
Een beeldverslag van de stinsenplanten-excursie naar buitenplaats Beeckestijn
op 24-03-2018, onder leiding van Ria Simon en Hein Koningen

Op zaterdag 24-03-2018 gingen negen personen van de KNNV Amsterdam naar stinsenplanten 
kijken op buitenplaats Beeckestijn, gelegen aan de Rijksweg in Velsen-Zuid. Helaas bloeiden ze 
nog niet in overvloed, vanwege de koude weken ervoor. We verzamelden bij de bushalte Parkweg. 
Vandaar wandelden we langs de Rijksweg, waar we al het een en ander tegenkwamen. Hein gaf 
uitleg bij planten in voortuinen, maar ook de verwilderde bolgewassen in de berm kregen aandacht. 
Behalve bloeiende krokussen stonden er ook veel pollen met lang, smal blad van Kraailook en 
Gewone vogelmelk. Het blad van Kraailook ruikt naar ui, dat van de Gewone vogelmelk niet.



Op de buitenplaats, een rijksmonument, staat Huis Beeckestijn, een groot, wit huis, met twee 
koetshuizen. In één daarvan zit een brasserie. Sinds 2011 beheert Natuurmonumenten de tuinen en 
het parkbos. In het park zijn diverse tuinstijlen terug te vinden. Niet alleen de strakke, rechthoekige,
maar ook de landschappelijke, met een slingerende beek. Het achterpark is een voorbeeld van de 
eerste (vroege) landschapsstijl in ons land. In oktober 2017 is een mix van 40.000 stinsenbollen 
geplant. Tijdens deze excursie wilden we o.a. het resultaat daarvan bekijken.

Eranthis hyemalis, Winterakoniet. Staat al jaren op deze plek bij de gebouwen 
en heeft zich flink uitgebreid. Ze zijn hier al bijna uitgebloeid.

Ertussen een enkele Scilla siberica, Oosterse sterhyacint, met knikkende bloemen.

Crocus tommasinianus, Boerenkrokus.
Bloemen van buiten grijsachtig, van binnen 
lila of lavendelblauw. Bij zon stervormig uitstaand.

Crocus vernus, Bonte krokus.
Bloemen wit met paarse strepen of vlekken,
of geheel wit of paars.



Saxifraga granulata 'Plena', Haarlems klokkenspel.
Bloeit pas in mei. Een kenmerkende stinsenplant van Beeckestijn.

Scilla mischtschenkoana, Streephyacint. 
Bloemdekslippen niet vergroeid en heeft lange meeldraden.

Er stond nog een tweede soort tussen: Puschkinia scilloides, Buishyacint. 
Bloemdekslippen deels vergroeid. De meeldraden zijn kort en vormen een kokertje (corolla).



Chionodoxa forbesii/lucillae, Grote sneeuwroem.
Bloemdekslippen met wittige basis en aan de voet vergroeid, korte meeldraden.

De schulpvijver. Deze bevindt zich op de hoofdlaan.

Wanneer je je omdraait, zie je in de verte het huis. De tuinen zijn altijd toegankelijk voor
wandelaars. In het huis worden tentoonstellingen gehouden. Daarvoor moet je toegang betalen.



Her en der staat Galanthus nivalis, het Gewoon sneeuwklokje.
De meeste zijn al uitgebloeid, maar deze pol is nog fraai.

Nogmaals Winterakoniet. Deze zijn kennelijk vorig jaar aangeplant en bloeien daarom wat later.
Ze zijn nu op hun mooist. Het lijkt wel of deze groepjes grotere bloemen hebben dan normaal.

De paden lopen hier schuin weg. Vooraan een linde. Geknot en weer uitgelopen.
Hein vertelt dat van onze inheemse bomen de linde het grootste regeneratievermogen heeft.



