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Het werken in heemtuinen kent vele 
aspecten . Een ervan is dat we te rna
ken krijgen met allerlei kruisingen 
en hybrid isatie. Bij het verzamelen 
van wilde plantesoorten die op na
tuurlijke plaatsen nooit zo dicht bij 
elkaar voorkomen, treden regelmatig 
afwijkende vormen op. 
Een bekend voorbeeld is, dat de kruis
vorm van de twee Nagelkruidsoorten 
bij verdere kruising kan leiden tot mon
struositeiten. Ik heb ervaren dat deze 
grote eindbloemen slechts tijdelijk op
treden, na een aantal jaren zie je ze 
niet meer . Aileen de zuivere tussen
vorm weet zich te handhaven (uitmen
deling). 
Nu moet ik toch eerst vertellen dat on
ze heemtuin in Leiderdorp in 1971 is 
opgezet als verzameling plant enge
meenschapp en (gebaseerd op het 
boek Plantengemeenschappen in Ne
derland , Westhoff en den Held, 1969). 
Geplante of gezaaide soorten worden 
pas als gevestigd beschouwd als ze 
zichzelf uitzaaien en instandhouden. 
Ik heb in de afgelopen 22 jaar heel wat 
vreemde kruisingen en afwijkende vor
men gezien (en vaak ook weer zien 
verdwijnen). 
Wat denkt u van Groot springzaad x 
Klein springzaad of Pinksterbloem x 
Kleine veldkers. Ook de in de Oecolo
gische flora voorspelde kruising van 
Kale jonker x Moesdistel is aanwezig. 
Het plotseling dubbelbloemig worden 
van Stinkende gouwe en Wilde ber
tram zal in de rneeste tuinen wei een 
bekend verschijnsel zijn. 
Het blijft toch een raadsel, net zeals de 
witte vormen die ontstaan bij soorten 
met blauwige tinten zoals Smeerwor
tel , Vergeetmijnietjes, Kievitsbloem, 
Beemdooievaarsbek enz . Komt dit 
door een afwijkend biotoop? 
Elk jaar zijn er wat dat betreft weer 
nieuwe dingen te ontdekken. 
Dit voorjaar was er tussen de veelvul
dig optredende Gulden boterbloem 
(kloon uit Amstelveen), op de beste 
groeiplaats in de glanshaverweide plot
seling een aantal planten met mooi 
stralende bloemen. 

Een andere verrassing was, dacht ik, een kruisvorm van Daslook met 
Armbloemig look. Omdat Armbloemig look niet als inheems werd be
schouwd in het verleden is deze soort buiten de heemtuin gehouden, 
het stond echter wei in de buurt van Daslook. Mijn conclusie lag dus 
voor de hand. Maar ult nader onderzoek bij het Rijksherbarium bleek 
dat het gaat om een spontane varietelt, die in Rusland veelvuld ig 
voorkornt . De broedbolletjes zijn bij deze varieteit omgevormd tot bloe
men, hetgeen de sierwaarde ten goede komt (zie bovenstaande toto). 
Bij nader onderzoek ter plaatse blijkt inderdaad dat ook op andere plek
ken waar geen Daslook in de buurt staat , deze vorm is ontstaan. Ais 
grapje stel ik voor deze varieteit Rijkbloemige look te noemen, Alli
um paradoxum multiflorum. 
AI is het in het klein, werken in een heemtuin heeft veel te bieden, want 
hier is slechts een aspect toegelicht. 
Na ruim twintig jaar wordt mij ook steeds duidelijker dat hoe lanqer een 
heemtuin bestaat , hoe gevarieerder hij wordt en hoeveel meer het een 
oase kan zijn voor de wijde omgeving. 
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