generatief plaats. Tegenwoordig wordt aangenomen dat de Wilde hyacint
niet oorspronkelijk wild is in Nederland, maar verwilderd en ingeburgerd
(Mennema et al. 1985).

Scilla siberica. oosterse sterhyacint
Zeer algemeen, 18 terreinen.
Vooruitgang: er is vooral sprake van verwildering in de binnenduinrand en
in de duinen. De plant floreert uitstekend op niet te natte, schaduw
rijke plaatsen in buitenplaatsen en begraafplaatsen.
Nadere gegevens per terrein: in het algemeen goed en zich behoorlijk
uitbreidend. Grote populaties (a) zijn te vinden op Begraafplaats
Groenesteeg, Algemene Begraafplaats te Noordwijk, het Panbos (1961), De
Luwte en de Begraafplaats Duinhof te Lisse. De Oosterse sterhyacint is
een neo-stinzenplant; in het onderzoekgebied is de aanplant en verwil
dering vrij recent.
Volgens Rix & Phillips (1981) is de soort zeer variabel. Mijn indruk
is dat nogal wat populaties mogelijk behoren tot de meer forsere violet-
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blauwe cultivar Spring Beauty. Op twee terreinen werden ook kleine wit
bloeiende populaties waargenomen: Tuin Eysingahuis en Begraafplaats
Duinhof. Het betreft hier de cultivar Alba, sinds 1880 in Nederland
gekweekt (Boom 1970).

Scrophularia vernalis. voorjaarshelmkruid
Deze soort komt in stinzenmilieus bij Leiden niet meer voor. In 1899 werd
de plant nog gezien op de nu verdwenen Leidse buitenplaatsen Groenhoven
en Oranjelust. Buiten stinzenmilieus kwam (en komt) de plant duidelijk
minder voor dan bij Haarlem. Ook in de duinen van ons gebied is het
voorjaarshelmkruid altijd zeldzaam geweest.

Tulipa sylvestris. bostulp
Vrij zeldzaam, 3 terreinen.
Achteruitgang: de plant kwam vroeger voor in Groenhoven te Leiden (1902)
en op Buitenplaats Juta te Leiden (1894) maar is daar nu verdwenen. De
bostulp werd niet meer teruggevonden in het Herenschoolbos (1901).
Nadere gegevens per terrein: Ter Wadding (1961): va, op beschaduwde
plaatsen geringe bloei, op meer open gazon geen bloei!; Tuin Witte
Singel: a, op in 1963 omgewerkt, vrij beschaduwd terrein van de vroegere
buitenplaats Vreewijk (Bakker & Boeve 1985). Waarschijnlijk is de oude
groeiplaats Reygersbos te Sassenheim nog aanwezig in Park Rusthoff (geen
bloei, tot voor kort werden de bladeren beschouwd als opslag van cultuur
variëteiten). Slechts planten met drie bladeren per bol geven met zeker
heid bloemen.

Veronica montana. bosereprijs
Deze soort werd evenals vele andere (stinzen)planten aangeplant in Huis
te Warmond (Van Ooststroom 1957). De plant werd ook als aangeplant
vermeld voor Oegstgeest (1965), mogelijk Oud Poelgeest. De soort werd
door mij op genoemde plaatsen niet meer teruggevonden.

Vinca minor, kleine maagdenpalm
Vrij algemeen, 11 terreinen, in en om Leiden vooral op begraafplaatsen en
kleinere stinzenmilieus.
Vooruitgang: hoewel de soort niet teruggevonden werd in Cronestein en
Rijngeest. Ofschoon uurhok 30.37 na 1950 geen kleine maagdenpalm meer
schijnt te herbergen (Mennema et al. 1985), werd de soort daar toch nog
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op vier terreinen duidelijk verwilderd aangetroffen. Alle populaties zijn
mogelijk vrij recent tot recent.
Nadere gegevens per terrein: in het algemeen goed en soort zich
uitbreidend, vooral op Begraafplaats Groenesteeg.

Viola odorata. maarts viooltje
Vrij algemeen, 9 terreinen.
Achteruitgang: de plant werd vroeger gevonden in Warmonderhek te Warmond
maar is daar nu verdwenen. Ook werd de soort niet meer teruggevonden in
Rijngeest (1895) en Kerkhof Oegstgeest (1833). In de vorige eeuw werd bij
veel opgaven alleen het dorp vermeld, zoals voor 1850 Warmond, Leiden,
Oegstgeest en tussen 1850 en 1900 Katwijk en Valkenburg, hetgeen wijst op
een veelvuldiger voorkomen in die tijd en mogelijke indigeniteit.
Nadere gegevens per terrein: Begraafplaats Groenesteeg: va: zeer rijk
bloeiend; Nieuweroord: z, achteruitgang door uitsteken; Klein Curium: zz,
weinig opvallend, te veel concurrentie door hogere planten; Oud Poel
geest: z, rijke bloei; Kerkhof Ned. Herv. Kerk te Voorhout: va, weinig
opvallend; landgoed Keukenhof: va, op drie plaatsen, niet massaal. De
plant werd vroeger veel in tuinen, parken en op kerkhoven gekweekt (Kloos
1924). De vindplaats Kerkhof Oegstgeest had volgens Molkenboer & Kerbert
(1840) betrekking op cv. Alba, door mij aldaar niet meer terug
gevonden.
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Kaart 2. Stinzenmilieus van Leiden en noordelijke omgeving. Elke stip is
een milieu. Niet onderzocht zijn de uurhokken 30.36 en 30.38; een uurhok
heeft een oppervlakte van 5 x 5 km. De volgende kaarten, op grotere
schaal, geven de stinzenmilieus nauwkeurig aan.
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5

LIJST VAN STINZENMILIEUS MET WAARGENOMEN STINZENPLANTEN

In de volgende lijst kunnen we de soorten vinden die ik in stinzenmilieus
bij Leiden heb aangetroffen. Het betreft soorten die in Nederland als
stinzenplant bekend staan en genoemd worden door Londo & Leys (1979) en
Bakker & Boeve (1985).

Per stinzenmilieu worden genoemd:

- volgnummer overeenkomend met de geografische ligging op kaart 2-7,
- naam stinzenmilieu en gemeente,
- bestemming stinzenmilieu thans en vroeger,
- de alfabetisch gerangschikte lijst van de aanwezige (soorten)
stinzenp1anten,
- een globale aanduiding van de zeldzaamheid per soort per stinzenmilieu
zz
z
va
a

enkele planten of minder dan 1 m
2
1-3 m (zeldzaam)
3-10 m

2

2

(zeer zeldzaam)

(vrij algemeen)

meer dan 10 m

2

(algemeen)

- andere vermeldenswaardige planten in dat milieu: o.a. begeleiders van
stinzenplanten, verwilderde sierplanten e.d.,
- waarde van het stinzenmilieu,
- aantekeningen betreffende situatie, onderhoud en/of bedreiging.

