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1. Inleiding
Met het artikel „Stinseplanten en de Nederlandse flora" door G. Londo en
H. N. Leys (Gorteria 9, nr. 7/8, 1979, pag. 247-257) hebben deze auteurs een
gezaghebbende definitie, en een indeling in categorieën van Stinseplanten in
de wereld van de floristiek geïntroduceerd. Aan dit artikel ging een langdurige
discussie vooraf, die vooral werd gevoerd door beoefenaars van de
natuurwetenschappen. Historische argumenten kwamen in deze discussie
nauwelijks aan bod, hoewel herhaaldelijk werd geopperd dat nader historisch
onderzoek nodig zou zijn.
Uitgaande van de juistheid van de conclusies van Londo en Leys op
plantensociologisch gebied zullen in dit artikel een aantal historische
argumenten worden aangevoerd.

2. Korte samenvatting van de tot
dusver gevoerde discussie

In de meeslepende beschrijving die
F. W. van Eeden van zijn botanische
wandelingen in 1868 geeft, probeert
hij een beeld te schetsen van het
oerbos dat eens de binnenduinrand
bij Haarlem heeft bedekt: „Dat echter
zulk een (oorspronkelijk) woud
eenmaal diezelfde gronden bedekte
(...) daarover hebben wij slechts een
blik te slaan in het boek der natuur."
(citaat uitgave 1886, pag. 52). En hij
somt op: boshyacinthen en lelietjes
der dalen in de Haarlemmerhout,
knolsteenbreek met gevulde bloemen
(Haarlems klokkenspel);
sneeuwklokje, gevlekte aronskelk,
groot heksenkruid en witte
variëteiten van kruipend zenegroen
en maarts viooltje op Berkenrode.
Samen met een aantal inheemse
soorten opgenoemd, concludeert Van
Eeden: ,,AI deze planten zijn
oorspronkelijk en eenmaal in het
oude Hollandsche bosch algemeen
geweest." (pag. 67). De narcissen op
Woestduin acht hij verwilderd, de
stengelloze sleutelbloem bij Leiduin,
Mariënbosch, Boekenrode en
Bentveld wild.
Deze redenering bevat drie
elementen die in de verdere
discussie terug zullen komen:
- er wordt „een blik geslagen in het
boek der natuur", met andere
woorden het voorkomen van
bepaalde planten wordt empirisch
geconstateerd.
- er wordt verband gelegd met de
groeiplaatsomstandigheden: „het
oude Hollandsche bosch".
- de vraag: „wild of verwilderd"
kwam speculatief aan de orde.
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Door Van der Ploeg (1953) worden
Stinseplanten omschreven als die
synantroop verspreide soorten, die in
Friesland uitsluitend in stinsemilieus
voorkomen. Tot de stinseflora rekent
hij die soorten, die niet uitsluitend
tot stinsemilieus beperkt zijn, maar
ook elders in Friesland voorkomen,
hetzij oorspronkelijk, hetzij
verwilderd.

Doing (1962/63) ziet een reeks van
vrijwel zeker geïmporteerde soorten,
via wellicht geïmporteerde maar
misschien wel spontaan gevestigde,
tot zeker spontaan gevestigde
soorten.
Tot de geïmporteerde soorten rekent
hij bijvoorbeeld de
voorjaarszonnebloem en de Italiaanse
aronskelk.
Als de twijfelgevallen beschouwt hij
onder meer knikkend en gewoon
vogelmelk, en de bostulp; verder de
boshyacinth en het sneeuwklokje.
Verder zijn er de inheemse soorten,
die zich, al of niet geholpen, in de
bossen gevestigd hebben, zoals
lelietje der dalen,
voorjaarshelmbloem, bosanemoon,
daslook.
Tenslotte hoopt Doing dat er in het
ontboste Kennemerland van de
zestiende eeuw nog restjes van het
oude oerbos overgebleven waren,
vanwaaruit zich in de zeventiende en
achttiende eeuw de „oude bosflora"
weer over de nieuw aangelegde
bossen kon verspreiden.

Hillegers (1968) stelt een aantal
karakteristieken op voor „stinse- of
buitenplaatsplanten", die ernaar
tenderen deze planten als
verwilderde sierplanten te
beschouwen, geïntroduceerd uit min
of meer verre streken, of uit de
direkte omgeving. Areaalgrenzen van

het natuurlijk verspreidingsgebied
spelen daarbij een grote rol. Hij raadt
nader historisch onderzoek aan.

