De Hortus wordt wild!
De Drieklimatenkas met inheemse beplanting op de voorgrond (Foto: Barbara van Amelsfort/Hortus)

Inheemse wilde planten in de Amsterdamse Hortus botanicus
De Hortus wil, met
inheemse beplanting
waar veel insecten op
af komen, bijdragen
aan het vergroten van
biodiversiteit in de stad.
Bezoekers bekijken
niet alleen de prachtige
tropische kassen maar
kunnen ook inspiratie
opdoen met wilde planten en deze eventueel
toepassen in eigen tuin.
In samenwerking met
leden van Wilde Weelde
is een voorbeeldborder
aangelegd.

Tekst: Gerdien Griffioen
Behoren inheemse wilde planten
tot de collectie van een botanische
tuin? Deze vraag komt bij me op
als ik door de Hortus botanicus in
Amsterdam wandel. De Hortus is
een plantenmuseum, in vele jaren is
een collectie opgebouwd van meer
dan 5000 planten afkomstig uit de
hele wereld. Inheemse wilde planten
horen beslist ook bij de collectie van
de Hortus. In de medicinale plantentuin Snippendaal groeien veel
geneeskrachtige planten, inheemse
maar ook wilde planten uit verschillende mediterrane landen. In het
vak achter de tropische kas ligt de
bloemenweide, in juni vol met bloeiende eenjarige inheemse kruiden.
Ertussen staan vaste wilde planten
zoals wilde marjolein en dagkoekoeksbloem. Met deze bloemenweide is de collectie inheemse planten

behoorlijk uitgebreid. Inmiddels is
in het plantvak naast de bloemenweide ook een vaste wilde plantenborder aangelegd en kun je bij de
entree onder de Oostenrijkse eik de
ontwikkeling volgen van de wilde
plantenborder van de bosrand die
door leden van vakvereniging Wilde
Weelde is ontworpen en aangelegd.
Levend Archief
Dat wilde planten in een botanische tuin horen mag duidelijk zijn.
Botanische tuinen wisselen onderling ook zaden uit. Zo verzamelt
de Hortus al jaren zaden van wilde
planten uit het Hollandse kustgebied en stelt deze beschikbaar aan
andere botanische tuinen en onderzoekers. Ook het duinenbiotoop
wordt ermee beplant. De Hortus
neemt ook deel aan Het Levend
Archief. Doel van dit project is om
de genetische diversiteit van wilde
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Het aanplanten heeft nog wat voeten in aarde (Foto: Tom Buys)

planten veilig te stellen door zaden
van inheemse planten te verzamelen, te kweken en op te slaan in de
Nationale Zadencollectie.
Bloemenweide
In 2017 hebben Arjan Vernhout en
Marieke Ketelaar, van NL Bloeit,
met schoolkinderen uit de buurt
een weidemengsel ingezaaid met
zaden van Cruydt-hoeck. Een
prachtige bloemenweide met onder
meer gele ganzenbloemen, margrieten, korenbloemen en klaprozen
was het resultaat. Zo’n weide moet
je echter wel blijven bewerken en
inzaaien. Na de bloei is het belangrijk om gefaseerd te maaien om
ervoor te zorgen dat er het jaar
daarop weer voldoende bloei is.
Daarom is ervoor gekozen om vaste,
inheemse planten tussen de eenjari-

De aanplant is klaar (Foto: Barbara van Amelsfort/Hortus)

gen te planten. Daarmee garandeer
je beter dat er in volgende jaren, als
de pioniers wat minder aanwezig
zullen zijn, voldoende bloei is in het
zomerseizoen.
Engelse bloemenborder
In 2020 kwam er naast het plantvak
met weidebloemen een stukje grond
vrij bij de daar groeiende abrikoos,
langs de gracht. Walter den Hollander, hovenier bij de Hortus en lid
van Wilde Weelde, opperde het
idee om een border in te planten
met vaste, inheemse wilde planten
naar het model van een Engelse
bloemenborder. De planten in deze
border staan in grotere groepen,
geordend op kleur, maar ook op
bladvorm en textuur van de plant.
Samen met Reinout Havinga, hoofd
tuin & collectie van de Hortus, is