De volgorde van nummering en bespreking der stinzenmilieus is geografisch
per gemeente, waarbij de gemeenten van zuid naar noord gerangschikt zijn
(zie kaarten hierna). Om het opzoeken van stinzenmilieus te vergemakke
lijken volgt hieronder een alfabetische lijst van de stinzenmilieus met
daarachter het nummer dat correspondeert met de nummers in de volgende
tekst en die op de kaarten.

Alfabetische index van stinzenmilieus

Algemene Begraafplaats, Noordwijk

34

Begraafplaats Duinhof, Lisse

46

Begraafplaats Groenesteeg, Leiden
Begraafplaats Oude Toren (Kerkruïne), Warmond
Begraafplaats Rhijnhof, Leiden

8
26
6
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Berbice, Voorschoten

4

Beresteijn, Voorschoten

3

Boerhaavetuin, Voorhout

39

Bos van Wijckersloot, Oegstgeest

19

Bijdorp, Voorschoten

1

Calorama, Noordwijk

35

Clemenshuis, Noordwijkerhout

47

Cronestein, Leiden

7

Curium, Oegstgeest

18

De Grunerie, Oegstgeest

21

De Luwte, Katwijk

30

Endegeest, Oegstgeest

16

Eysingahuis, Leiden

13

Groot Bolwerk, Leiden

11

Groot Leerust, Warmond

27

Herenschoolbos, Katwijk

31

Huis ter Leede, Sassenheim

43

Huis ter Spekke, Lisse

44

Huis te Warmond, Warmond

28

Kerkhof N.H. Kerk, Sassenheim

41

Kerkhof N.H. Kerk, Voorhout

38

Klein Curium, Oegstgeest

20

Klein Stadwijk, Voorschoten
Kloosterlaan (terrein),

Warmond

2
24

Landgoed Keukenhof, Lisse

45

Leidse Hout, Leiden

15

Nieuweroord, Leiden

14

Nieuw Leeuwenhorst, Noordwijk

37

Offem, Noordwijk

33

Oostergeest, Warmond

25

Oud Leeuwenhorst, Noordwijk

36

Oud Poelgeest, Oegstgeest

23

Oude Pastorie, Oegstgeest

22

Overbos Schoonoord, Voorhout

40

Panbos, Katwijk

29

Park Rusthoff, Sassenheim

42

R.K. Begraafplaats Zijlpoort, Leiden
Rijngeest, Oegstgeest

9
17
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Sancta Maria, Noordwijkerhout

49

St. Bavo, Noordwijkerhout

48

Terrein achter R.K. Kerk, Katwijk aan de Rijn

32

Ter Wadding, Voorschoten

5

Tuin Rapenburg 80-83, Leiden

12

Tuin Witte Singel (Vreewijk), Leiden

10

'Stinzenplanten'

1.

Bijdorp te Voorschoten
Park van het klooster van de congregatie van de Zusters
Dominicanessen, vroeger buitenplaats.

Stinzenplanten: Anemone nemorosa zz, Galanthus nivalis z, Galium
odoratum z, Heracleum mantegazzianum zz, Lamium galeobdolon var.
florentinum z, Lamium maculatum cv. Variegatum zz, Lunaria annua zz,
Ornithogalum umbellatum va, Scilla non-scripta zz, Vinca minor zz.

Andere vermeldenswaardige planten: Impatiens parviflora.

Weinig belangrijk stinzenmilieu, alleen het voorkomen van
Lievevrouwebedstro is waardevol.

Het westelijk deel van het terrein is een park met oude bomen en
grote gazons. In het oostelijk deel: kloostergebouwen, tuinen, een
begraafplaats en weilanden. Bijna alle stinzenplanten zijn te vinden
in een smalle strook laag bos grenzend aan een kwekerij van
tuinplanten en zijn mogelijk van daaruit aangeplant. In het
kloosterpark intensief onderhoud.

2.

Klein Stadwijk te Voorschoten
Klein particulier boscomplex, waarop enkele villa's. Vroeger
buitenplaats.

Stinzenplanten: Crocus vernus a, Corydalis solida va, Galanthus
nivalis va, Galanthus nivalis cv. Plenus z, Polygonum cuspidatum z,
Scilla siberica z.
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30.47
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Bijdorp
Klein Stadwijk
Beresteijn
Berbice
Ter Wadding
begraafplaats Rhijnhof
Cronestein
begraafplaats Croenesteeg
RK b e g r a a f p l a a t s Zijlpoort
t u i n Witte S i n g e l
Groot Bolwerk (Sterrewacht)
tuin Rapenburg

Kaart 3. Stinzenmilieus in de uurhokken 30.37 en 30.47
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Andere vermeldenswaardige planten: Clematis vitalba.

Eigenlijk alleen van waarde door het massale voorkomen van de bonte
crocus.

Oud bos, waarvan het voormalige koetshuis het vooraanzicht bepaalt.
Bij een der villa's zijn wat stinzenplanten bij een vijver
aangeplant; deze zijn niet in het rapport opgenomen omdat
verwildering niet optreedt.
Vroegere opgaven 'Stadwijk' (bij Voorschoten) hebben betrekking op de
nu verdwenen buitenplaats/kostschool van die naam, sinds 1907 Nieuw
Voordorp genoemd. Van dit botanisch zeer interessante terrein (veel
stinzenplanten, maar ook Crassula tillaea) is nu slechts een deels
met bomen omzoomd groot vlak terrein over met bestemming woningbouw.
Als interessante planten werden recent nog aangetroffen: Milium
effusum en Polygonum cuspidatum.
Het is gelegen aan de overzijde van Nieuw Stadwijk aan de Leidseweg.

Berestevn te Voorschoten
Parkbos van het Gymnasium Monfortanum daarvoor kostschool en nog
eerder villapark. Oorspronkelijk onderdeel van Landgoed Berbice.

Stinzenplanten: Anemone nemorosa zz, Convallaria majalis a, Galanthus
nivalis z, Lamium galeobdolon var. florentinum va, Ornithogalum
umbellatum z, Poa nemoralis z, Rubus spectabilis z, Vinca minor zz.

Andere vermeldenswaardige planten: Circaea lutetiana, Festuca
gigantea, Milium effusum.

Weinig waardevol stinzenmilieu.

Oud, hoog gelegen, vrij droog bos met nogal wat gebouwen en een
kleine begraafplaats. Vrij intensief onderhoud.

