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Onderhoud aan de paden
November en december zijn de maanden, waarin de werkgroep groot onderhoud
pleegt aan de Stinzentuin Mildenburg. Deze maand heeft Zuid Hollands Landschap
een grote berg schelpen afgeleverd. Het pad langs de bosvijver was wat
overwoekerd en was niet goed herkenbaar meer. De werkgroep wil graag dat de
paden langs de bosvijver, maar ook de paden in de stinzentuin goed herkenbaar zijn
als pad.
De reden is dat bezoekers, die de tuin bezoeken, eerder op de paden blijven als deze
goed herkenbaar zijn. Langs de paden staan kwetsbare planten en de werkgroep wil
voorkomen dat deze planten en kwetsbare bollen vertrapt worden.

Foto’s
Peter Moree

© Jan Engelblik

Pagina 2

Stinkend nieskruid
Helleboris foetidus

Stinkend nieskruid (Helleborus foetidus)
Het stinkend nieskruid schiet al erg vroeg in
bloei dit jaar. De geur van de lichtgroene
bloemen, wanneer deze worden aangeraakt,
is niet aangenaam. Dit geldt nog sterker
wanneer de bladeren worden fijngewreven.

Foto’s

Archieffoto

© Jan Engelblik

Peter Moree

Pagina 3

Stengelloze sleutelbloem
Primula vulgaris

Bloeitijd: december - maart
Het eerste bloemetje van de stengelloze sleutelbloem (Primula vulgaris) is er dit jaar vroeg bij.
Een plant uit de sleutelbloemfamilie (Primulaceae)
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Een Damastbloem
Hesperus of viola matronalis

(Die niet op de kalender heeft gekeken)
“Normale” bloeitijd: april - juni (!)

Hesperus of viola matronalis - Kruisbloemigen
Bloeitijd: april - juni
Deze damastbloem staat, ineens tot verbazing van de werkgroep, al in bloei !
De naam “damastbloem” is een verbastering van het Franse “Violettes des dames”.
Geurende bloemen werden vroeger nogal eens betiteld als “violen of violieren”.
Zodoende werd Damastbloem toen tot “Viola matronalis” verbasterd. Dat matronalis
kwam van “matrona” wat soms nog wordt gebruikt als matrone. De plant werd in
Nederland vroeger wel “nachtviool” genoemd. Hesperis is afkomstig van het Griekse
“Hesperia” oftewel “avondland” in het westen gelegen in de oudheid. (Italië en later
Spanje)
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