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P. A. Bakker Groeiplaatsen van Kievitsbloem 
en Zomerklokje trokken de aan
dacht van Chris van Leeuwen. De 
auteur van onderstaand artikel 
belicht het westelijk deel van de 
Vechtstreek waar deze en andere 
opmerkelijke planten te vinden 
zijn, o.a. stinzenplanten waarvan 
hij de herkomst heeft nage-
speurd. 

Stinzenplanten langs de 

Kromme Angstel 
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De Kromme Angstel is een riviertje dat 
met enkele zijwatertjes tot de 
Vechtstreek behoort. De hoofdloop be
gint onder de naam Aa ten westen van 
Breukelen, is ten noorden van Nieu
wer-Ter-Aa ten dele afgedamd en 
stroomt vervolgens via de dorpen 

Nieuwer-Ter-Aa, Loenersloot, Baam-
brugge en Abcoude in het Abcouder
meer. In Abcoude splitst het Gein zich 
van de Angstel af. 

Behalve de Kromme Angstel is er 
ook een Rechte Angstel, die omstreeks 
1570 reeds wordt vermeld. Deze vaart 
die meestal Nieuwe Wetering wordt ge
noemd, loopt van Nieuwersluis naar de 
Kromme Angstel. In de Gouden Eeuw 
vormde hij een onderdeel van de trek
schuitroute van de Vecht naar de 
Amstel. In vroeger eeuwen vormde de 
Kromme Angstel de hoofdloop van de 
rivier de Vecht. Op een bodemkaart is 
duidelijk te zien hoe een brede stroom-
rug zich ten zuiden van Breukelen ter 
hoogte van kasteel Nijenrode afsplitst 
van de huidige Vechtloop. Vanaf Nieu
wer-Ter-Aa buigt deze stroomrug naar 
het noordoosten om via de 'Mennisten-
hemel' bij Nieuwersluis weer de huidige 
Vechtloop te bereiken. Vanaf Loenen 
loopt een stroomrug in de richting van 
Loenersloot om vervolgens tot Abcoude 
de huidige loop van de Kromme Angstel 
te volgen. Tussen Loenen en Loenersloot 
is thans geen rivierloop meer aanwezig. 
Als gevolg van klink liggen de aangren
zende veengronden thans lager dan de 
stroomruggronden. Deze omkering van 
het reliëf is ontstaan na de bedijking van 
de rivieren en de ontginning en ontwate
ring van de veengebieden. Stroomaf
waarts worden de oeverwallen langs de 
Kromme Angstel smaller en lager; tus
sen Baambrugge en Abcoude vindt bo
vendien een overgang van rivier- naar 
zeeklei plaats. 

Opmerkelijke plantesoorten 
In dit gebied van kleine rivieren met zijn 
vele gradiënten van klei naar veen zijn 
verscheidene interessante milieus. In de 
omgeving van Oud-Aa, bij het verdwe
nen Slot Ruwiel bevinden zich langs de 
Aa diverse elzenbosjes, vaak in de vorm 
van hakhout. Opvallend zijn de vele 
knotwilgen, knotpopulieren, stukjes es-
senhakhout en de oude meidoornstrui
ken. Voorts zijn hier rietlandjes en boe-
zemhooilandjes met veel Dotterbloem 
(Caltha palustris). De enige stroomdal-
plant die op een kade is aangetroffen is 
de Gewone Agrimonie (Agrimonia eu-
patoria). Op de heuvel waarop het Slot 
Ruwiel heeft gestaan groeien Kraailook 
(Allium vineale) en Gewone Vogelmelk 
(Ornithogalum umhellatum). 