Westhoff e.a. (1970) wijzen erop dat
de milieuomstandigheden in de
parkbossen vaak sterk verwant zijn
aan die in bepaalde bossen in Zuid-
en Midden Duitsland (Kleebwalder),
waar vele „stinse-" planten van nature
voorkomen. Ook deze auteurs
twijfelen voor een aantal soorten
tussen wild en verwilderd.

Jansen en Van der Ploeg (1977)
wijzen erop dat op de buitenplaatsen
„stinsemilieus" werden gecreëerd,
waarin de bedoelde groep planten
zich goed kon handhaven. Zij neigen
ertoe de groep Stinseplanten als
verwilderde sierplanten te
beschouwen. Zij dateren de
introductie van zulke soorten in de
parken na ca. 1800.

Londo en Leys (1979) wijzen op een
aantal punten:
- het belang van het stinsemilieu, de
geschikte groeiplaats voor deze
planten.
- de overeenkomst met natuurlijke
groeiplaatsen in Duitsland: het
Fagetum corydaletosum.
Zij onderscheiden een aantal
categorieën:
- soorten die in bepaalde delen van
Nederland (vrijwel) uitsluitend tot
stinsen en aanverwante milieus
beperkt zijn, maar die elders in ons
land ook in meer natuurlijke milieus
voorkomen.
Deze soorten kunnen zich door
natuurlijke verspreiding zowel als
door aanplant gevestigd hebben.
- soorten waarvan het huidige
natuurlijke verspreidingsgebied aan
Nederland grenst, of die in ons land
in natuurlijke milieus zijn
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uitgestorven. Ook hier behoren
aanplant en, in mindere mate,
spontane vestiging tot de
mogelijkheden.
- soorten waarvan het natuurlijke
verspreidingsgebied (vrij) ver van
Nederland ligt, en die in ons land
oorspronkelijk door de mens zijn
ingevoerd. Deze hebben zich
vervolgens kunnen handhaven of
zelfs verspreiden in de natuurlijke
vegetaties van stinsen.
- soorten waarvan het natuurlijk
verspreidingsgebied eveneens (vrij)
ver van Nederland ligt en die door de
mens zijn aangevoerd, maar die zich
niet of nauwelijks kunnen handhaven
of verspreiden.

In de uitgave
„Levensgemeenschappen" van het
RIN (1979) wordt deze laatste
opvatting op het beheer gericht nader
uitgewerkt. In een interne nota (Van
Heyst 1981) sluit de Vereniging tot
Behoud van Natuurmonumenten zich
bij de bovengenoemde definitie van
Londo en Leys aan; de Vereniging
besluit zelfs op „Schaep en Burgh"
weer stinseplanten aan te brengen.

Samenvatting
De onderzoekingen van de
hierbovengenoemde geleerde
biologen leiden tot de volgende
belangrijke punten:
- het milieu. Om zich te handhaven,
om te kunnen verwilderen, of om zich
te kunnen vestigen dient er een
geschikt nailieu aanwezig te zijn. Op
oude buitenplaatsen, in de parken,
doen zich kennelijk
milieuomstandigheden voor waar een
specifieke groep planten zich kan
handhaven.
- de natuurlijke verspreiding van de
soort. Soorten, die van nature ver van
ons land groeien, worden als
aangeplant en verwilderd beschouwd.
Voor soorten die (vroeger) in of vlak
bij ons land van nature groeien,
wordt verwildering zowel als
spontane vestiging voor mogelijk
gehouden.
- import, kweekmethode, tuinstijlen,
en hovenierstechnieken worden
slechts zeer terzijde besproken.

Het tot dusver verrichte onderzoek
bestudeert de kwestie vanuit het
heden. Evenwel ontbreken de

Nu "stinseplanten" geheten soorten
- zestiende eeuw:

Leucojum vernum
Pulmonaria officinalis
Saxifraga granulata
Scilla bifolia

• zeventiende eeuw:
Aconitum napellus
Galanthus nivalis
Leucojum vernum
Leucojum aestivum
Muscari botryoides
Narcissus jonquilla
Narcissus pseudonarcissus
Ornithogalum spp.
Scilla bifolia

zijn (onder meer):

lenteklokje
longkruid
knolsteenbreek
sterhyacinth

monnikskap
sneeuwklokje
lenteklokje
zomerklokje
blauwe druifjes
jonquille
wilde narcis
vogelmelk soorten
sterhyacinth

