Het Donckse (park)bos is het oudste bos van eiland IJsselmonde en toegankelijk met een
wandelkaart. Deze is verkrijgbaar bij het BP Bolnes aan de Benedenrijweg te Bolnes.
in het vroege voorjaar bloeien er veel stinzeplanten. Mind and Body zorgt voor de wandelkaart

Foto: De ruïne met een bijzondere bosanemoon. Het is een cultuurvorm met in bloembladen
veranderde meeldraden. Deze gevulde vorm wordt niet vaak gezien..

De Stinzenplanten van Huys ten Donck
Het park van de buitenplaats Het Huys ten Donck staat bekend om zijn stinzenplanten.
Stinzenplanten zijn vroegbloeiende planten die ter plaatse niet in het wild voorkomen maar die zijn
aangeplant en zich in het wild gemakkelijk kunnen handhaven.
In het begin van het jaar steken de spitse bladeren van de sneeuwklokjes al boven het gras uit, op de
voet gevolgd door de gele bloemhoofdjes van de winterakonieten. Samen kleuren ze in het vroege
voorjaar de bosbodem van het Engelse werk wit en geel, plaatselijk afgewisseld met de donkere
toeven van de Italiaanse aronskelk die ook hier en daar massaal optreedt.
Inmiddels zijn de winterakonieten alweer uitgebloeid. De sneeuwklokjes bloeien iets langer door dan
de winterakonieten. Wie goed kijkt ziet dat er zelfs twee soorten sneeuwklokjes staan. Bijzonder zijn
de exemplaren met een gevulde bloem. Tijdens de zonnige dagen van de afgelopen week
bewonderde ik op het grasveld achter het huis de massaal bloeiende blauw en witte krokussen. De
meeste staan rond de prachtig gerestaureerde zonnewijzer die in de zelfde kleuren is uitgevoerd..
Maar er groeien nog meer stinzenplanten. In het grasveld nabij de Heerensloot spikkelt in april het
bleke geel van de stengelloze sleutelbloem. Deze stinzenplanten komt ter plekke in grote aantallen
voor. Op diezelfde plek is in de voorzomer de kleine valeriaan aan te treffen. Deze in Nederland vrij
zeldzame plant profiteert van de beheersmaatregelen die het grasveld voedselarm houden. In de
omgeving van de ruïne kleurt in het voorjaar het grasveld geel van de gulden boterbloem. Dit is ook
een stinzenplant evenals de bosanemoon met gevulde bloemen die daar staat. Deze bloeit wat later
dan de gewone soort.
In de bosrand is het hele jaar door de wintergroene kleine maagdenpalm aan te treffen. Langs de
Langelaan aan de oostzijde van het park kan de wandelaar op een enkele plek daslook en lieve
vrouwebedstro zien. De grote groep adderwortel die aan de rand van het grasveld in de
noordoosthoek van het park groeit is zeker het vermelden waard. Onze gids is Aart van Dragt.