In het gedeelte ten zuiden van 
Loenersloot, ter hoogte van Oukoop, be-
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reikt de Kromme Angstel zijn grootste 
breedte. De rivierbedding ligt hier in 
een smalle strook komgronden (nesvaag-
gronden) die ter weerszijden begrensd is 
door eutroof veen. Op enige eilandjes in 
de Angstel groeit het Zomerklokje (Leu-
cojum aestivum), een soort die reeds lan
ger bekend was van de benedenloop van 
de Vecht in de omgeving van Weesp 
waar we vergelijkbare milieuomstandig-
heden aantreffen. Het Zomerklokje 
heeft evenals de Kievitsbloem (Fritillaria 
meleagris) reeds lang de bijzondere aan
dacht van Chris van Leeuwen getrokken, 
hetgeen tot uiting kwam in een artikel in 
De Levende Natuur (Van Leeuwen, 
1958) en zijn bijdrage aan de omschrij
ving van de oecologie van deze soorten 
in de Flora Neerlandica. Beide oorspron
kelijk inheemse bolgewassen zijn in ons 
land vooral te vinden langs rivieren en ri
viertjes in het overgangslandschap tussen 
klei en veen, de smalle ontmoetingsstro
ken tussen Haf- en Fluviaticl district. De 
Kievitsbloem prefereert drassige graslan
den, maar komt ook in ruigtkruidvege-
taties voor, het Zomerklokje groeit voor
namelijk in rietlanden, natte strooisel-
ruigten en hooilanden. In de Kromme 
Angstel groeit het Zomerklokje op enke
le eilandjes in vegetaties met veel Riet, 
grote zeggen (Carex acuta, C. acutifor-
mis en C. riparia) en Dotterbloem. De 
Kievitsbloem groeide vroeger op enige 
plaatsen tussen Loenersloot en Abcoude; 
de laatste groeiplaats is enige decennia 
geleden verloren gegaan. Ook waren er 
in deze omgeving schrale hooilanden 
met Spaanse Ruiter (Cirsium dissectum), 
Harlekijn (Orchis morio), Breedbladige 
Orchis (Dactylorhiza majalis), Welrie
kende Nachtorchis (Platanthera bifolia) 
en Klokjesgentiaan (Gentiana pneumo-
nanthe) die een vergelijking konden 
doorstaan met blauwgraslanden in de 
omgeving van Gouda. 

Stinzenplanten 

Het tweede belangwekkende aspect van 
de plantengroei langs de Kromme 
Angstel heeft eveneens met bolgewassen 
te maken: stinzenplanten. Langs de 
Angstel lagen in de zeventiende en acht
tiende eeuw ongeveer dertig buiten
plaatsen (Grevenstuk, 1930). Dicht bij 
het uit de middeleeuwen daterende Slot 
Loenersloot liggeri de parkbossen van de 
buitenplaatsen Valckenheining en Don-
kervliet, bij Baambrugge ligt Postwijck. 
Voorts ligt in de bebouwde kom van Ab
coude een restant van de buitenplaats 

Binncnrust alsmede enige oude tuinen 
bij herenhuizen, namelijk de voormalige 
woningen van een burgemeester, de 
dorpsdokter en de dominee. 

In Nieuwer-Ter-Aa hebben even
eens een of meer buitenplaatsen gele
gen. Jac. F. Thijsse vermeldt in zijn 
Verkade-album 'De Vecht' (1915) Bos-
anemoon en Voorjaarshelmbloem uit dit 
dorp onder een boomgroep die — aldus 
Thijsse — een restant vormt van een 
voormalig buiten. De kern van dit dorp 
staat op de bodemkaart aangegeven als 
een oude bcwoningsplaats. 