Opvallend is, dat in deze lijsten soorten voorkomen, die niet tot de stinseplanten
gerekend worden, maar wel verwilderd, of wild, in parken voorkomen.
Bijvoorbeeld:
Hesperis matronalis damastbloem
Vinca minor maagdenpalm
Crocusspeciosus herfstcrocus
Lamium maculatum gevlekte dovenetel
Campanulatrachelium ruig klokje

Inheemse planten, die niemand tot de stinseplanten zal rekenen, maar die wel
degelijk als sierplanten aangeplant werden, en die in de geschikte milieu's
natuurlijk meteen verwilderden zijn, onder veel meer:

Bellis perennis
Betonicaofficinalis
Campanula persicifolia
Chrysanthemum vulgare
Digitalispurpurea
Iris pseudacorus
Polygonatum multiflorum
Ribes uvacrispa
Rosa canina
Rosarubiginosa
Melandrium rubrum
Melandrium noctiflorum
Achilleamillefolium
Achilleaptarmica
Acerpseudoplatanus
Euonymus europaeus
Lamium album
Lysimachia nummularia
Oenotheraspp.
Verbascum spp.
Viola spp.

madeliefje
betonie
perzikbladig klokje
boerenwormkruid
vingerhoedskruid
gele lis
veelbloemige salomonszegel
kruisbes
hondsroos
egelantier
dagkoekoeksbloem
nacntkoekoeksbloem
duizendblad
wilde bertram
gewone esdoorn
wilde kardinaalsmuts
witte dovenetel
penningkruid
teunisbloem
toorts
viooltjes

gegevens uit het verleden, namelijk
welke planten gekweekt werden en
hoe er werd getuinierd. Kennis yan
die aspecten is nodig om een
vollediger beeld op te bouwen van
wat stinseplanten zijn en van wat
voor betekenis hun voorkomen voor
ons heeft. Op deze onderwerpen zal
hierna in grote lijnen worden
ingegaan.

3. De geschiedenis van
sierplanten en van het tuinieren

Om een beter inzicht te krijgen in de
historische achtergronden van
stinseplanten zijn twee onderwerpen
van bijzonder belang: het vroeger
gangbare siersortiment, en de manier

waarop met deze planten in de oude
parken getuinierd werd.

3.1 Sierplanten van vroeger
C. Oldenburger en J. Heniger (1975)
publiceerden lijsten van in een aantal
historische bronnen voorkomende
zestiende- en zeventiende-eeuwse
sierplanten.
Met betrekking tot ons onderwerp
vallen in deze lijsten twee zaken op:
- er komen, naast vele ,,echte"
tuinplanten, een aantal soorten in
voor, die nu „stinseplanten" heten.
- er komen nogal wat soorten in voor
die volkomen inheems zijn, en door
niemand tot de „stinseplanten"
gerekend worden.
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Uit deze opsommingen blijkt al wel,
dat de grenzen tussen de
verschillende categorieën:
sierplanten, wilde planten en
verwilderende planten, niet scherp te
trekken zijn. Duidelijk wordt in ieder
geval, dat het gebruikte siersortiment
zeer divers was, en planten omvat uit
allerlei windstreken, en dus uit
allerlei verschillende milieu-
omstandigheden en
plantengemeenschappen. Opvallend
is, dat veel inheemse soorten die nu
geen betekenis meer hebben als
sierplant, destijds in het
tuinsortiment een rol speelden.

3.2. Techniek van tuinaanleg en het
sortiment

Om een nader inzicht te verkrijgen in
de vraag welke tuinplanten gebruikt
werden, en om te kunnen begrijpen
met welke technieken er getuinierd
werd, kunnen twee historische
tuinboeken, een uit de zeventiende
en een uit de negentiende eeuw,
eens nader bekeken worden.

In J. van der Groen's „Den
Nederlandtsen Hovenier",
„beschrijvende alderhande
Princelijcke en Heerlijcke Lusthoven
en Hofsteden, en hoe men deselve,
met veelderley uytnemende Boomen,
Bloemen en Kruyden, kan beplanten,
bezaeyen en vercieren" uit 1683
worden uitvoerige richtlijnen gegeven
voor de te gebruiken soorten, en over
de manier waarop er met deze
bloemen omgesprongen moest
worden.
Enkele voorbeelden:

„Salomons Segel" (Polygonatum sp.)
„Dit heeft dubbelde bloemtjes
tusschen de bladertjes / sy (...) en
willen wel staen in goede
savelachtige Aerde / een wynigh uyt
de Son."