Berbice te Voorschoten
Particuliere buitenplaats, verdeeld over enkele eigenaren. Eertijds
belangrijkste deel van een groot landgoed.
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Stinzeriplanten: Anemone nemorosa va, Anemone ranunculoides z z , Arum
maculatum z, Convallaria majalis a, Corydalis solida a, Crocus vernus
a, Erythronium spec, z, GalanChus nivalis va, Galanthus nivalis cv.
Plenus va, Galium odorata z, Heracleum mantegazzianum va, Lamium
galeobdolon var. florentinum a, Lamium maculatum cv. Variegatum z,
Ornithogalum umbellatum va, Pachysandra terminalis va, Petasites
hybridus va, Petasites japonicus z, Poa nemoralis z, Polygonum
bistorta va, Polygonum cuspidatum va, Scilla non-scripta z, Vinca
minor z, Viola odorata z.

Andere vermeldenswaardige planten: Blechnum spicant, Circaea
lutetiana, Claytonia siberica (massaal verw.), Impatiens
grandulifera, Lathraea clandestina, Milium effusum.

Belangrijk stinzenmilieu, vooral door het rijke voorkomen van
vingerhelmbloem en bonte crocus. Adderwortel en Japans hoefblad komen
minder voor, maar zijn in het onderzoekgebied vrij zeldzaam tot
zeldzaam.

Het oostelijk deel bestaat uit een vrij droog, hoog en oud bos,
waarin hoofdgebouw, orangerie, slangemuur en rozentuin. Dit gedeelte
met de meeste stinzenplanten lijkt niet bedreigd.
Het westelijk deel (andere eigenaar) bestaat uit bos, vochtige weiden
en enkele vijvers. Om de bungalow (die plaats gaat maken voor een
ander huis) en de vijvers zijn door de vorige eigenaar vele
interessante soorten (sier-)planten aangeplant, waaronder
stinzenplanten. Alleen die soorten stinzenplanten die veel voorkomen
en duidelijk sterk verwilderd zijn, werden in het onderzoek
betrokken. Onduidelijk is, hoe de flora zich in dat deel van de
buitenplaats zal ontwikkelen na de nieuwbouw en gewijzigd onderhoud
van het terrein.

5.

Ter Wadding te Voorschoten
Wandelpark, vroeger buitenplaats.

Stinzenplanten: Anemone apennina z, Anemone nemorosa va, Chionodoxa
sardensis zz, Corydalis solida a, Eranthis hyemalis va, Galanthus
nivalis a, Galanthus nivalis cv. Plenus va, Polygonum cuspidatum va,
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ScLlla non-scripta va, Tulipa sylvestris va.

Andere vermeldenswaardige planten: Circaea lutetiana.

Belangrijk stinzenmilieu, vooral door het voorkomen van de blauwe
anemoon, winteraconiet en bostulp.

Oud, vrij donker park. Wordt bedreigd door intensieve betreding.
Honden moeten meer aan de lijn worden gehouden!

6.

Begraafplaats Rhiinhof te Leiden
Vanaf 1910 begraafplaats, daarvoor buitenplaats.

Stinzenplanten: Arum italicum va, Chionodoxa luciliae va, Convallaria
majalis va, Corydalis solida a, Crocus vernus va, Gagea pratensis va,
Galanthus nivalis a, Galanthus nivalis cv. Plenus. Ornithogalum
umbellatum z, Scilla non-scripta z, Scilla siberica va.

Andere vermeldenswaardige planten: Allium vineale, Carex remota,
Festuca gigantea.

Vrij belangrijk stinzenmilieu, speciaal door Italiaanse aronskelk en
weidegeeister.

Hoog gelegen terrein met oude bomen, omgeven door lage, vochtige
toegangspaden. Hoofdgebouw (nu aula) ligt aan de Oude Rijn. Er is
veel grondverzet en intensief onderhoud. Het hoofdgebouw met omgeving
is recent verkocht aan een particulier. Elders bij de begraafplaats
zal een nieuwe aula gerealiseerd worden.

7.

Cronestein te Leiden
Wandelpark, vroeger buitenplaats.

Stinzenplanten: Allium ursinum a, Anemone nemorosa cv. Alba Plena va,
Galanthus nivalis a, Lamium maculatum cv. Variegatum va.

Belangrijk stinzenrailieu door het massale voorkomen van daslook.

Fraai klein park dat behouden blijft als onderdeel van het op te
richten polderpark met recreatieve functie.

Begraafplaats Groenesteeg te Leiden
Oude, gesloten begraafplaats van welgestelden, geopend na 1813 op een
voormalig stadsbolwerk.

Stinzenplanten: Aquilegia vulgaris z(zowel enkel- als dubbelbloemig),
CorydalLs solida va, Crocus vermis va, Galanthus nivalis va,
Ornithogalum nutans a, Ornithogalum umbellatum va, Polygonum
cuspidatum z, Scilla siberica a, Vinca minor z, Viola odorata va.

Andere vermeldenswaardige planten: Campanula portenschlagiana,
Geranium sanguineum, Lysimachia nummularia., Potentilla indica (alle
verw,), Op graspercelen: Anthoxanthum odoratum, Cardamine pratensis.

Waardevol stinzenmilieu, vooral door het voorkomen van knikkende
vogelmelk, oosterse sterhyacint en maarts viooltje.

Hoog terrein door water omgeven, met enerzijds sterk beschaduwde
plaatsen met oude bomen en heesters, maar ook open stukken met
onbemeste graspercelen. De begraafplaats wordt enige keren per jaar
gemaaid. Bramen beginnen het terrein te veroveren.

R.K. Begraafplaats Zijlpoort te Leiden
Oude, recent weer in gebruik genomen begraafplaats op een voormalig
stadsbolwerk, geopend in 1827.

Stinzenplanten: Convallaria maja lis va, Galanthus nivalis z, Scilla
bifolia zz, Scilla siberica va, Vinca minor va.

Weinig waardevol als stinzenmilieu.

Hoog terrein, aan singel gelegen met oude bomen en heesters.
Buxushaagjes om de oude graven -..'orden verwijderd. Vanaf 1986 is men
dit verwilderde terrein aan het 'opknappen'. Hopelijk gaat dit niet
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ten koste van de aanwezige stinzenplanten!
10. Tuin Witte Singel (Vreewijk) te Leiden
Particuliere tuin, vroeger behorend bij de buitenplaats Vreewijk.

Stinzenplanten: Allium ursinum va, Anemone nemorosa z, Corydalis
solida va, Crocus vernus a, Calanthus nivalis a, Scilla non-scripta
va, Scilla siberica z, Tulipa sylvestris a, Vinca minor z.