In 1975 heeft Chris van Leeuwen 
op de buitenplaats Queekhoven te Breu-
kelen op een studiedag van tuin- en 
landschapsarchitecten een lezing gehou
den over de vegetatiekundige betekenis 
van de buitenplaatsen en landgoederen 
(Meijers, 1976). Geduldig gaf hij een 
uiteenzetting over de hoofdlijnen van 
zijn relatietheorie. Hij betoogde dat vele 
buitenplaatsen enclaves van betrekkelij

ke rust zijn gebleven in agrarische gebie
den waar zich in de loop van deze eeuw 
explosieve ontwikkelingen hebben voor
gedaan. Aan de hand van verspreidings
kaartjes van een aantal stinzenplanten 
werd aangetoond dat het voorkomen van 
deze groep planten vrijwel samenvalt 
met de streken waar concentraties van 
buitenplaatsen liggen. Een recente in
ventarisatie van de stinzenplanten in de 
Vechtsteek heeft aangetoond hoe rijk dit 
gebied in dit opzicht is (Bakker & Boeve, 
1985). 

Westelijk deel van de 
Vechtstreek 

In het westelijk deel van de Vechtstreek 
is de volgende opmerkelijke flora te vin
den. Het hoog opgaande parkbos bij 
Slot Loenersloot, waarin een roekenkolo
nie huist, herbergt een massavegetatie 
van Sneeuwklokje en Sneeuwbes, als
mede een groeiplaats van Italiaanse 
Aronskelk (Arum italicum). De parkbos-
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sen van de buitenplaatsen Donkervliet 
en Valckenheining vormen er een land
schappelijk geheel mee. Op Donkervliet 
treffen we nog een uit peren bestaande 
berceau en een Taxushaag aan als restan
ten van een oude tuinaanleg. Het park-
bos van Donkervliet is rijk aan stinzen-
planten: Winterakoniet, Sneeuwklokje 
(ook in de gevuldbloemige cv 'Plenus'), 
Oosterse Sterhyacint, Sneeuwroem, Wit
te Narcis, Alpenbes en Sneeuwbes ko
men talrijk voor. Bovendien groeien er 
Lievevrouwebedstro, Bosanemoon met 
gevulde bloemen (de zogenaamde hals-
kraagvorm cv. 'Vestal'}, Voorjaarshclm-
bloem. Kleine Maagdenpalm en Wilde 
Hyacint. Opvallend is dat hier ook enige 
soorten groeien die voornamelijk op 
zand- en leemgronden thuis zijn: Vin
gerhoedskruid, Lelietje-der-dalen en 
Schaduwgras (Poa nemoralis). We schrij
ven dit toe aan een gevorderde bodem
ontwikkeling, beperkt tot de relatief ho
ge delen van de oeverwallen, die reeds 

lang bos dragen. Anderzijds groeien eni
ge soorten die elders in de Vechtstreek 
op grote schaal zijn verwilderd en inge
burgerd, op Donkervliet uitsluitend in 
een border dicht bij het huis: Breed en 
Smal Longkruid, Maarts Viooltje, Ju-
daspenning, Blauw Druifje en de recent 
geplante Groene Ossetong (Pentaglottis 
sempervirens) die uit Voorburg af
komstig is. Opmerkelijk is dat Groot 
Heksenkruid (Circaea lutetiana) zich 
spontaan in deze border heeft gevestigd, 
terwijl wilde Margrieten er door de vori
ge bewoner zijn geplant. Aparte vermel
ding verdienen tenslotte Lenteklokje en 
een Bosanemoon met blauwe bloemen 
(cv. 'Allenii') die zich onder andere door 
de brede bloemdekbladen onderscheidt 
van de hier eveneens voorkomende 
Oosterse Anemoon (Anemone blanda). 

Valckenheining bezit een fraai 
parkbos. Bij het huis ligt de oudste thee
koepel van de Vechtstreek, die vermoe
delijk omstreeks 1700 door Daniel Marot 

is gebouwd. Bovendien zijn hier resten 
van een symmetrische tuinaanleg zicht
baar. Het parkbos is een goed voorbeeld 
van het Fluitekruid-Essenbos (Anthrisco-
Fraxinetum), dat volgens S. van der 
Werf een storingsvorm zou zijn van het 
Essen-Iepenbos (Fraxino-Ulmetum). In 
het bos van Valckenheining groeien on
der andere Bosanemoon (zowel de en-
kelbloemige als de halskraagvorm cv. 
'Vestal'), Italiaanse Aronskelk, Wintera
koniet, Sneeuwklokje, Witte Narcis, 
Oosterse Sterhyacint, Daslook, Lieve
vrouwebedstro, Lelietje-der-dalen, Voor-
jaarshelmbloem, Boerenkrokus, de ge
wone Crocus vernus, Donkere Ooie-
vaarsbek. Knikkende Vogelmelk en 
Sneeuwbes. 

