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Een beeldverslag van de stinsenplantenexcursie in de Haarlemmerhout
op 24-03-2017, onder leiding van Ria Simon en Hein Koningen

Op vrijdag 24 maart 2017 gingen 14 personen en 2 honden de stinsenplanten bewonderen in de 
Haarlemmerhout, een deel van het openbaar groen in Haarlem. Vanaf de bushalte in de 
Tempeliersstraat ging het naar een brede groenstrook naast het Frederikspark. Daar stond het vol 
met Bosgeelster (Gagea lutea).

Bosgeelster.
Tere gele bloemen die met 2 tot 7 bij elkaar staan.

De plant heeft slechts 1 grondstandig blad. De top van het blad is kapvormig samengetrokken en 
lijkt daardoor op een bootje.



Allemaal op een rij om foto's te maken.

Hein Koningen geeft een boeiend college en wijst: straks zien we daar een 
andere soort Geelster, namelijk de Weidegeelster (Gagea pratensis).

Er staat ook Vingerhelmbloem. Dit heette vroeger Voorjaarshelmbloem.



Frederikspark, met rechts een veld dat altijd speelveld moet blijven.

In de middenberm van de Kleine Houtweg staat inderdaad de andere soort: Weidegeelster.
Deze heeft veel smaller blad en slechts 4 of minder bloemen, maar wel grotere bloemen.



Hierna nemen we een kijkje in de tuin van Spaar en Hout, tegenwoordig een zorglocatie. Bij een 
prachtige Plataan staat het vol met stinsenplanten.

Er staat o.a. Grote sneeuwroem (Chionodoxa siehei), in twee tinten.



Oosterse sterhyacint (Scilla siberica), met de bloemen naar beneden knikkend.

Een onbekende Vogelmelk (Ornithogalum), met zeer kort gesteelde bloemen.

Armbloemig look (Allium paradoxum).



En dan nog zo'n schoonheid. Lage planten met lichte bloemen, lijkend op een Hyacint, maar met 
een fraaie blauwe streep.

    Buishyacint (Puschkinia scilloides).

Bij het betreden van de Kleine Hout zien we hoog in een Beuk een nest van Bijen, nadat we eerst 
een nest in een afgezaagde stronk zagen.



In de Kleine Hout staat het Hildebrand Monument.

Boven Breedbladige druifhyacint (Muscari latifolium) en onder Maarts viooltje (Viola odorata).


