
Hoe inheems zijn wilde planten? 

Ger Londo 

Op net eerste gezicht een merk
waardige titel voor een artikel. On
der wilde planten verstaan we toch 
soorten die in ons land in net wild 
voorkomen en dus inheems zijn? 
Inderdaad wordt de term inheems 
meestal gebezigd in de betekenis 
van in Nederland tnheerns, zoals 
in de Nederlandse flora's. 
Maar moeten we deze betekenis 
ook strikt toepassen op het sorti
ment van heemtuinen? 
Of moeten we het begrip inheems 
wat genuanceerder opvanen? 
De aanleidinq tot het schrijven van 
dit stuk vormt het artikel van Feiko 
van der Woord over de Wilde 
judaspenning of maanviool (Lu
naria rediviva) in het vorige num
mer van Oase. 
Deze soort kornt niet in Nederland 
voor en zou dus in Nederlandse 
heemtuinen niet thuishoren. 
Maar stel dat het een heemtuin in 
Zuid-Limburg betreft en dat we 
daarbij de bovenvermelde opvat
ting omtrent inheemse soorten 
hanteren voor het sortiment van de 
tuin. 
Dan krijgen we de vreemde situatie 
oat aanplant van b.v. Kraaihei wei 
en van Wilde judas penning niet ge
oorloofd is, terwijl laatstgenoemde 
soort dicht over de grens al in Bel
gie in het wild voorkomt en de na
tuurlijke groeiplaatsen van Kraaihei 
zich veeI verder weg bevinden! 
En indien zo'n heemtuin in Zuid
Limburg zich op kalkrijke grond be
vindt komt het milieu daar meer 
met dat van Wilde judaspenning 
overeen dan met dat van Kraaihei. 
De laatste is daar duidelijk meer 
'exotisch' en hoort er niet thuis. 
Het is een noordelijke soort en de 
zUidgrens van zijn areaal loopt 
door het midden van Nederland . 
Verder is het een soort van voed
selarme, zure zand- en veengron
den. 
Uit het bovenstaande kunnen we 
de conclusie trekken dat we in het 

kader van heemtuinen net begrip 
inheems meer genuanceerd moe
ten opvatten. 
In het algemeen is het zinvol om bij 
het sortiment in eerste instantie 
aan te sluiten bij de streek of het 
plantengeografisch district waar
in de tuin ligt. Inheems krijgt dan 
meer de betekenis van inheems in 
desueekofhetd~tnct 

Voor heemtuinen is het eigenlijk 
veel logischer om aan te sluiten bij 
plantengeografische grenzen dan 
bij staatkundige. De laatste zijn 
kunstmatig en gaan dwars door flo
ragebieden heen. 
In ons voorbeeld van een heemtuin 
in Zuid-Limburg kunnen we daar 
ook het aangrenzende deel van 
Belgie bij betrekken dat in milieu en 
flora nauw met Zuid-Limburg ver
want is zoals de Voerstreek en Mo
resnet. Wilde judaspenning en an
dere soorten, die in Nederland ont
breken maar dicht over de grens al 
voorkomen zoals o.a. Pyrenees le
pelblad (Cochlearia pyrenaica) mo
gen in zo'n Limburgse heemtuin 
best groeien. 
Dat kan meteen een leuk aankno
pingspunt zijn voor plantengeogra
fische beschouwingen in het kader 
van rondleidingen. 
Hoe verder we vanuit Zuid-Limburg 
naar het noorden gaan, des te 
meer Wilde judaspenning een 
exoot wordt . Er is dus eigenlijk een 
geleidelijke overgang van inheems 
naar uitheems; naarmate een soort 
verder van zijn natuurlijke versprei
dingsgebied in een tuin wordt aan
geplant is hij meer exotisch. 
Dat geldt ook voor soorten die bin
nen Nederland een beperkte ver
spreiding hebben, zoals een aantal 
saorten dat tot Zuid-Limburg be
perkt is maar daarbuiten wei in 
heemtuinen wordt aangeplant. 
Maar omdat Nederland klein is en 
het klimaat er geen grate verschil
len vertoont , kan je nog best van 
een heemtuin spreken wanneer er 

wilde planten uit het gehele land 
groeien zoals in het Jac. P. Thijsse
park in Amstelveen. 
In gratere landen zoals Duitsland of 
Frankrijk. met o.a. grotere klimaats
verschillen, is dat niet mogelijk en 
zullen heemtuinen zich tot een deel 
van het land moeten beperken. 
Dit artikel wil niet de suggestie wek
ken dat aanplant van Wilde judas
penning en dergelijke soorten in 
heemtuinen buiten Zuid-Limburg 
niet mag. Aanplant van deze soort 
in een heemtuin in Friesland of in 
het Gooi verschilt wat dat betreft 
niet veel met de aanplant aldaar 
van bijvoorbeeld Christoffelkruid. 
een soort die in Nederland tot Zuid
Limburg beperkt is. 

,, ·· ·:aK%? .m~.0:.~1Z<'';'0 L. .
 .."' ~ ~ .~~~~~ i?_

k..~ . «i.~ b~


aI' <~ ( 0'~
 ~ ,.... . ~ l 
a·~~ ~ I 70S' 

1

\\ ;j 

Christoffelkruid - Actaea spicata 

In openbare heemtuinen zou ik het 
sortiment willen beperken tot de 
Nederlandse soorten en (vcoral 
wanneer heemtuinen in het oosten 
of zuiden van Nederland Iiggen) de 
uitheemse soorten die dicht over de 
Nederlandse landsgrenzen al in het 
wild voorkomen. 
Wat men in privetuinen doet is een 
andere zaak, Daar kan men ook 
wilde soorten van verder weg aan
planten. Maar dan is het geen ech
te heemtuin meer. 
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