Andere vermeldenswaardige planten: vele, maar duidelijk aangeplant en
niet verwilderd.

Vooral belangrijk door het voorkomen van de bostulp. Het meer
gecultiveerde stuk is buiten beschouwing gelaten.

Een vrij grote, aan alle zijden door huizen omgeven oude tuin, waarin
oude bomen. Stinzenplanten zijn gedeeltelijk nog geplant in de
buitenplaatsperiode, maar ook meer recent door latere eigenaars. Er
is geen duidelijke begrenzing te zien tussen stinzenmilieu en
cultuurtuin.

11. Groot Bolwerk (Sterrenwacht) te Leiden
Oude hoogleraarstuin op een voormalig stadsbolwerk. In het verleden
is het ook begraafplaats, onderdeel van de Hortus en van de
Sterrenwacht geweest.

Stinzenplanten: Anemone blanda z, Anemone nemorosa z, Aquilegia
vulgaris z, Arum maculatum z, Chionodoxa luciliae va, Convallaria
majalis va, Corydalis solida a, Crocus tomassinianus

z, Eranthis

hyemalis va, Galanthus nivalis va, Heracleum mantegazzianum a,
Ornithogalum nutans z, Ornithogalum umbellatum va, Scilla bifolia z,
Scilla non-scripta va, Scilla siberica va, Vinca minor z.

Andere vermeldenswaardige planten: Fumaria muralis (verwilderd).

Waardevol, vooral door het voorkomen van de boerencrocus en de vroege
sterhyacint.

-70-

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

tuin Eysingahuis
Nieuweroord
Leidse Hout
Endegeest
Rijngeest
Curium
Bos van Wijckersloot
Klein C u r i u m
De Crunerie
Oude Pastorie
Oud Poelgeest
terrein Kloosterlaan
Oostergeest
begraafplaats Oude Toren
Groot Leerust
H u i s t e Warmond

Kaart 4. Stinzenmilieus in de uurhokken 30.27 en 30.28
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Hoog terrein aan singel met oude bomen. Tuin wordt bedreigd door het
woekeren van de reuzenbereklauw. Nestelende stadsganzen verrijken met
uitwerpselen het terrein.

12. Tuin Rapenburg 80-83 te Leiden
Particuliere, oude binnenstadstuin; vroeger o.m. hoogleraarswoning.

Stinzenplanten: Arum maculatum zz , Corydalis solida a, Galium
odoratum z, Galanthus nivalis a, Heracleum mantegazzianum va,
Matteuccia struthiopteris zz, Petasites albus zz, Polygonum
cuspidatum va, Scilla non-scripta z, Scilla siberica z, Viola odorata
zz.

Andere vermeldenswaardige planten: Corydalis lutea, Myrrhis odorata,
Potentilla indica.

Belangrijk als voorbeeld van een oude binnenstadstuin met nagenoeg
alleen stinzenplanten.

Donkere, oude gecombineerde tuinen van enkele grachtenhuizen. Men kan
er een aantal bijzondere bomen aantreffen. Ook een oude, kleine
doolhof van Buxus, die door gebrek aan onderhoud op 'poten' staan.
Onlangs kreeg deze tuin andere eigenaars, die voorlopig nog geen
plannen hebben de verruigde tuin te renoveren.

13. Tuin Evsingahuis te Leiden
Tuin van een dienstgebouw van de Faculteit der Geneeskunde, vroeger
hoogleraarstuin.

Stinzenplanten: Anemone nemorosa z, Convallaria majalis va, Crocus
tomassinianus zz, Digitalis purpurea zz, Galanthus nivalis va,
Heracleum mantegazzianum zz, Myosotis sylvatica zz, Poa nemoralis z,
Scilla non-scripta zz, Scilla siberica va (ook wit), Vinca minor zz.

Andere vermeldenswaardige planten: Allium vineale, Impatiens
parviflora, Lysimachia nummularia.

Weinig belangrijk stinzenmilieu. De stinzenplanten lijken eerst
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recent enigszins te zijn verwilderd.

Klein, donker terrein met villa waarachter grasveld. Het geheel is
omgeven door vrij hoog, oud bos dat door sloten gescheiden is van
Nieuweroord. Weinig onderhoud en daardoor verwildering. In 1990 wordt
het Eysingahuis afgebroken en gaat een projectontwikkelaar op het
terrein villa's realiseren. De oude bomen zullen zoveel mogelijk
gespaard worden.

14. Nieuweroord te Leiden
Wandelpark, vroeger buitenplaats.

Stinzenplanten: Allium ursinum z, Anemone nemorosa a, Corydalis
solida zz, Galanthus nivalis va, Heracleum mantegazzianum z, Myosotis
sylvatica z, Petasites hybridus a, Poa nemoralis z, Rubus spectabilis
a, Scilla non-scripta z, Viola odorata z.

Andere vermeldenswaardige planten: Cardamine flexuosa.

Aardig stinzenmilieu, vooral belangrijk door het voorkomen van de
prachtframboos en de bosanemoon.

Vrij klein terrein met oude bomen en enkele waterlopen. Nogal veel
betreding.

15. Leidse Hout te Leiden
Stadspark aangelegd na 1929.

Stinzenplanten: Allium ursinum a, Anemone nemorosa a, Convallaria
majalis z, Corydalis solida va, Crocus vernus z, Gagea lutea zz,
Galanthus nivalis a, Heracleum mantegazzianum z, Ornithogalum
umbellatum va, Poa nemoralis z, Polygonum bistorta z, Rubus
spectabilis va, Scilla non-scripta va.

Andere vermeldenswaardige planten: Adoxa moschatellina, Cardamine
flexuosa, Festuca gigantea, Montia fontana, Sambucus racemosa.

Vrij belangrijk stinzenmilieu met veel bosanemoon en daslook.

-73-

Vochtige bospercelen, speelgazons, vijver en veel sloten. Intensieve
betreding.

16. Endegeest te Oegstgeest
Park van Psychiatrisch Ziekenhuis, vroeger buitenplaats.

Stinzenplanten: Anemone nemorosa a, Convallaria majalis va, Corydalis
solida a, Crocus vernus z, Digitalis purpurea z, Galanthus nivalis
va, Galanthus nivalis cv. Plenus z, Lunaria annua zz, Ornithogalum
umbellatum z, Parietaria officinalis z, Poa nemoralis a, Polygonum
bistorta z, Polygonum cuspidatum z, Scilla non-scripta va.