Enige honderden meters noord
waarts ligt de boerderij 't Veldhoen op 
de plaats waar zich vroeger een buiten
plaats met die naam bevond. Voor de 
boerderij bevindt zich een door Buxus-
heggen omgeven tuintje. Zowel in dit 
gerestaureerde tuintje als in de hoog-
stamboomgaard groeit de Knikkende 
Vogelmelk zeer talrijk. Wein (1963) ver
meldt dat deze soort sinds het begin van 
de zeventiende eeuw vanuit Zuid-
Europa in noordelijke regionen via aan
plant in de horti en baroktuinen in park-
bossen is verwilderd en ingeburgerd. 

Iets ten zuiden van Baambrugge 
ligt de Paddenburg waarvan in 1833 
door J. E. van der Trappen de eerste 
vondst uit ons land van de Winterako
niet is vermeld. Ten noorden van de 
plaats vallen in maart reeds van verre de 
vele bloeiende Winterakonieten en 
Sneeuwklokjes op in het park van 
Postwijck. 

Hugo de Vriespark in Abcoude 

Abcoude tracht hardnekkig zijn landelij
ke en kleinschalige karakter te verdedi
gen tegen de oprukkende betonkolossen 
van Amsterdam-Zuidoost. Daar Abcou
de dit jaar zijn 900-jarig bestaan viert, 
lijkt het op zijn plaats hier dieper in te 
gaan op hetgeen dit vriendelijk dorp aan 

Zomerklokje (Leucojum aestivum) en Kie
vitsbloem (Fritillaria meleagris). Beide soor
ten zijn karal<teristiek voor liet overgangs
gebied van rivierklei en veen (Fluviatiel en 
Haf district). 

Leucojum aestivum and Fritillaria melea
gris. Both species are native in the Nether-
lands and are typical for ecocline border 
areas (gradual transitions from clay to 
peat). 
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Ex-libris van de farmacoloog prof. dr. A. 
Grevenstuk, die in 1928 een collectie bij
zondere bolgewassen aan het Hugo de 
Vriespark schonk. 

Ex-libris of the pharmaceutical chemist 
prof. dr. A. Grevenstuk, who presented a 
number of bulbous plants to the Hugo de 
Vriespark in 1928. Some of them have 
naturalized. 

stinzenplanten te bieden heeft. In Ab
coude zijn verscheidene oude tuinen 
waarin vrijwel steeds Winterakoniet en 
Sneeuwklokje aanwezig zijn; onder an
dere de voormalige pastorietuin bij de 
Nederlands Hervormde kerk en de voor
malige dokterstuin bij het huis 'Langge-
wenst', een tuin met Voorjaarshelm-
bloem en Wilde Akelei. In het restant 
van de buitenplaats Binnenrust groeien 
onder andere Knikkende Vogelmelk en 
als grote bijzonderheid Turkse Lelie (Li-
lium martagon). 