Van de hyacinthen worden een aantal
soorten genoemd, en enkele in die
tijd gangbare cultivars: „Bultenaers,
Passetoeten, Celestine, witte van
Kateleyn". Uit de tekst is op te
maken dat het hier om een aantal
Scilla- (en wellicht Chionodoxa-)
soorten gaat, en om de tuinhyacinth.
Er dient druk mee getuinierd te
worden: sommige soorten kunnen de

winter buiten blijven, andere moeten
worden afgedekt, of zelfs
binnenshuis worden overwinterd.

Van Der Groen noemt „wel acht of
negenderhande soorten" crocussen:
„geele, witte, blaeuwe, goutlaecken,
silverlaecken" etc..
De anemonen zijn vertegenwoordigd
in een hele serie fraai benoemde
cultivars: „Concordia, Imperatrice,
Poolsemutse, 't Rechter-oogh,
Poelenburgh, etc.. Lelies zijn er in
soorten en variëteiten, allerhande
narcissen, en tulpen teveel om op te
noemen. Van Leucojum (zomer- en
lenteklokje) worden de verschillende
soorten onderscheiden, „en moeten
geset worden in schaduwachtige
plaetsen."

Zowel gewoon als knikkend
vogelmelk worden genoemd: „men
neemt die op in Junij, men verplant
die weder in October, door den
Thuyn heen."
Van de aronskelken worden zowel
gevlekte als de Italiaanse gekweekt.

Zelfs met orchideeënsoorten wordt
getuinierd: zij „hebben besondere
soorten van bloemen/als Mannetjes,
Wijfjes, Bytjes, Muggetjes,
Vlieghjes". Hier vertelt Van Der
Groen iets over de herkomst: „van
dese soorten vindt men eenige in de
Heyde wassen/(...) mede in de
Duynen. Maer de beste soorten
komen uyt Portugael, daer wassen
mede van die slagh ontrent Luyck of
Spa (...). Alle dese soorten om in de
Tuynen voort te zetten/ moeten staen
in belemmerde plaetsen.

Kortom: bij het lezen van „Den
Nederlandtsen Hovenier" blijkt
opnieuw dat het sortiment
sierplanten (soorten en cultivars) zeer
divers was, van uitheems tot wild, en
dat men met al deze planten druk
tuinierde. Soorten werden van ver
aangevoerd, of in de eigen omgeving
in het wild gezocht.

Nemen we een grote stap door de
jaren: honderdzestig jaar na Van Der
Groen's boekje, in 1843, verscheen
een jaarboek „Le Bon Jardinier", een
werk dat ook in Nederland ter hand
genomen werd.
Aan het lijvige hoofdstuk „Plantes et

Arbres d'Ornement" is af te lezen
welk een enorme uitbreiding het
sierplantensortiment in die
anderhalve eeuw ondergaan heeft.
Het verzamelen van exoten en
cultivars was in die tijd uitgegroeid
tot een rage; van overal over de
wereld werden nieuwe soorten
aangevoerd.
Vele tuin en parkbezitters
verzamelden met hartstocht de nieuw
ingevoerde soorten; vele parken
moeten er kakelbont hebben
uitgezien.
Enkele voorbeelden van
hovenierstechniek uit dit boekje:
- de vogelmelk-soorten (behalve de
reeds genoemde zijn nu ook bekend:
Ornithogalum arabicum,
O. thyrsoides, O. pyramidale,
O. fimbriatum, en een aantal
cultivars) moeten iedere twee a drie
jaar opgegraven en gescheurd
worden.
- de Scilla hispanica moet 's winters
afgedekt, en om de twee jaar
gescheurd worden.
- Holwortel en voorjaarshelmbloem
kende men, onder de naam Fumaria
bulbosa, in wit, en in purper. De
bollen werden om de drie a vier jaar
gescheurd en opnieuw uitgeplant. De
planten moesten bij droog weer
begoten worden.
- voor sneeuwklokjes, narcissen in
vele soorten en cultivars, voor lente-
en zomerklokjes, blauwe druifjes,
hyacinten en noem maar op, gelden
soortgelijke maatregelen.
- Van de Saxifraga granulata, de
knolsteenbreek, staat er, dat er een
variëteit met dubbele bloemen
bestaat, cv "Plena", het Haarlems
Klokkenspel. Vermenigvuldiging
geschiedt, op last van Le Bon
Jardinier, door de knolletjes als de
bladeren verdord zijn (dat is in
augustus) uit te planten.

