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Gagea lutea (L.) Ker-Gawl. in Schoorl

door

Mej. S.M. van der Baan (Schoorl)

Naar aanleiding van de artikelen over Gagea lutea, die onlangs in Gorteria zijn ver-

schenen (HILLEGERS, 1969; LONDO, 1969), lijkt het mij goed om officieel vast te leggen
dat deze plant ook wordt gevonden in dekom van het dorp Schoorl, in een bosrestantje

grenzende aan het Brinklaantje.
In 1901 werd besloten in Schoorl een nieuw raadhuis te bouwen ,,in een gedeelte

bosch naast het bestaande raadhuis" (GOETTSCH, 1967). Vermoedelijk was dit de

eerste aanslag op het bovengenoemde bos. Dit raadhuis van 1901 is inmiddels ge-

transformeerd in een restaurant, annex manege. Daarnaast bevinden zich nog een
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De voorlaatstekeer dat ik Gagea lutea zag bloeien was in begin april 1964, in enkele

exemplaren. Vanwege de schaarse bloei heb ik toen niets verzameld, alleen enkele

bladeren, die ik aan Dr. Westhoff heb getoond, die mijn determinatie bevestigde.

Daarna heeft bij mijn weten de plant niet meer gebloeid, totdat ik in het voorjaar van

1971 weer enkele bloeiendeplanten aantrof, waarvan een exemplaar in de collectie van

het Rijksherbarium te Leiden is opgenomen. Overigens zal dit terreintje in de toekomst

ook wel het lot treffen van zo vele bosjes langs de binnenduinrand, die zijn verdwenen

voor huizenbouw en recreatie.

Voorzover mij bekend is, was er op dit punt nooit sprake van een vroegere ,,stins"

ofiets wat daarop lijkt, maar het type begroeiing van het terrein, onmiddellijk grenzen-

de aan de steile duinrand,beantwoordt aan de beschrijving van de „Kleebwalder" of

het stinsemilieu, volgens het artikel van LONDO (1969). Iets verder, op de grens van

Burgemeester Peecklaan en Omloop, is een bosrestant met enkele planten van Con-

vallaria majalis L. en tot voor kort ook Viola odorata L. Ornithogalum umbellatum

staat op verscheidene plaatsen, onder heggen, in wegbermen en in het grasland achter

de kerk, Allium vineale L. is nog algemener. Weggegooide bolletjes uit tuinen, zoals

b.v. van Scilla-soorten slaan gemakkelijk in het wild op. Bij de zomerbloemenwordt

het beeld bepaald door Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., Aegopodium podagraria L.,

Geranium robertianum L., Geum urbanum L., Melandrium rubrum (Weig.) Garcke en

dergelijke.

Door de steeds voortgaande bebouwing is dit bostype verbrokkeld tot een serie van

grotere en kleinerebosresten, waarinop de duurslechts de meest algemene planten zich

zullen handhaven.
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Summary

Gagea lutea is also found in the remains of a wood in the village of Schoorl, N. of Alkmaar

(prov. N. Holland), bordering the dunes. The habitat agrees very well with that described by LONDO

(1969).

cafetaria en een parkeerterrein. Ik schat dat ongeveer een zesde, deel van het oor-

spronkelijke bos is overgebleven. Het restant bestaat voornamelijk uit hoge iepen, de

kruidlaag wordt gekarakteriseerd door in het vroege voorjaar eerst enkele exemplaren

van Gagea lutea, spoedig gevolgd door de bloei van Ranunculusficaria L., die weer

wordt gevolgd door Ornithogalum umbellatum L. In de zomer overheerst Urtica

dioica L.