Het meest belangwekkende ter
rein in Abcoude is het Hugo de 
Vriespark. Dit ligt op de hoek van de 
Hoogstraat en 't Markvelt. Het bestaat 
uit twee duidelijk verschillende delen: 
een rechthoekig gedeelte dat aan de 
Hoogstraat grenst en een daarmee een 
geheel vormend groter perceel van onre
gelmatige vorm waar een sloot door 
loopt en waarin tot voor kort op een 
hoek een muziektent stond. Aan de zij
de van 't Markvelt is het geheel door een 
sloot begrensd. Het voorste deel valt van 
verre op door de oude bomen: een Beuk, 
Plataan, Tulpeboom (Liriodendron tuli-
pifera) en een Taxus, terwijl er langs de 
grenssloot enkele Eiken staan. Bij de in
gang van 't Markvelt, dat tot in deze 
eeuw uit weiland bestond, stond vroeger 
een fraai achttiende-eeuws hek. Dit hek 
is in 1935 verwijderd en is terechtgeko
men op de buitenplaats Gooilust te 's-
Graveland (Koomans, 1958). 

Het Hugo de Vriespark is ge
noemd naar prof. dr. Hugo de Vries 
(1848-1935) die van 1877 tot 1918 als 
hoogleraar in de plantkunde was verbon
den aan de Universiteit van Amsterdam. 
Hugo de Vries was wereldberoemd ge
worden door zijn mutatietheorie die was 
geïnspireerd door een vondst van een 
mutant van de Teunisbloem op een der 
's-Gravelandse buitenplaatsen. In het 
Hugo de Vriespark komt een zeer soor
tenrijke stinzenflora voor waarvan de sa
menstelling afwijkt van wat we elders in 
de Vechtstreek vinden. Enkele soorten 

zijn binnen de Vechtstreek uitsluitend 
hier aangetroffen en er zijn zelfs een of 
twee nieuwe soorten voor de Nederland
se flora bij. Vanwege het bijzondere ka
rakter van dit terrein is er een nadere stu
die van gemaakt. Dank zij naarstig 
speurwerk is het gelukt de historie van 
het Hugo de Vriespark te ontsluieren en 
weten we van een aantal der hier thans 
groeiende stinzenplanten hoe en wan
neer ze hier terecht zijn gekomen. 

In februari of maart is het voorste 
gedeelte gekleurd door massaal bloeien
de Winterakonieten en Sneeuwklokjes; 
in het achterste deel ontbreken Wintera
konieten geheel. Enige weken later 
bloeien in het voorste deel de krokussen, 
voor het merendeel de gewone Crocus 
vemus met enkele exemplaren van de 
Gele Krokus (Crocus flavus) ertussen, bij 
het ijzeren hekje aan de straatkant bloeit 
in maart de Witte Sterhyacint (Scilla 
miczenkoana), een soort die in 1931 
door de firma Van Tubergen uit Iran is 
geïmporteerd en die hier te lande onder 
de naam Scilla tubergeniana in de han
del is gebracht. Behalve een enkele ver
dwaalde rode tulp groeien er ook een 
klein aantal Kievitsbloemen. Een zeer 
vroege bloeier is ook de Sterhyacint (Scil
la bifolia). Opmerkelijk is dat we hier te
vens een kruising tussen Sterhyacint en 
Sneeuwroem aantreffen die naar de 
naam x Chionoscilla allenii luistert. Aan 
de slootkant groeit een groepje Gevlekte 
Aronskelk (Arum maculatum), terwijl 
Voorjaarshelmbloem er talrijk voor
komt. Zeer opmerkelijk is dat er drie 
soorten Sneeuwroem groeien (zie voor 
de morfologische verschillen Bakker & 
Boeve, 1985). Behalve de in ons land het 
meest gekweekte soort, die gewoonlijk 

Chionodoxa luciliae wordt genoemd 
maar eigenlijk C. siehei Sapf moet he
ten, groeien er Chionodoxa sardensis 
met prachtige diepblauwe bloemen met 
een klein wit oog en een soort die ver
moedelijk de echte Chionodoxa luciliae 
Boiss. is. Laatstgenoemde soort werd 
vroeger ook wel als Chionodoxa gigantea 
aangeduid. Deze draagt een tot drie gro
te blauwe bloemen aan een stengel. 

