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Toverhazelaar, een prachtige
én geurende winterbloeier
Veel Westzaners melden mij dat er deze winter veel vroegbloeiers zijn
geconstateerd, vooral langs het Riettoppad. De bekende yuca op het
talud riep om aandacht: Zie je mij wel? Ook de krokussen in onze tuin
staan al in volle bloei. Heerlijk, het voorjaar laat zich verwelkomen.

Toverhazelaar

Volgens de plantenvereniging Floron
werden in de vorige winter 869 meldingen gedaan van bloeiende madeliefjes, 839 van straatgras en 808 van
vogelmuur. Herderstasje en duizendblad bloeiden ook bijzonder vroeg in
vergelijking met eerdere jaren. Wan-

neer het weinig heeft gevroren, zoals
vorig jaar, dan zien we vaak doorbloeiers als de scherpe boterbloem,
duizendblad en grote ereprijs. Wanneer het, zoals dit jaar, na een korte
vorstperiode weer warmer begint te
worden, grijpen voorjaarsbloeiers als

sneeuwklokje, krokussen, vroegeling
en hazelaar hun kans.
Op weg naar molen Het Prinsenhof
kwam ik midden in de sneeuwstorm
de toverhazelaar tegen, een prachtige en bovendien geurende winterbloeier.
De hazelaar heeft veel ruimte nodig
om te groeien, alleen zo kan hij zijn
volle en karakteristieke vaasvorm verkrijgen. De struik groeit vooral in de
breedte en ontwikkelt veel horizontale takken. De toverhazelaar houdt het
liefst van vochtige, maar geen natte,
goed doorlatende, lichtzure grond.
De plant houdt niet van verharding,
dus je moet deze niet in een terras
planten, maar hij is wel heel geschikt
voor in borders of het gazon van
(kleinere) tuinen. Houd er rekening
mee dat de grond in de zomer niet
te droog mag zijn. Een toverhazelaar
staat het liefst in de zon maar doet
het ook goed in halfschaduw.

Sneeuwklokjes

De prachtige bloei vindt plaats op
de bladloze takken. De bloemen zijn
geel tot soms fel geel of donkerrood
en ze ruiken heerlijk. In het Engels
heet de struik een ‘witch-hazel’, een
‘heksenhazelaar’. Dat komt waarschijnlijk doordat de struik goed is
voor de genezing van talrijke kwalen. Ja, en wie hielden zich vroeger
bezig met heilzame kruiden? Heksen
natuurlijk!
Als het gesneeuwd heeft en de bloemen en takken zijn getooid met een
laagje sneeuw, is hij op zijn ‘paasbest’.

Krokussen

Drie leuke wandelboekjes
lingen in Westzaan te kunnen lopen wanneer het
u schikt. Voor niet-leden bieden wij de fullcolourboekjes aan voor € 5,- per stuk. Alle boekjes zijn
voorzien van een duidelijke plattegrond.

Om maar direct met de deur in huis te vallen:
welk goed nieuws kunnen wij aan onze leden en
aan Westzaners brengen? Het heeft wel even wat
moeite gekost om met iets leuks, maar zeker ook
met iets moois te komen. We hebben bedacht dat
het een leuk idee is om de drie historische wande-

U kunt kiezen uit drie boekjes. Of u koopt ze alle
drie, dat is nog leuker voor de vereniging: ‘Van
Kerkbuurt tot Relkepad’, ‘Van Bakkersloot tot Kik
kertse Kluft’ of ‘Van Bakkersloot tot Overtoom’.
Maar als u lid wordt van onze vereniging voor het
geringe bedrag van € 10,- per jaar, dan ontvangt u
de drie wandelingenboekjes er gratis bij. Dit is toch
wel een heel mooi aanbod dat wij u kunnen doen,
zeker omdat we trots zijn op onze vereniging en op
de prachtige boekjes die we in samenwerking hebben gemaakt. U steunt hiermee ook gelijk het werk
van de vereniging.
U kunt de boekjes ophalen en betalen en/of gelijk
een inschrijfformulier invullen om lid te worden
van de vereniging, op Kerkbuurt 40, 1551 AE Westzaan. U kunt vooraf telefonisch contact opnemen

met Ingrid Jahn op 06-1717 1793 of 075-6153 348
wanneer u langs wilt komen, zodat we een afspraak
kunnen maken. U weet dat we volgens de regels
maar één persoon tegelijk mogen ontvangen.
Neem ook graag uw mondkapje mee. U kunt ook
een e-mail sturen, dan sturen we het inschrijfformulier aan u op: voorzitterhvw@westzaan.nl of
secretarishvw@westzaan.nl.
Als u stukken bezit die het archief van Westzaan
kunnen verrijken, dan kunt u die op de bovenstaande e-mailadressen aanmelden. We zorgen dan dat
de overdracht zorgvuldig gebeurt en wij nemen
contact met u op.
voorzitter Historische Vereniging Westzaan,
Ingrid Jahn-van Binsbergen
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