De stenen randen zijn van het reposoir aan de zuidlaan. Op deze verhoging stonden vroeger bankjes
waar men even kon uitrusten tijdens de wandeling. Nu in een moderne uitvoering. Er liep een bijen-
onderzoeker mee in de groep en zij vertelde over bijen en wat voor planten voor bijen belangrijk 
zijn. Zie ook https://www.flowerpowertuinenvanwest.nl.

Galanthus elwesii, het Groot sneeuwklokje. Heeft breder blad dat vaak gedraaid is 
en twee vlekken op de binnenste bloemdekslippen. Er zit nogal wat variatie in de vlekken.

https://www.flowerpowertuinenvanwest.nl/


Ze staan vlakbij het reposoir.

De vlekken en streepjes binnenin verschillen ook.



Nogmaals Bonte krokus, een echte stinsenplant. We zagen er niet veel in bloei. Stinsenflora is wat 
ruimer: dat zijn de stinsenplanten en hun begeleiders, zoals bijv. speenkruid en fluitenkruid.

Deze lindes staan in een rondje. De hoofdstam heeft in het midden 
gestaan, maar is geheel weggerot. Dit zijn de uitlopers daarvan.

Op een eik zit een knobbel. Die blijkt uit diverse kamertjes te bestaan. Van welk insect?



Op een andere eik zien we Ramshoorngallen. Die zijn pas in 2003 voor het eerst in Nederland
gevonden. Ze zijn nu algemeen. Gal van de Ramshoorngalwesp.

Allium ursinum, Daslook. Alleen nog blad.

Verderop nog meer van die gallen. Een aantal bij elkaar.



Naar de bloemenwaaier. Vanwege renovatie staan er weinig planten.
Er staat wel een Cornus mas, Gele kornoelje, te bloeien.

We zien druifjes. Dit zijn echter niet de bekende Blauwe druifjes, maar Muscari azureum. 
Die heeft (nog) geen Nederlandse naam. Bloemen lichtblauw, zonder wit randje. 

Wanneer de bloemen open zijn, zie je dat er een streepje op zit. Zie bijv.
http://www.blumeninschwaben.de/Einkeimblaettrige/Liliengewaechse/traubelhyacinthe.htm#11.

Gagea pratensis, Weidegeelster. Smal blad, zonder witte streep. Er zitten knoppen in.

http://www.blumeninschwaben.de/Einkeimblaettrige/Liliengewaechse/traubelhyacinthe.htm#11


Deze Grote sneeuwroem staat er heel mooi bij en heeft veel duidelijker het wit aan de basis.
Hij heeft twee bladen, maar heet niet Scilla bifolia …..

Het beeld van de bloem van de buishyacint lijkt op dat van sneeuwroem, 
maar die is wit met blauwe streepjes.

Corydalis solida, Vingerhelmbloem. Het schutblad lijkt op een handje. 
Een volksnaam is “Vogeltje op de kruk”, vanwege de vorm van de bloemen.

We nemen een pauze in Brasserie Beeckestijn. De drankjes worden 
“aangekleed” geserveerd. Dat ziet er niet alleen mooi uit, maar ze smaken ook prima.



De berceau in de baroktuin. Dit is een loofgang. Hier konden de dames in 
vroeger tijden wandelen zonder bruin te worden.

Een geknotte linde die wel wat weg heeft 
van een treurende dame.

De slangenmuur in de baroktuin. Ook hier 
bloeiende Gele kornoelje. In de kruidentuin staat 
zo’n zelfde muur.

We hebben Ria en Hein bedankt voor alles wat ze ons verteld hebben. Niet alleen over de tuinen en 
de stinsenplanten, maar ook over de geschiedenis van de buitenplaats.
Wie meer wil weten over Beeckestijn, kan kijken op https://www.buitenplaatsbeeckestijn.nl en 
https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/landgoed-beeckestijn.

Er bestaat een fraaie stinsen app (alleen voor android), zie https://www.nature2u.nl/stinzen-app.

https://www.nature2u.nl/stinzen-app
https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/landgoed-beeckestijn
https://www.buitenplaatsbeeckestijn.nl/