Andere vermeldenswaardige planten: Adoxa moschatellina, Aphanes
microcarpa, Asplenium ruta-muraria, Cardamine flexuosa, Circaea
lutetiana, Festuca gigantea, Impatiens glandulifera, Impatiens
parviflora, Milium effusum, Montia fontana, Mycelis mural is, Ornithopus perpusillus, Rubus idaeus.

Vrij belangrijk stinzenmilieu, maar ook waardevolle overige flora.

Nogal hoog gelegen terrein met nog veel oude bomen en heesters.
Paviljoensbouw heeft al veel bos doen verdwijnen. Patiënten worden
ingeschakeld bij het onderhoud van het bos, dat daardoor misschien
iets te grondig gebeurt.

17. Riinpeest (Jelgersmakliniek) te Oegstgeest
Bos van Psychiatrische Universiteitskliniek, vroeger buitenplaats
waar in de vorige eeuw prof.dr. W.F.R. Suringar woonde.

Stinzenplanten: Anemone nemorosa a, Arum maculatum z, Convallaria
meleagris z, Corydalis solida a, Crocus vernus va, Digitalis purpurea
z, Doronicum pardalianches z, Digitalis purpurea z, Galanthus nivalis
a, Ornithogalum umbellatum zz , Poa nemoralis va, Polygonum cuspidatum
a, Scilla non-scripta z.

Andere vermeldenswaardige planten: Adoxa moschatellina (verdween
onlangs na ophoging van gazons), Ageratum houstonianum (sterk verw.
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in moestuin), Allium vlneale, Circaea lutetiana, Festuca gigantea,
Impatiens parviflora, Impatiens glandulifera, Montia fontana,
Ranunculus auricomus.

Vrij belangrijk stinzenmilieu. Een behoorlijk aantal vroeger
opgegeven planten zijn door mij niet meer waargenomen. Ook hier veel
interessante wilde planten.

Oud, vrij donker bos met diverse waterlopen. Ligt direct ten westen
van Endegeest, maar is vochtiger. Ook hier is door paviljoensbouw
e.d. al bos verloren gegaan. Verruiging door gering onderhoud van de
stinzenmilieus.
De bestemming van dit terrein is inmiddels veranderd: Een particulier
plaatste om het terrein van de door hem gekochte oude hoofdgebouwen
(waar de meeste stinzenplanten voorkomen) een hek. ook bestaan er
reeds vergevorderde plannen villa's te bouwen in het weidegebied aan
de westzijde van het terrein. Een onlangs opgerichte stichting pro
beert de natuur- en landschapswaarden van dit gebied van strandwallen
en strandvlakten te behouden.

Curium te Oegstgeest
Oude, verwilderde tuin die behoorde bij een afgebroken villa.

Anemone nemorosa va, Convallaria majalis zz, Corydalis solida zz,
Crocus vernus a, Galanthus nivalis z, Geranium phaeum zz, Heracleum
mantegazzianum z, Lamium galeobdolon var. florentinum z, Lamium
maculatum cv. Variegatum z, Lunaria annua z, Ornithogalum umbellatum
va, Poa nemoralis z, Polygonum cuspidatum z, Scilla non-scripta z.

Andere vermeldenswaardige planten: Rubus idaeus.

Weinig waardevol als stinzenmilieu. Soorten merendeels in kleine
populaties.

Open ruderaal terrein, begrensd door oude bomen en heesters
waartussen vooral de stinzenplanten te vinden zijn. Overwoekering van
de stinzenplanten op het open stuk en verruiging. Begin 1988 werd
begonnen met verkaveling van het terrein t.b.v. woningbouw.
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19. Bos van Wijckersloot te Oegstgeest
Wandelpark, vroeger buitenplaats Duinzicht.

Stinzenplanten: Anemone nemorosa va, Convallaria majalis z, Galanthus
nivalis z, Ornithogalum umbellatum va, Scilla non-scripta va.

Weinig waardevol als stinzenmilieu.

Oud bos met hoge bomen. Veel betreden terrein.

20. Klein Curium te Oegstgeest
Particuliere tuin, vroeger deel van de buitenplaats Duinzicht en
grenzend aan een vroeger kloosterterrein.

Stinzenplanten: Convallaria majalis a, Gagea pratensis va,
Ornithogalum umbellatum z, Viola odorata zz.

Vrij belangrijk terrein door het voorkomen van de weidegeeister.

Oude bomen op zeer schrale gazons, aan één kant een waterloop. Het
beheer is reeds lange tijd gunstig voor stinzenplanten geweest.

21. De Grunerie te Oegstgeest
Particuliere tuin, deel van vroegere buitenplaats.

Stinzenplanten: Anemone nemorosa zz, Chionodoxa luciliae va,
Chionodoxa sardensis va, Corydalis solida va, Galanthus nivalis va,
Galanthus nivalis cv. Plenus z, Heracleum mantegazzianum va,
Ornithogalum nutans z, Ornithogalum umbellatum va, Scilla non-scripta
z, Scilla siberica va.

Als stinzenmilieu weinig belangrijk.

Kleine tuin met oude bomen. Geen duidelijke begrenzing tussen
stinzenmilieu en cultuurtuin. Tijdens het onderzoek (1986)
restauratie van het huis, waardoor tuin bedolven werd onder

-76-

bouwmaterialen.

22. Oude Pastorie (Dorpstraat) te Oegstgeest
Particuliere tuin.

Anemone nemorosa va, Chionodoxa lucLliae z, Convallaria majalis z,
Corydalis solida va, Eranthis hyemails z, Galanthus nivalis va,
Leucojum vernum z, Muscarl botryoides z, Ornlthogalum nutans va,
Ornlthogalum umbellatum va, Scilla non-scripta z, Scilla siberica va.

Weinig belangrijk stinzenmilieu.

Kleine tuin met oude bomen en heesters. Ook hier geen duidelijk
verschil tussen stinzenmilieu en cultuurtuin. Stinzenplanten dreigen
overwoekerd te worden door ruigteplanten.

23. Oud Poelgeest te Oegstgeest
Gemeentepark, vroeger buitenplaats.

Stinzenplanten: Allium urslnum z, Anemone blanda zz, Anemone nemorosa
a, Anemone nemorosa cv. Alba Plena z, Anemone ranunculoides va, Arum
maculatum z, Chionodoxa sardensis va, Convallaria majalis z,
Corydalis bulbosa z, Corydalis solida a, Doronicum pardalianches va,
Galanthus nivalis a, Galanthus nivalis cv. Plenus va, Heracleum
mantagazzianum zz, Lamium maculatum cv. Variegatum z, Lunaria annua
zz, Ornlthogalum umbellatum z, Poa nemoralis z, Polygonatum
multiflorum z, Polygonum bistorta zz, Scilla non-scripta a, Scilla
siberica z, Viola odorata z.