Bloemenweide
(Foto: Barbara van
Amelsfort/Hortus)
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het beplantingsplan uitgewerkt en
in november 2020 zijn de plantjes,
afkomstig van kwekerij de Heliant,
ingeplant.
Experimenten
In dezelfde tijd startte bij Wilde
Weelde een werkgroep voor meer
onderzoek naar het ontwerpen met
meerjarige inheemse planten. Doel
is om meer te weten te komen over
het gedrag en de toepasbaarheid
van inheemse planten in tuinen.
Drie proefborders worden najaar
2021 ingeplant in de Wilde Weeldetuin in Appeltern, allemaal volgens
een iets andere methodiek ontworpen en aangepast aan verschillende
omstandigheden. Over deze proefborders schrijven we in een volgende editie van Oase. Toen Reinout
Havinga hoorde van dit experiment was hij meteen enthousiast en
wilde graag een stukje Hortustuin
beschikbaar stellen voor nog een
proefborder. Voor de werkgroep
was dit een mooie kans om het
experiment uit te breiden en een
border te ontwerpen met planten
die geschikt zijn voor een bosrand.
Het plantvak bij de entree van de
Hortus onder de Oostenrijkse eik
bleek een mooie locatie om dit
experiment uit te voeren.
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Nigel Dunnet
We hebben ons bij het maken van
het beplantingsplan laten inspireren
door de ontwerpprincipes van Nigel
Dunnet. Deze Britse landschapsontwerper en plantendeskundige
ontwerpt naturalistische beplantingen. Zijn ontwerpen richten zich
op het versterken van de natuurbeleving door het maken van uitgekiende combinaties, die verwijzen
naar de natuur. Bij het maken van
het plan voor het plantvak van de
Hortus hebben we hiermee geëxperimenteerd. De basis van de beplanting wordt gevormd door de structuurplanten. Zij worden rond een
denkbeeldige S-vormige lijn over
het oppervlak verdeeld. We hebben
daarvoor schaduwkruiskruid
(Senecio nemorensis) gebruikt. De
S-lijn wordt verder bepaald door
de matrixplanten die als het ware
de ’lijm’ zijn tussen de verschillende planten, in ons geval boszegge
(Carex sylvatica). Deze verbinden de
Senecio’s aan elkaar.

Valse salie, een van de toegepaste planten
(Foto: Wolverlei/Martin Stevens)

Het beplantingsplan

Bosrand
Dan volgen de planten die kenmerkend zijn voor de bosrand zoals
onder andere glad parelzaad
(Lithospermum officinale), valse
salie (Teucrium scorodonia), en
amandelwolfsmelk (Euphorbia
amygdaloides). Zij zijn de satellieten rond de hoofdstructuur. Deze
planten bepalen de sfeer van de
bosrand. En tot slot vullen we de
open plekken op met de ‘vrije’ planten zoals akelei (Aquilegia vulgaris)
en donkersporig bosviooltje (Viola
reichenbachiana). Er stonden in
dit vak al mooie wespenorchissen
te bloeien, die natuurlijk mogen
blijven en ook de Cyclamen coum,
alhoewel niet inheems, heeft weer
een plekje gekregen in dit vak.
Rond het plantvak staat een rand
van ruige veldbies (Luzula pilosa), bedoeld om bezoekers ervan te
weerhouden de borders in te lopen.

grijp je wel of niet in en hoe zorg
je ervoor dat de border een mooi
beeld houdt? Hoe onderhoud je deze
border? Tom Buys, hovenier bij de
Hortus, gaat het onderhoud uitvoeren met ondersteuning van de werkgroep die ook het onderhoudsplan
maakt.
Als leden van Wilde Weelde willen
we met dit experiment zelf meer
leren over het toepassen van wilde
planten in borders en bezoekers
inspireren om wilde planten te gaan
toepassen in hun eigen tuin, eventueel gecombineerd met cultivars. Zo
hopen we bezoekers te inspireren
om de biodiversiteit in hun tuin te
vergroten.

Monitoring en onderhoud
We gaan de ontwikkeling en het
gedrag van de planten nauwgezet
volgen. Hoe groeien de planten,
welke planten zijn invasief, wanneer

Hortus botanicus Amsterdam
Plantage Middenlaan 2a
1018 DD Amsterdam
www.dehortus.nl

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met Angela Warmerdam,
Wencke Habermann, Walter den
Hollander en Reinout Havinga.
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