Stinzenwandeling: een routebeschrijving
Start in de Leidse Hout bij de Waterlelie. Loop nu, met de grote vijver aan uw rechterhand, naar het
tweede kruispunt (negeer dus het pad langs de vijver). Sla op het kruispunt rechtsaf. We zien langs dit
pad, met name op de kruispunten, grote velden daslook, die als ze bloeien zorgen voor de kenmerkende
geur van knoflook. Her en der zien we plukjes narcissen. Bij het kruispunt gaan we richting grote veld,
over het bruggetje en langs de bank van Van Nes. Steek het grote veld scherp schuin over en ga op het
laatste kleine paadje rechtsaf en meteen weer rechtsaf. Hier zien we flinke velden bosanemonen en
speenkruid. De Groengroep heeft deze percelen ‘geschoond’ van woekerende hulst en taxus, met als doel
(zon)licht en lucht door te laten, met als resultaat dat stinzen weer een kans krijgen. Loop nu parallel aan
of via de Eikenlaan (Van Waverenweg) richting Oud Poelgeest. Voorzichtig met oversteken. De oprijlaan
van Oud Poelgeest laat links en rechts een weelde en (voor de kenner) grote verscheidenheid aan stinzen
zien. Sla aan het eind van de oprijlaan linksaf, ga voorlangs het Koetshuis en neem het eerste pad rechts.
Hier zien we links en rechts grote velden met gele narcissen. Later zien we hier ook velden prachtig blauw
bloeiende stinzen. We wandelen langs het kasteel (rechts van ons), over de brug en verlaten aan het eind
van dit pad Oud Poelgeest via een kleine loopbrug over het water. Nu rechtdoor, langs de Ijsbaan, langs
de prachtige molen, naar het Heempark. In de bermen van de Oegstergeesterweg zien we narcissen en
andere stinzen. In het Heempark zijn talloze stinzen te zien, waaronder veel onbekende soorten die we
hopelijk volgend jaar leren kennen. We wandelen linksom of rechtsom richting Leiden naar de andere
ingang/uitgang. We steken de Oegstgeesterweg voorzichtig over en komen via de parkeerplaats of via de
molen en het Maredijkje terug in de Leidse Hout. Stevig doorstappend duurt deze wandeling ongeveer
een uur.