Andere vermeldenswaardige planten: Adoxa moschatellina, Festuca
gigantea, Myosoton aquaticum, Oxalis acetosella, Rubus idaeus.

Een van de fraaiste terreinen in het onderzochte gebied. Zeer
belangrijk.

Groot, oud bos met oude gebouwen, maar ook nieuwbouw. Vrij goed
onderhouden park. Een aantal soorten, vroeger opgegeven, zijn door
mij niet meer teruggevonden.
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24. Terrein Kloosterlaan te Warmond
Oud terreintje waar in de middeleeuwen eerst een kasteel en daarna
een klooster stond.

Stinzenplanten: Galanthus nivalis a.

Zeer rijke groeiplaats van het sneeuwklokje in een (beschermd)
omgracht weiland.

25. Oostergeest te Warmond
Oude, particuliere buitenplaats.

Stinzenplanten: Anemone nemorosa z, Aquilegia vulgaris z, Convallaria
majalis a, Corydalis solida zz, Crocus vernus a, Digitalis purpurea
z, Gagea pratensis z, Galanthus nivalis a, Galanthus nivalis cv.
Plenus zz, Lamium galeobdolon var. florentinum z, Lunaria annua z,
Muscari botryoides z, Ornithogalum nutans z, Ornithogalum umbellatum
va, Polygonatum multif lorum z, Polygonum bistorta z, Rubus
spectabilis va, Scilla non-scripta va, Scilla siberica z.

Andere interessante planten: Erythronium sp., Oxalis acetocella.

Vooral om het oude huis een behoorlijk interessant stinzenmilieu.

Tot het terrein behoren een vrij hoog gelegen tamelijk droog bos,
waterlopen, gazons en weilanden waarin een ooievaarsnest. De eigenaar
van dit familiebezit besteedt veel aandacht aan de groei en bloei van
stinzenplanten en het onderhoud. Sommige stinzenplanten zijn in de
loop der jaren met wisselend succes aangeplant.

26. Begraafplaats Oude Toren (Kerkruïne) te Warmond
Oud, ommuurd kerkhof waarop ruïne van vroegere dorpskerk.

Stinzenplanten: Crocus vernus va, Gagea pratensis z, Galanthus
nivalis z, Lamium galeobdolon var. florentinum a, Matteuccia
struthiopteris z, Ornithogalum umbellatum va, Parietaria officinalis
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va, Pulmonaria angustifolia z, Vinca minor a.

Andere vermeldenswaardige planten: Clematis vitalba, Ballota nigra.

Wat betreft stinzenplanten vrij waardevol.

Mooi terrein met veel begroeiing langs oude muren. Veel grondverzet.
In 1986 schijnt men gestopt te zijn met het gebruik van onkruid
bestrijdingsmiddelen. Overigens zeer wisselend onderhoud.

27. Groot Leerust te Warmond
Wandelparkje aan het water gelegen, vroeger kleine buitenplaats.

Stinzenplanten: Galanthus nivalis cv. Plenus a, Ornithogalwn
umbellatum va.

Weinig waardevol stinzenmilieu.

Vrij donkere tuin met oude bomen. Watersporters kunnen aanmeren en
wandelen.

28. Huis te Warmond bij Warmond
Bos van het Zuidhollands Landschap, vroeger buitenplaats.

Stinzenplanten: Allium ursinum va, Anemone nemorosa a, Anemone
nemorosa cv. Alba Plena z, Arum maculatum va, Convallaria majalis va,
Corydalis bulbosa z, Corydalis solida a, Galanthus nivalis a,
Galanthus nivalis cv. Plenus z , Galium odorata z, Geranium phaeum z,
Leucojum vernum z , Muscari botryoides z, Ornithogalum umbellatum z,
Poa nemoralis zz, Polygonum cuspidatum va, Polygonum sachalinense va,
Saxifraga granulata var. plena zz, Scilla bifolia z, Scilla
non-scripta z.

Andere vermeldenswaardige planten: Adoxa moschatellina, Asplenium
ruta-muraria, Circaea lutetiana, Festuca gigantea, Hieracium
aurantiacum, Impatiens noli-tangere, Lamium galeobdolon, Milium
effusum, Lysimachia nummularia, Oxalis acetosella, Phyllitis
scolopendrium, Ranunculus auricomus.
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Belangrijk stinzenmilieu.

Fraai gemengd bos met beuken- en eikenlanen, doorkruist door vele
sloten. In het algemeen hebben de stinzenplanten nogal te lijden van
verruiging en droogte. Vrij veel vroeger opgegeven soorten zijn door
mij niet meer gevonden.

29. Het Panbos (Persijn) te Katwijk
Recreatiegebied, vroeger landgoed.

Stinzenplanten: Chionodoxa luciliae va, Chionodoxa sardensis z,
Convallaria majalïs a, Corydalis solida z, Doronicum pardalianches z,
Galanthus nivalis va, Scilla non-scripta z, Scilla siberica a.

Weinig interessant stinzenmilieu. Alleen lelietje-van-dalen massaal.

Hoog en droog gelegen terrein, grenzend aan de binnenduinen. Vrij
open bos met boomgroepen in en bij weiden. Na openstelling voor
recreatie intensieve betreding.

30. De Luwte te Katwijk
Particuliere tuin, grenzend aan het Panbos.

Anemone nemorosa va, Arum maculatum a, Convallaria majalis a, Cory
dalis solida z, Galanthus nivalis va, Ornithogalum nutans z, Ornithogalum umbellatum a, Polygonatum multif lorum z, Scilla siberica a.

Waardevol recent stinzenmilieu.

Dit terreintje is eigenlijk een laag gelegen, met oude bomen beplante
landweg pal naast het hoge duin van het Panbos. De eigenaar heeft na
de oorlog met veel succes een fraai terrein aangelegd. De planten
komen uit Zuid-Limburg.
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29.
30.
31.
32.

Het Panbos
De Luwte
Herenschoolbos
t e r r e i n a c h t e r RK k e r k t e Katwijk a a n d e Rijn

Kaart 5. Stinzenmilieus in uurhok 30.26
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31. Herenschoolbos (De Wilbert) te Katwijk
Bos van een verpleeghuis, vroeger van R.K. Gymnasium en klooster en
nog eerder buitenplaats.

Stinzenplanten: Anemone nemorosa va, Corydalis solida a, Crocus
vernus z, Galanthus nivalis va, Ornithogalum nutans va.

Andere vermeldenswaardige planten: Impatiens parviflora.

Weinig belangrijk terrein voor stinzenplanten.

Vrij donker, verjongd bos met tuinornamenten en kleine begraafplaats.
Het is van oorsprong een oud terrein.