Het achterste gedeelte van het Hu
go de Vriespark is minder beschaduwd 
en heeft een ruiger karakter. Aan de 
rand van groepen struiken groeien Knik
kende Vogelmelk en de overigens uit de 
Vechtstreek niet bekende Ornithogalum 
pyramidale, een vogelmelksoort waarvan 
de bloeistengels tot een meter lang wor
den. Grote aantallen van de Sneeuw-
roemsoort Chionodoxa ei. luciliae groei
en in het open gedeelte. Langs de sloot 
staan enkele pollen van de looksoort 
Nectaroscordum siculum (— Allium si-
culum, Nectaroscordum dioscoridis). 
Deze soort groeit hier in diepe schaduw 
en draagt 1 tot 1% meter lange bloei
stengels en ca. 5 cm brede bladen. De 
1 Vi cm lange bloemen staan in een 
schermvormige bloeiwijze en zijn groen 
met wit met rode strepen aan de 
buitenkant. 

Waar komen de vele bijzondere 
bolgewassen in het Hugo de Vriespark 
vandaan? Het hele terrein is thans eigen
dom van de gemeente Abcoude. De vo
rige eigenaar was het in 1913 gestichte 
Hugo de Vriesfonds. Volgens de statu
ten is het doel van deze stichting: 'het 
bevorderen van wetenschappelijk onder
zoek en studiën op botanisch gebied in 
de ruimste zin'. In 1926 was het terrein 
aan het Hugo de Vriesfonds gelegateerd 
door mevrouw J. O. A. Roos Vlasman-
Lingeman (1862-1942). Zij was de we
duwe van C. L. Roos Vlasman (1856-
1893). Zij was de weduwe van C. L. Roos 
Vlasman (1856-1893) die van 1886 tot 
1890 burgemeester van Abcoude was. 
Het grootste deel van het huidige Hugo 
de Vriespark behoorde tot de tuin van 
dokter W. Koomans, die in 1896 door 
de weduwe Roos Vlasman werd gekocht 
en afgebroken. Het terrein trok zij bij 
haar eigen tuin. In de grond bevindt 
zich nog puin van dit huis, hetgeen een 
gunstige uitwerking heeft op het stin-
zcnmilieu. Dit oude puin is gewoonlijk 
kalkrijk en bevordert de drainage. Het 
vormt als het ware een vervanging van de 
kalksteenbrokken die zich vaak op de 
hellingen van een 'Kleebwald' bevin-
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den. Dit bostype vormt in Midden-
Europa een natuurlijke tegenhanger van 
ons stinzenmiiieu. 

In 1926, vlak nadat zij haar dub
bele huis met tuin had gelegateerd aan 
het Hugo de Vriesfonds, is mevrouw 
Roos Vlasman naar Zeist verhuisd. Vele 
bomen en andere planten zijn uitgegra
ven en met vrachtwagens naar Zeist ver
voerd, waar zij opnieuw met de aanleg 
van een grote tuin begon. Na haar ver
trek werd in 1927 de jonge bioloog A. 
van der Werff aangesteld om toezicht op 
het leegstaande huis te houden en de 
tuin te onderhouden en in 1929 E. Vos 
als tweede tuinman. Beiden zijn pas in 
1946 ontslagen. Dank zij het feit dat de
ze heren, beiden thans 82 jaar oud, zich 
veel weten te herinneren, kon de ge
schiedenis van het Hugo de Vriespark 
gereconstrueerd worden. 

In het achterste deel bevond zich 
een fraaie tuin waarin een op een heu
veltje gelegen beplanting van eenjarige 
planten in stervorm de aandacht trok. 

Na de overdracht aan het Hugo de Vries
fonds waarvan het bestuur bestond uit 
prof. dr. Hugo de Vries, prof. dr. Th. J. 
Stomps en mevrouw Roos Vlasman zelf 
is dit heuveltje afgegraven. 