Zo zou een zeer lange lijst opgesteld
kunnen worden. Belangrijk voor dit
betoog is, dat men zeer veel soorten,
zowel inheems als uitheems, kende
en gebruikte, en dat de verzorging
erg intensief was. Er werd
voortdurend geplant, en afgedekt,
opgegraven, gescheurd, verplant en
begoten.
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Afbeelding 2

Gezicht in het park van het slot Zeist. Uit
de serie van 16 tekeningen door J. de
Bosch, 1754. (Collectie Van de Poll-
stichting en de gemeente Zeist; uit:
Jhr. Dr. W. van der Wijck, Vogelvlucht slot
Zeist, reprint, Alphen aan den Rijn 1982).
De sierplanten zijn op keurige rijen
geplant in ,,plate-bandes" ter weerszijden
van het brede pad, tussen geschoren
buxushaag/es en hoog geschoren
taxuspyramiden. Achter de berceau van
gesnoeide bomen en hooggeschoren
hagen groeit een boombeplanting vrijuit.

3.3. Rangschikking van de
sierplanten in de tuinen en parken
De volgende vraag, die beantwoord
moet worden, is waar in de tuinen en
parken het beschikbare, in de tijd
steeds veranderende, en groeiende
sortiment van exotische zowel als
inheemse sierplanten wordt
toegepast.
Om deze vraag te beantwoorden
raadplegen wij twee handboeken uit
de achttiende eeuw: A. J. Dezallier
d'Argenville, La Theorie et la Pratique
du Jardinage, Paris 1747 (eerste druk
1709; er bestaan ook oplagen die in
's-Gravenhage gedrukt zijn), en
Hirschfeld, Theorie der Gartenkunst,
Leipzig 1780.
In de tijd gerekend vallen deze twee
handboeken tussen de twee in de
vorige paragraaf genoemde
hoveniersboeken.
Wat de tuinstijl betreft is het werk
van Dezallier d'Argenville een
handboek voor parken in formele
stijl, terwijl Hirschfeld aanwijzingen
geeft voor,,landschapsparken.
Beide boeken werden in Nederland
gelezen en gebruikt.
Dezallier d'Argenville rangschikt het
in zijn tijd beschikbare siersortiment
in „parterres", en vooral in „plate-
bandes", zoals op de afbeeldingen 1
en 2 goed te zien is.
Parterres zijn de soms zeer
ingewikkelde decoratieve

tuinonderdelen, waar geometrische
figuren en fraaie krullen het effekt
bepalen. De figuren zijn vaak met
geschoren buxus, ook wel met
geschoren gras, of met houten
hekwerkjes gevormd, en de
tussenliggende vakken zijn gevuld
met steenslag in allerlei kleuren,
ofwel, in het geval van de „parterre
fleuriste" met bloemen.
„Plate-bandes" zijn smalle, lange
stroken grond, die rond de parterres,
maar vooral ook elders in de parken,
langs lanen, aan de voet van hagen,
rond grasvelden en in de
„kabinetten" in het bos aangelegd
werden. Vaak waren zij beplant met
bloemen.
Deze bloemranden, die zich verspreid
door het hele park bevonden, werden
zeer intensief bemest, gewied en
geharkt. Er werd een veelheid aan
planten in gekweekt. Om er enkele
uit dit handboek te noemen:
eenjarigen: anjers, stokrozen,
amaranth, doornappel, ricinus,
klaproos, dubbele goudsbloemen,
immortellen.
vaste planten: anjers, asters,
sleutelbloemen, ereprijs, kamille,
valeriaan, vuurwerkplant, maarts
viooltje, margrieten, zonnebloemen,
chrysanten, en vele meer.
bol- en knolgewassen: vroege en late
tulpen, enkele en gevulde narcissen,
jonquilles, daglelies, lelies,

vogelmelk, keizerskroon, vele soorten
en cultivars anemonen, irissen,
hyacinthen in soorten, crocussen,
sneeuwklokjes, lente- en
zomerklokjes, enzovoort.