32. Terrein achter R.K. Kerk te Katwijk aan de Riin
Voormalige pastorietuin.

Stinzenplanten: Chionodoxa luciliae va, Crocus vernus z, Galanthus
nivalis z, Ornithogalum umbellatum z, Scilla siberica va.

Andere vermeldenswaardige planten: Ballota nigra.

Als milieu voor stinzenplanten weinig waardevol.

Verwaarloosd stukje grond ingeklemd tussen begraafplaats, school en
achtertuinen. Kinderspeelplaats en daardoor veel betreding.

33. Offem te Noordwijk
Particuliere buitenplaats.

Stinzenplanten: Allium ursinum a, Anemone nemorosa a, Anemone
nemorosa cv. Alba Plena z, Convallaria majalis va, Corydalis solida
a, Digitalis purpurea z, Galanthus nivalis a, Ornithogalum nutans z,
Ornithogalum umbellatum z, Petasites hybridus va, Poa nemoralis z,
Primula vulgaris z, Rubus spectabilis z, Saxifraga granulata cv.
Plena z, Scilla non-scripta a, Viola odorata va.
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30.16

30.17

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
47.

Offem
Algemene Begraafplaats
Calorama
Oud Leeuwenhorst
Nieuw Leeuwenhorst
kerkhof Ned.Herv.Kerk
Boerhaavetuin
Overbos Schoonoord
Clemenshuis

Kaart 6. Stinzenmilieus in de uurhokken 30.16 en 30.17

-83-

Andere vermeldenswaardige planten: Montia fontana, Myosotis discolor,
Rumex sanguineus, Stellaria holostea, Veronica filiformis.

Zeer belangrijk stinzenmilieu.

Fraai, groot binnenduinbos. Vrij vochtig. In bepaalde delen van het
terrein worden oude soorten verwilderde narcissen gevonden, restanten
van de tentoonstelling Noordwijks Florapark (Alg. Ver. voor
Bloembollencultuur) in 1932.

34. Algemene Begraafplaats te Noordwiik
Ommuurde begraafplaats op het duin.

Stinzenplanten: Corydalis solida z, Galanthus nivalis z, Galanthus
nivalis cv. Plenus zz, Scilla siberica a.

Weinig waardevol stinzenmilieu.

Eigenlijk alleen stinzenplanten in de berm langs de toegangsweg.

35. Calorama te Noordwiik
Particuliere buitenplaats.

Stinzenplanten: Corydalis solida a, Gagea pratensis va, Galanthus
nivalis a, Ornithogalum nutans va, Ornithogalum umbellatum z,
Polygonum cuspidatum z, Rubus spectabilis va, Scilla non-scripta a.

Vrij belangrijk stinzenmilieu. De wilde hyacint komt massaal voor.

Hoog en zwaar geboomte, daardoor een nogal donker terrein. In het
verleden is nogal wat terrein verloren gegaan door woningbouw e.d.
In het huis woonde in de vorige eeuw de botanicus dr. J. Everwijn.

36. Oud Leeuwenhorst te Noordwiik
Particuliere buitenplaats.

Stinzenplanten: Galanthus nivalis a, Polygonum cuspidatum z, Scilla
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non-scripta a
Andere vermeldenswaardige planten: Corydalis claviculata, Festuca
gigantea, Myosotis discolor, Ornithopus perpusillus, Potentilla
argentea.

Stinzenflora van minder betekenis, wel interessante andere wilde
planten.

Uitgestrekt gebied met veel bossen en weiden en daardoor droge en
natte terreinen.

37. Nieuw Leeuwenhorst te Noordwiik
Bos van het Zuidhollands Landschap, vroeger buitenplaats.

Stinzenplanten: Convallaria majalis z, Gagea pratensis zz, Galanthus
nivalis va, Ornithogalum umbel latum va.

Andere vermeldenswaardige planten: Dactylorchis majalis subsp.
praetermissa, Ornithopus perpusillus.

Weinig belangrijk stinzenmilieu.

Binnenduinrandbos met oude hoge bomen, ook enkele waterpartijen.

38. Kerkhof Ned. Herv. Kerk te Voorhout
Oud klein kerkhof rond kerk.

Stinzenplanten: Gagea pratensis va, Ornithogalum nutans z,
Ornithogalum umbellatum z, Viola odorata va.

Waardevol door het voorkomen van de weidegeeister (ook in de
tussenbermen van de naast het kerkhof gelegen Prof. Aalberselaan).

Onderhoud redelijk gunstig voor stinzenplanten.

39. Boerhaavetuin te Voorhout
Oude particuliere pastorietuin , tot voor kort onder beheer van de
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Leidse Hortus. Geboorteplaats van de medicus Boerhaave (1668).
Stinzenplanten: Anemone nemorosa va, Arum maculatum zz, Erythronium
dens-canis zz, Galanthus nivalis va, Ornithogalum nutans z (allen min
of meer in stinzenmilieu).

Weinig waardevol stinzenmilieu.

Ligging naast een cultuurtuin met gewassen van de Hortus met aan de
randen ook een stinzenmilieu. Het terrein wordt nu onderhouden door
de Stichting Natuur- en Landschapsbeheer van Zuid-Holland.

40. Overbos Schoonoord te Voorhout
Wandelpark, vroeger deel van een buitenplaats.

Stinzenplanten: Convallaria majalis va, Crocus vernus z, Galanthus
nivalis va.

Weinig waardevol stinzenmilieu.

Vrij vochtig oud bos met oude bomen en enkele waterpartijen. Opslag
van narcissen. Sterk betreden. Binnenkort wordt het bos verjongd.

41. Kerkhof Ned. Herv. Kerk te Sassenheim
Oud ommuurd kerkhof rond Romaanse dorpskerk.

Stinzenplanten: Gagea pratensis va, Ornithogalum umbellatum va.

Andere vermeldenswaardige planten: Asplenium ruta-muraria, Asplenium
trichomanes, Cymbalaria mural is.

Waardevol door het voorkomen van de weidegeeister.

Veel grondverzet, vooral nu (sinds 1987) de kerkhofmuren opnieuw
worden gerestaureerd. Hopelijk zal de aanleg van schelpenpaden geen
nadelige gevolgen hebben voor de weidegeeister.

42. Park Rusthoff te Sassenheim
Wandelpark, vroeger buitenplaats.
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24.58

Kaart 7. Stinzenmilieus in de uurhokken 25.58 en 30.18
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Stinzenplanten: Convallaria majalis z, Galanthus nivalis z, Galanthus
nivalis cv. Plenus zz, Heracleum mantegazzianum z, Ornithogalum
umbellatum z , Scilla non-scripta va, Tulipa sylvestris zz.

