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Excursie naar de Stinzentuin Mildenburg
door de KNNV “IJssel en Lek “
Op 3 maart heeft de KNNV “ IJssel en Lek ” de Stinzentuin Mildenburg bezocht.
Betty Kooistra, uit Friesland, gaf op een professionele en interessante wijze uitleg over de
aanwezige stinzenplanten aan de groep van de KNNV.
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Vroege roze sterhyacint
Scilla bifolia rosea - Aspergefamilie
Bloeitijd: maart - april
De vroege sterhyacint (Scilla bifolia) is een plant uit de
aspergefamilie (Asparagaceae) laat zich nog schuchter
zien. In Nederland is ze een stinzenplant, die vooral in het
Noorden van Nederland in het wild en op buitenplaatsen
in loofbossen op vruchtbare grond voorkomt. De vroege
sterhyacint lijkt veel op de Oosterse sterhyacint (Scilla
siberica), maar bij deze laatste staan de bloemen niet
omhoog, maar knikken ze. De plant komt van oorsprong
voor in Midden- en Zuid-Europa en in Klein-Azië. In België
is de plant inheems in de streek tussen Samber en Maas.

Vingerhelmbloem
Corydalis solida - papaverfamilie
Bloeitijd: maart - april
Vingerhelmbloem is een bloeier in het
vroege voorjaar. De plant heeft een
tros met licht paarsrode tot witte
bloemen. Deze zijn tweezijdig
symmetrisch en hebben de vorm van
een helm. Ze hebben ook een spoor
met nectar. Onder elke bloem zit een
schutblad dat vingervormig is
ingesneden. De kleur van de bladeren
en stengel is wasachtig blauwgroen.
Ondergronds is een knol te vinden
waaruit vroeg in het voorjaar de
stengel tevoorschijn komt. De knol is
sponsachtige gevuld.
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Helleboris oriëntalis

Helleborus orientalis is een prachtige winterbloeier. Nieskruid houdt van
humusrijke kalkgrond. Het is een “bossig” groeiende plant. Blad glanzend
donkergroen. In winter lang aanblijvend. Bloemen februari - april. Rode, roze en
witte tinten. Hoogte circa 40 cm. Voor humusrijke grond in de halfschaduw.
Verdraagt zomerdroogte.

Deze foto’s zijn gemaakt
d.m.v. focus stacking of
foto’s stapelen.
Uitleg op pagina 5
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Galantus nivalis veridapice

Het bijzondere van deze soort is dat de
buitenste bloemblaadjes groene punten
hebben. Normaal gesproken hebben alleen
de binnenste bloemblaadjes een groen
merkje. Je komt overigens allerlei
spellingsvarianten tegen voor de naam van
dit sneeuwklokje

slede

Sneeuwklokje
Galanthus Woronowi
(Glanzend sneeuwklokje)

Bloeitijd: januari - maart
Is de determinatie nog steeds niet echt
duidelijk, dan kan een dwarsdoorsnede van
het blad uitkomst bieden.
Onder een microscoop of een vergrootglas is
een duidelijk verschil te zien. Galanthus
ikariae heeft grote luchtzakken tussen de
cellen en de eigenlijke cellen liggen niet in een
vast patroon. Bij Galanthus woronowii
ontbreken die luchtzakjes.
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Scilla mischstchenkoana / Streephyacint
Bloeitijd: februari maart
De plant komt van nature voor in de Kaukasus en Zuid-Rusland. In 1931 of 1936
introduceerde het Nederlandse bollenbedrijf Van Tubergen deze plant in tuinen in WestEuropa. De plant wordt daarom vaak aangeduid, met een naam om op te oefenen,
Scilla mischtschenkoana 'Tubergeniana', alsof het een cultivar zou zijn of zelfs als Scilla
tubergeniana, alsof het een andere soort zou zijn. Bloemdekslippen niet vergroeid en heeft
lange meeldraden. Kan verward worden met de buishyacint. (Puskinia scilloides)
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De krokus Sieberi
Bloeitijd: januari - maart
Krokus (Crocus) is een geslacht uit de lissenfamilie (Iridaceae), dat 90 soorten
omvat. Hiervan is circa een derde deel herfstbloeier.De krokussen zijn vooral
afkomstig uit de bergen rond de Middellandse Zee. Het grootste aantal soorten
zijn afkomstig uit de Balkan en Klein-Azië.
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De Crocus chrysanthus
Bloeitijd: januari - maart
Wordt gewoonlijk de 'sneeuwkrokus' of “vroege krokus” genoemd, omdat hij zo vroeg in het
jaar bloeit. Hij is nauw verwant aan Crocus biflorus; sommige van de cultivars die als Crocus
chrysanthus worden verkocht, zijn Crocus biflorus-hybriden.
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