Daslookpad 2021
Half april is de bloei van het daslook begonnen. We kunnen
er een hele tijd van genieten. Als het erg warm wordt, zijn
de bloemen sneller uitgebloeid en zijn het alleen nog de
vruchten en de geurende (stinkende?) bladeren die opvallen.
Behalve het daslook, zijn het alle lente-verschijnselen, die
aandacht krijgen in dit natuurpad, zoals het jonge groen, de
bloeiende bomen, de vogels, enzovoort.
Een plattegrond met de nummers vind je op de laatste
bladzijde.
Gebruik evt. de volgende zoekkaarten: Bloemen in mei, de
Vogelzangkaart en Bomen

Start de wandeling bij het hek van De tuin van de smid aan het Polderpad.

1 De bloeiende eiken in de berm
Niet alle bomen, ook niet van 1 soort en op 1 plek, worden gelijk
groen. Ze hebben hun eigen ‘kalender’ en die geldt
voor altijd. Let er eens op in eigen straat of buurt. De boom die
het eerst groen wordt dit jaar, doet dat volgend jaar ook.
Daarom is er vast een eik te vinden die aan het bloeien is.
Kijk naar de lange sliertjes met mannelijke bloemen en de
korte steeltjes met rode bolletjes: de vrouwelijke bloemen,
of al mini-eikeltjes.

Aan de linkerkant van het pad, kun je waarschijnlijk ook nog
de wilgen zien bloeien. Wilgen zijn 2-huizig, dat betekent
dat de ene boom alleen mannelijke katjes heeft en een
andere alleen vrouwelijke katjes.

2. Bloemen in de berm

De paardenbloem en fluitenkruid, madeliefjes, de pinksterbloem, en het eerste
bloeiende gras: de vossenstaart.
Kun je vandaag ook pluisjes blazen van de paardenbloem? Dat mag best, maar kijk eerst
even hoe mooi de parapluutjes zijn, als geheel, en afzonderlijk.

3. Het begin van de houtkade
Op het bruggetje heb je een mooi doorkijkje naar het watervalletje; het niveau in de
polder is niet overal gelijk. Luister ook even! In de bramenhaag hoor je vaak vogels, zoals
het roodborstje en de tuinfluiter!

Dit paadje is een houtkade. Een oud weggetje
met aan weerszijden geknotte bomen. Vlak langs
het water vooral wilg en verder vooral es.
De takken werden vroeger afgezaagd als
geriefhout; om te gebruiken dus. Als paaltjes,
gereedschapsstelen, bonenstaken, vlechthout,
enzovoort .
Helaas zijn sommige hele oude stobben dood.
Maar er zijn nog mooie knoestige exemplaren bij.
In een knoest of stobbe kunnen andere planten
gaan groeien, en zelfs vogels broeden.

Zoek naar de mooiste exemplaren!

4. De eerste daslook
Vroeger kwam de daslook alleen in het landgoedbos
voor, maar nu staat het ook volop op de houtkade.
Heb je de geur al opgemerkt?
Een blaadje kneuzen tussen je vingers mag ook. Wat
vind je ervan?
Daslook is duidelijk familie van de ui, de bieslook en de
knoflook? Welke van de 4 vind jij het lekkerste
ruiken?
Let goed op het blad. De onderkant is naar boven
gekeerd en is donkerder groen dan de eigenlijke
bovenkant.
Daslook is een stinzeplant, dit is een plant die vroeger
aangeplant is bij buitenplaatsen, maar later ook
verwilderde in de natuur.

5.Doorkijkje naar de schooltuinen, waar alles nog heel pril is.
De schooltuinen zijn gestart begin april en de eerste gewassen zijn gezaaid en geplant.
Half augustus beleven de kindertuinen hun hoogtepunt, maar eigenlijk is het er altijd
mooi. De tuin is open als de kinderen tuinieren, op maandag, dinsdag en woensdag, Maar
ook extra open op woensdagmiddag
en elke zondag van 11-13 uur.
Geniet van de sfeervolle tuin, met
oude hoogstambomen, het
minimuseum de Doevestate, de
kruidentuinen en vlindertuin.
Alle beschermkappen (oude
melkflessen) zijn nodig omdat
fazanten gek zijn op het jonge
groen.

6. Het kasteelbos of landgoedbos is tijdelijk daslookbos.
Daslook is een plant die alle ruimte schijnt in te nemen. Weinig andere soorten krijgen
nog een kans. Een andere dominante soort, met wortelstok, kan er wel tegen.

Zie je het Zevenblad bijvoorbeeld?

De blaadjes van de daslook zijn te gebruiken in de sla
of in een sausje . Als het eenmaal groeit, kun je er
makkelijk wat van oogsten.
Het vermeerdert vooral door uitzaaien. Zie je jonge
daslookplantjes staan? Die gaan pas na een paar jaar
ook bloemen maken.

7. Bij het uitzicht over de Cronesteinse polder
Ga het kleine paadje links in en geniet van het
uitzicht. En wat een hoop mensen kiezen dit
plekje als favoriete uitkijkpunt. Je ziet de
koeien, hazen, weidevogels en watervogels, een
broedende zwaan en vast ook wel een reiger.
Aan de rechterkant zie je soms ganzen broeden.
Boven je hoofd het jonge groen van
een linde, te herkennen aan het
hartvormige blad. Een lindeboom is
ook wel symbool voor de liefde.
Kijk eens omhoog en ontdek het jonge groen van verschillende bomen langs het pad.

8 Reigernesten op het eiland :Je hoort me wel, maar ziet me niet!
Op het eiland broeden ook reigers, maar heel verscholen in de klimop. Als je hier langs
wandelt, zul je ze ongetwijfeld horen. Misschien zijn het de bedelende jongen,
misschien ook de ouders.

9. De Cronesteynhoeve: boerderij met een andere functie.
Een boerderij die ook veehouderij is, heeft het park niet meer. Maar de gebouwen zijn
gelukkig wel behouden. In de Cronesteynhoeve werken verschillende groepen van
Gemiva , zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Er is ook een
winkeltje waar planten, bloemen, honing en haardhout te koop zijn.

10 De kathedraal met zuilen.
In dit deel van het bos waan
je je met wat fantasie in
een gotische kathedraal
met versierde zuilen. Als je
fantasie hebt, zie je op het
eiland misschien ook het
prachtige kasteel
Cronesteyn nog staan.

Wij verlaten het landgoedbos en lopen langs het Kanaal terug richting het
bezoekerscentrum. Zo zie je de daslookvelden ook nog van enige afstand. Pas op voor
fietsers, je loopt hier op een fietspad of je neemt het kleine grindpaadje naast het
fietspad.

11. Een kijkje op de schooltuinen, als ze open zijn (en anders later!)
Deze tuin was vroeger de moestuin en boomgaard die hoorde bij het kasteel. Er is hier
altijd een tuinderij geweest, van 1890 tot 1980 tuinierde de Familie Doeve. Van hen
zijn nog de oude hoogstambomen, de oude schuur en de knotwilgen naast het huis.
De tuin word nu beheerd door vrijwilligers van de Vereniging Leidse Schooltuinen en in
2010 door 220 kinderen van groep 6 van scholen in de buurt.

Beuk

Els

12. Tot slot op de weg terug naar het Reigersbos.
Geniet van de bruine beuk bij de Stochemhoeve; de bloesem aan de struiken en let op
de blaadjes die al weer aangevreten zijn door insecten die ook weer wakker zijn. We
hopen dat het een fijne lentewandeling was. Bent u de geur van daslook nog niet zat,
kom dan snel nog eens terug!
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