Andere vermeldenswaardige planten: Festuca gigantea, Impatiens
glandulifera, Mont ia fontana.

Weinig waardevol stinzenmilieu.

Terrein met zowel hoog geboomte als waterpartijen met daarin een
eiland. Sterke betreding en nogal intensief onderhoud.

43. Huis ter Leede te Sassenheim
Oude particuliere buitenplaats.

Stinzenplanten: Convallaria majalis z, Galanthus nivalis va,
Galanthus nivalis cv. Plenus z, Ornithogalum umbellatum va, Scilla
bifolia va, Scilla non-scripta a, Scilla siberica va.

Andere vermeldenswaardige planten: Corydalis claviculata.

Alleen waardevol voor stinzenplanten door het voorkomen van vroege
sterhyacint en wilde hyacint.

Vrij droog terrein, op venig zand, soms klei, met oude bomen en gren
zend aan weilanden. De buitenplaats was vroeger aanzienlijk groter.
De tegenwoordige eigenaar heeft nogal wat bolgewassen (narcissen)
aangeplant.

44. Huis ter Spekke te Lisse
Particuliere tuin van villa, vroeger boerderij, daarvoor ridderhof
stad.

Stinzenplanten: Gagea pratensis z, Galanthus nivalis a, Ornithogalum
nutans z.
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Stinzenplanten van ouds aanwezig.

Hoog gelegen landhuis met oude hoge bomen omzoomd. De om het huis
staande stinzenplanten gaan achteruit door toenemende verruiging.

45. Landgoed Keukenhof te Lisse
Particulier landgoed.

Stinzenplanten: Anemone nemorosa a, Convallaria majalis a, Corydalis
solida va, Digitalis purpurea va, Galanthus nivalis a, Galanthus
nivalis cv Plenus zz, Ornithogalum umbellatum z, Poa nemoralis va,
Polygonum cuspidatum a, Scilla non-scripta a, Vinca minor va, Viola
odorata va.

Andere vermeldenswaardige planten: Aconitum napellus (verw.), Adoxa
moschatellina, Circaea lutetiana, Deschamps ia flexuosa, Festuca
gigantea, Impatiens parviflora, Listera ovata, Montia fontana,
Ornithopus perpusillus, Viola riviniana.

Vrij waardevolle stinzenflora, vooral te vinden nabij het kasteel.

Groot, fraai binnenduinbos, enerzijds hoog, droog en kalkarm, maar
ook weilanden en vochtige strandvlakten.

46. Begraafplaats Duinhof te Lisse
Vanaf 1929 begraafplaats, daarvoor deel van het landgoed Keukenhof.

Stinzenplanten: Chionodoxa luciliae va, Chionodoxa sardensis z,
Convallaria majalis z, Galanthus nivalis z, Lamium galeobdolon var.
florentinum z, Saxifrage granulata cv. Plena z, Scilla siberica a
(ook witte ex.).

Andere vermeldenswaardige planten: Deschampsia flexuosa, Montia
fontana, Pteridium aquilinum, Puschkinia spec.

Vrij belangrijk terrein, vooral door het voorkomen van enkele
Chionodoxa-soorten in behoorlijke hoeveelheden.
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Hooggelegen, sterk bebost terrein. In de oudere delen krijgt de
natuur nog haar kansen.
47. Clemenshuis te Noordwiikerhout
Onderdeel van het Psychiatrisch Ziekenhuis St. Bavo, eerder R.K.
Retraitehuis.

Stinzenplanten: Convallarïa majalis a, Crocus vernus z, Galanthus
nivalis z, Lamium galeobdolon cv. Variegatum (var. florentinum) va,
Scilla non-scripta zz.

Weinig belangrijk stinzenmilieu.

Donker bos, nog op de oude duinhoogte gelegen, omgeven door
laaggelegen afgegraven bollengronden. Als therapie verwijderen enkele
patiënten de ondergroei van kleine stukken van het terrein.

48. St. Bavo te Noordwiikerhout
Park van een Psychiatrisch Ziekenhuis, gesticht in 1914, in het duin
gebouwd.

Stinzenplanten: Aquilegia vulgaris zz, Digitalis purpurea zz, Galium
odorata z, Heracleum mantegazzianum a, Lamium galeobdolon cv Variega
tum (var. florentinum) va, Matteuccia struthiopteris z, Petasites
hybridus va, Phytolacca esculentra z, Scilla non-scripta zz, Vinca
minor va.

Andere vermeldenswaardige planten: Impatiens parviflora.

Weinig waardevol als stinzenmilieu. De 'oude' stinzenplanten zijn
niet aanwezig, wel sommige neo-stinzenplanten in behoorlijke hoeveel
heden. Van belang is wel het verwilderd voorkomen van lievevrouwe
bedstro en de oosterse karmozijnbes.

Groot terrein met veel paviljoens, dierenparkje en begraafplaats. In
het westelijk deel een park met vijver en gazons en fraai beplant met
veel soorten sierplanten. Verwildering treedt op aan de randen van
het park, waar meer natuurlijk bos en sloten te vinden zijn. Aldaar
weinig onderhoud. Het Psychiatrisch Ziekenhuis gaat binnenkort Noord-
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wijkerhout verlaten. Wat met gebouwen en terreinen gebeurt is voor
alsnog niet duidelijk.

48. St.Bavo
4 9 . S a n c t a Maria

Kaart 8. Stinzenmilieus in uurhok 24.57
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. Sancta Maria te Noordwiikerhout
Psychiatrisch Ziekenhuis, gesticht in 1928, eveneens in vroeger duin
gelegen.

Stinzenplanten: Convallaria majalis va, Heracleum mantegazzianum va,
Lamium galeobdolon cv. Variegatum (var. florentinum) va, Pachysandra
terminalis va, Scilla non-scripta zz.

Andere vermeldenswaardige planten: Lysimachia nummularia, Ornithopus
perpus il lus.

Weinig interessant stinzenmilieu.

Vrij groot terrein, eveneens met veel paviljoens, dierenparkje en
hooggelegen begraafplaats. De stinzenplanten zijn vooral te vinden in
de afsluitende vrij lage bosschages en in de verwilderde tuinen van
enkele leegstaande gebouwen.
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Ecologie van kleine landschapselementen
Kleine landschapselementen vormen voor
veel soorten planten en dieren van het
cultuurlandschap biotoop en ecologische
infrastructuur. In 1986 wijdde het RIN
een studiedag aan dit thema. In het
verslag hiervan werd een overzicht
gegeven van de stand van het onderzoek
en er is ruime aandacht besteed aan
praktijkproblemen van de landinrichting.
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