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Beleef de natuur!
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Wakkere koningin
Zag je ze al vliegen? Die hele dikke hommels? Die dikkerds die we nu
op allerlei voorjaarsbloemen zien, zijn allemaal vrouwtjes,
koninginnen genaamd in de bijenwereld. (Ja, hommels behoren tot
de wilde bijen). Hun ondergrondse winterslaap zit er op en ze komen
tevoorschijn om een nest te stichten. Nu ze nog alleen zijn, voeren ze
hun larven zelf. Later nemen de werksters het over. Hommels zijn dol op paarse dovenetel en vroeg
bloeiende hondsdraf. Die vind je vaak in het gazon. Lekker laten staan dus!

Week van de groene tuin
Van dinsdag 12 t/m maandag 18 april is het de Week van
de groene tuin. Het voorjaar is in volle gang, dit is dé tijd om
tuin, balkon of straat (verder) te vergroenen en te
verduurzamen! Elke dag worden daarom verschillende groene
en duurzame tips gedeeld. De eerste zijn al te vinden op de site
van Milieu Centraal met een groot aantal partners, waaronder
IVN. Doe jij ook mee? Kijk op weekvandegroenetuin.nl

Special: Stinzenplanten
Stinzenplanten bloeien al heel vroeg in het voorjaar. Ze beginnen al begin maart en bloeien door tot in
april. Deze prachtig bloeiende planten zijn in het verleden, vanaf de Middeleeuwen, van buiten
Nederland ingevoerd en verwilderd geraakt. De planten zijn inmiddels ingeburgerd.

Ook in ons gebied komen stinzenplanten voor,
onder andere op landgoed Oldenaller.
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Oldenaller en de Engelse Landschapsstijl
Oldenaller, tussen Nijkerk en Putten, kent een rijke historie. Voorname families woonden er door de
eeuwen heen, op deze overgang van de Veluwe en het lage polderland langs het Veluwemeer. Verspreid
staande boerderijen worden omringd door een afwisseling van hooggelegen akkers en lage weilanden,
met daartussen veel bosjes en unieke hakhoutwallen. (Foto Beeckestijn via Natuurmonumenten).
De aanplant van Stinzenplanten kreeg een extra impuls
na 1770 bij de intrede van de aanleg van tuinen en
parken in de Engelse Landschapsstijl. De mensen
gingen uit van de natuurlijke schoonheid van
heuveltjes, vijvers en meanderende watertjes, bomen
en struiken. Stinzenplanten zijn planten die in een
bepaald omgrensd gebied alleen voorkomen in de
tuinen en parken van buitenplaatsen maar ook van
oude boerentuinen, stadswallen e.d.
Snel opwarmende aarde
Het stinzenmilieu wordt vooral bepaald door de bodem op de grens van voedselarme zandgronden en
lager gelegen klei- of veengronden. De bodem moet los, voedselrijk en luchtig zijn en bovendien snel
opwarmen in het vroege voorjaar. De samenstelling van de grond is ongeveer zoals in de hellingbossen
van Limburg.

Uiterlijk (l-r) van een echte bol, stengelknol, knol en een wortelstok
Bol, knol of wortelstok
Een groot deel van de stinzenplanten overwintert als bol. Denk hierbij aan de bostulp en het
sneeuwklokje. Een ander deel overwintert als knol zoals de voorjaarshelmbloem. Of als wortelstok
zoals de anemoon, winterakoniet en wit hoefblad. Het zijn allemaal echte vroege voorjaarsbloeiers, als
de bomen nog kaal zijn. Zij zorgen voor een uitbundig voorjaarsfeest: veelzijdig en kleurrijk.
Een fijne lente! Met gezonde en groene groeten, de redactie
Check voor het actuele nieuws, alle activiteiten en meer: de website van IVN Nijkerk.
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