De parken die Hirschfeld in 1780
aanbeveelt behoren tot de
„landschaps"stijl, en gaan uit van
een totaal andere, quasi natuurlijke
rangschikking. Maar, de techniek van
het tuinieren blijft vrijwel hetzelfde.
Ook in de „natuurlijke" stijl wordt het
hele siersortiment overal in het park
aangeplant, en met intensieve
verzorging in stand gehouden. Bij het
huis vooral worden sierplanten
neergezet, verder in het park overal
waar er aanleiding toe bestond, langs
de paden, bij rustplaatsen, in
„kabinetten", bij grotten, hermitages
en andere bouwwerkjes, hier en daar
vrij in het bos, langs een water of op
een bloemenweide. Op de
afbeeldingen 3 en 4 zijn voorbeelden
hiervan te zien.
De schikking van de planten is
geheel aangepast aan de sfeer die op
een bepaalde plek opgeroepen moest
worden. Hetzelfde zich uitbreidende
sortiment wordt gebruikt:
sleutelbloemen, tulpen, hyacinthen,
aurikels, anemonen, irissen, noem
maar op: ,,Eine melancholische
Gegend würde wenigstens nur einige
minder sich auszeichnende
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Blumenarten vertragen." en: „Jedes
Lusthaus hingegen auf einer heitern
anhöhe, jedes Kabinett von einer
freyen Lage, jede schattenreiche
Laube liebt am eingange und in der
Nachbarschaft eine Anpflanzung von
Blumen."

Zowel in de ,,formele" als in de
„landschappelijke" parken werd dus
het hele bekende siersortiment met
intensieve hovenierstechnieken
toegepast en in stand gehouden.
Sierplanten werden verspreid door de

parken toegepast, op alle plaatsen
waar daartoe aanleiding bestond.

4. Wat er over bleef:
resultaat van selectie door
groeiplaatsomstandigheden
en beheer

We kunnen ons nu in grote lijnen een
beeld voor ogen halen van die oude
buitenplaatsen en parken: bont
volgeplant met sierplanten en
struiken van over de hele wereld
vandaan. Per buitenplaats is dat
natuurlijk verschillend, want de ene

Afbeelding 1

Buitenplaats Quoerendo „Uit het groote
bloemperk naer achteren te zien" Uit: „Het
verheer/ijkt Watergraefs- of Diemermeer
bij de stad t Amsterdam, vertoont in
verscheide vermakelijke gezichten", 1725.
Een voorbeeld van de rangschikking van
sierplanten in en rond een parterre, vooral
in de „plate-bandes", de langgerekte
sierstroken ter weerszij van paden.

_.. ,; .
/„•// /;;•/. ,•/.' ;•',••/.' ,,,',""/ • ' , /•; ' >
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Afbeelding 3

Gezicht in het park van het slot Zeist.
(Herkomst als afbeelding 2) 1751.
In de buitenste singels van het park achter
geschoren hagen groeien de bomen hoog
op. De onderbegroeiing ontwikkelt zich
min of meer „natuurlijk", hoewel er
duchtig wordt geharkt, en afgevallen
takken worden verwijderd.

Afbeelding 4

Wijker-oog.
Uit: P. J. Lutgers ,,Gezigten in de
omstreken van Haarlem", 1844.
Een parkaanleg van J. D. Zocher sr. in
„landschapsstijl".
Natuurlijk aandoende losse boomgroepen
f/ankeren huis en open grasland. In het
gazon verspreide aanplant van sierplanten
in ronde en langgerekte perken.

eigenaar investeerde meer in planten
en tuinieren dan een andere, en
natuurlijk had iedereen zo zijn eigen
smaak en voorkeur.
Ook is duidelijk geworden dat het
hier gaat om zeer sterk door de mens
beïnvloede milieus.
De vraag is nu wat er gebeurt
wanneer in zo'n park het beheer
geëxtensiveerd wordt. Want dat is de
algemene tendens: in de negentiende
en in de twintigste eeuw werd het
peperdure gedetailleerde onderhoud
meer en meer achterwege gelaten; op
veel plaatsen werd het park zelfs aan
zijn lot overgelaten. Met het resultaat
dat er op dit moment vrijwel geen
intensief beheerde parken meer zijn.
Naarmate het menselijk beheer in
intensiteit afnam, kwam in sterkere
mate een „natuurlijke" ontwikkeling
op gang.
De basis voor deze natuurlijke
ontwikkeling wordt gevormd, als
altijd, door klimaat, bodem en water.
Voorts is van belang de
uitgangssituatie zoals deze door de
mens gevormd was: grasland, al of
niet met boomgroepen of solitaire
bomen, een „plein" met wijdgeplante
lindebomen, hakhout, of eikenbos
met beukentussenbeplanting,
Robinia's met heesterbeplanting
eronder, of rhododendronpartijen.
Tenslotte is het van belang welke
sierplanten er aangeplant waren, en
welk beheer toch nog door de
parkeigenaar gevoerd wordt.

De resultaten van de inwerking van al
deze factoren is zeer divers.

Het komt bijvoorbeeld nogal eens
voor, dat voormalige parken als
„mijnhout" productiebossen beheerd
zijn. In het veld treft men dan een
eenvormige, duistere
naaldhoutbeplanting aan, de bomen
straf op rijtjes, en nog duidelijk
daaronder al de kronkelpaadjes, het
„riviertje", het „meertje" en de
„berg" van een oud parkje. Van de
oorspronkelijke begroeiing is dan
niets meer over.

Het gebeurt ook wel, dat in een
extensief beheerd park, beuk of
esdoorn de overhand gekregen
hebben. Ook in zulke gevallen zijn al
de oude sierplanten met de rest van
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de onderbegroeiing verdwenen.

Heel vaak evenwel zijn in het
voormalige parkbos nog de resten
van de oude sierbegroeiing te vinden.
Welke planten er nog staan hangt af
van de omstandigheden. Op vrij
vruchtbare (bemeste), vochtige, maar
niet te natte grond onder een
gevarieerd bomenbestand, met iep,
en eik, of ook es, en niet teveel beuk,
esdoorn of paardekastanje, ontstond
het kenmerkende, meest opvallende
„stinsemilieu", met soorten als
bostulp, holwortel, vogelmelksoorten
(zie afbeelding 5), soms geelster, met
winteraconiet, Scilla en Chionodoxa-
soorten, met stengelloze
sleutelbloem (zie afbeelding 6), en,
soms, voorjaars- en zomerklokje. Dit
is de meest bekende, de beroemd
geworden vorm van „stinseflora" in
een milieutype, dat lijkt op dat in de
z.g. „Kleebwalder", en dat dan ook
een soortgelijke
plantengemeenschap herbergt.
Maar elders, waar deze planten ook
ooit zijn ingebracht, waren de
milieuomstandigheden anders, en is
er anders door de natuur
geselecteerd. Opvallend daarbij is,
dat er veel parken zijn, vooral op
armere zandgrond, waar vrijwel niets
over is van het vroegere tuinieren. Of
het moesten alleen die planten zijn,
die toch al inheems zijn op zulke
plekken. Hier en daar komt men wat
onuitroeibare exoten tegen: een rand
sneeuwbes (Symphoricarpos
rivularis), enkele theeboompjes
(Spiraea salicifolia), of
prachtframboos (Rubus spectabilis).
En ofschoon het duidelijk om een
park gaat, met kronkelpaden, een
geromantiseerd riviertje, en bruine
beuken op de opvallendste plekken,
valt niet meer na te gaan of het
dalkruid, de lelietjes der dalen en de
salomonszegel wild of verwilderd zijn;
hoewel de koningsvaren aan de voet
van een uitkijkheuveltje sterk van
„tuinieren" verdacht mag worden, en
een vijvertje, omringd door geurende,
woekerende Clethra alnifolia weer het
bewijs vormt dat er wel degelijk
getuinierd is.

Samenvattend: verwilderd zijn
duidelijk die planten, die in onze
contreien niet thuishoren. Inheemse

, •
Afbeelding 5

Knikkend vogelmelk (Ornithogalum
nutans) op een buitenplaats aan de
binnenduinrand bij Haarlem.
Aan de voet van solitairen, of wijd
geplante loofbomen, in dit geval een
paardekastanje, is deze vogelmelk daar
veelvuldig te vinden. Bij het huidige
beheer (eenmaal per jaar in de zomer na
de vruchtzetting maaien; takken en
bladeren worden geruimd) handhaaft de
vogelmelk zich, en breidt zich iets uit.

Afbeelding 6

Stengelloze sleutelbloem (Primula
vu/garis) en hondsdraf. Onder een wijde
aanplant van oude lindebomen op dezelfde
buitenplaats is de sleutelbloem overal te
vinden, waar het gras eenmaal per jaar in
augustus wordt gemaaid. Takken worden
geruimd, maar het blad blijft liggen.
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planten, die toevallig in hun eigen
geschikte milieu terecht kwamen,
begonnen zich natuurlijk meteen al
als wilde planten te gedragen. Het
menselijk ingrijpen is hier soms nog
te herkennen aan afwijkende
genetische eigenschappen: witte of
rose exemplaren van kruipend
zenegroen, grootbloemige
stengelloze sleutelbloemen
(afbeelding 6), enzovoort.
Van de tussenliggende categorie,
soorten dus, die vroeger in Nederland
voorkwamen, of soorten die
Nederland aan de grens van hun
areaal hebben liggen, geldt naast
verwildering de theoretische
mogelijkheid van spontane vestiging
op de geschikte plaatsen. Ook moet
dan rekening gehouden worden met
subspontane vestiging vanuit plekken
waar zulke soorten door toedoen van
een tuinman ingevoerd zijn.
Naast het,,klassieke" typen
stinsemilieu, met soorten als de
holwortel, kunnen andere type's
stinsemilieu's onderscheiden
worden, waarin andere sierplanten
verwilderd zijn. Deze laatste
categorie is nog nauwelijks
onderzocht.

5. Het beheer van stinseplanten:
het doel is tweeërlei

Hoe men stinseplanten wil beheren,
hangt af van de betekenis die men er
aan toekent, en van de waarde die
men er daarom aan hecht.

Beheer vanuit
„natuurwetenschappelijk" oogpunt:

In een aantal gevallen zijn de
ingebrachte planten zich als een
„natuurlijke" plantengemeenschap
gaan gedragen. Dit is bijvoorbeeld op
een aantal plaatsen het geval met het
op het Fagetum corydaletosum
lijkende „stinsemilieu".
Waarschijnlijk komt dit verschijnsel
in een minder opvallende vorm ook in
andere milieutypen voor.
In zulke gevallen, waarin het
natuurlijk functioneren het
belangrijkste is, verdient het
aanbeveling de duurzame
instandhouding van zo'n
plantengemeenschap te bevorderen
door beïnvloeding van de externe
omstandigheden. Bijvoorbeeld door
ervoor zorg te dragen dat het
waterregiem optimaal is, en er een

goed bosbeheer gevoerd wordt. Leys
geeft hiervoor goede aanwijzingen in
„Levensgemeenschappen", 1979,
pag. 346-349.
Het beheersdoel is in dit geval: het
sturen en mogelijk maken van een
natuurlijk proces.

Beheer vanuit „tuinhistorisch"
oogpunt:

In een aantal andere gevallen weten
de vroeger geplante sierplanten zich
slechts te handhaven, zonder dat zij
zich voortplanten. De
milieuomstandigheden zijn voor hen
dan marginaal. Het komt nogal eens
voor dat deze planten dan iets
vertellen over de vroegere tuinaanleg.
Scilla hispanica bijvoorbeeld, die
naar alle waarschijnlijkheid de plaats
aanduiden van een achttiende
eeuwse bloemenrand; bostulp of
daslook die het verloop van een oud
pad aangeven; zenegroen en lelietje
der dalen die verraden, dat op een
kleine terreinophoging ooit een
theekoepel of hermitage heeft
gestaan. In zulke gevallen is het
beheersdoel het handhaven van deze
historische, soms zelfs
tuinarcheologische, informatie.

Het zal van plaats tot plaats
verschillend zijn welke waarde we
kunnen hechten aan de vele
omstandigheden waaronder we de
vroegere sierplanten aantreffen. In de
meeste gevallen zal hun waarde
tweeërlei zijn. De oude sierplanten
getuigen zowel van de geschiedenis
van de tuinkunst, als van een voor
ons zo waardevol stabiel milieu -
resultaat van een reeds eeuwen
durend menselijk constant beheer,
dat vaak nog maar zo kort geleden
nagenoeg werd gestaakt.
Het onderkennen van hun betekenis
zal steeds het uitgangspunt moeten
zijn voorde beheersdoelstellingen.
Zelfs is het onder de juiste
omstandigheden zeer goed denkbaar
om in daarvoor geschikte milieu's, en
op historisch verantwoorde plaatsen,
opnieuw „stinseplanten" aan te
brengen, zoals dit sinds kort op een
zeer overwogen wijze door de
Vereniging tot Behoud van
Natuurmonumenten op de
buitenplaats „Schaep en Burgh"
gedaan wordt.
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