Hugo de Vries heeft zich na zijn 
emeritaat in Lunteren gevestigd en prof. 
Stomps toonde weinig belangstelling 
voor het park. Plannen om hier een uit
hof te stichten van de Hortus Botanicus 
van de Universiteit van Amsterdam zijn 
nooit gerealiseerd. Wel is er voor proe
ven door prof. Van Herk de naar aas rie
kende droogbloeier Sauromatum veno-
sum (= Arum comutum) gekweekt, die 
door de tuinman E. Vos 'stinkbollen' 
werden genoemd. Of er in het achterste 
deel korte tijd Teunisbloemen zijn ge
kweekt, waarmee Stomps proeven deed 
in het kader van de mutatietheorie van 
Hugo de Vries, kon niet bevestigd 
worden. 

De beweegredenen waarom me
vrouw Roos Vlasman dit terrein aan het 
Hugo de Vriesfonds heeft gelegateerd 

zijn niet duidelijk. Vast staat dat zij een 
grote bewondering koesterde voor Hugo 
de Vries en dat zij in het bezit was van 
zijn complete reeks publikaties die ette
lijke duizenden pagina's beslaan. 

Mevrouw Roos Vlasman was een 
groot tuinlicfhebster. Verschillende ou
de bomen in het Hugo de Vriespark da
teren uit de tijd dat zij hier tuinierde. 
Maar waar zijn de bijzondere stinzen-
planten die in dit terrein groeien van
daan gekomen? Deze zijn namelijk niet 
door mevrouw Roos Vlasman geplant, 
maar in 1928 aan het Hugo de Vriespark 
geschonken door prof. dr. A. Gre-
venstuk (1892-1973) die in Abcoude aan 
het Gein woonde. Professor Grevenstuk 
was als farmacoloog verbonden aan het 
Farmacologisch Instituut van de Univer
siteit van Amsterdam. Vóór zijn vertrek 
naar het voormalig Nederlands Indië 
waar hij hoogleraar werd aan de medi
sche faculteit van Batavia, heeft hij zijn 
collectie bloembollen aan het Hugo de 
Vriespark geschonken. Deze bollen wa
ren door Grevenstuk gekocht bij 
bollenhandelaren. 

De collectie bolgewassen werd op 
bedden geplant in het achterste deel van 
het park. Er werd jaarlijks gespit, waar
door de stroomruggrond van de Angstel 
losser en luchtiger werd. Tot de bolge
wassen die op deze wijze hier in de jaren 
dertig zijn terechtgekomen en zich 
sindsdien gehandhaafd hebben behoren 
de looksoorten Nectaroscordum siculum 
en Allium zebdanense. Ook zijn er toen 
blauwe en gele irissen en een reuzen-
looksoort (Allium cf. giganteum) ge
plant; van deze soorten is echter niets 
meer teruggevonden. Van de overige 
bijzondere soorten, met name de drie 
Sneeuwroem-soorten en de twee Vogel-
melk-soorten, konden beide tuinlieden 
zich niet herinneren of deze uit de 
collectie-Grevenstuk afkomstig zijn. De 
Witte Sterhyacint en de rode tulpen zijn 
geplant door een inwoner van Abcoude 
die vroeger tegenover het Hugo de 
Vriespark woonde. De Gele Krokus is 

Het Hugo de Vriespark in Abcoude. Onder 
oude bomen (Zomereik, Taxus, Beuk en 
Plataan) groeien veel stinzenplanten. In het 
huis op de achtergrond is thans een bakke
rij gevestigd; vroeger stond op deze plaats 
het huis van dokter W. Koomans. Het hui
dige parkje vormde zijn tuin. 

The Hugo de Vriespark in the village of Ab
coude. Formerly this was the garden of a 
country-doctor. 
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door E. Vos geplant. Óf er nog planten 
staan die indertijd door E. Heimans zijn 
meegebracht toen hij mevrouw Roos 
Vlasman bezocht valt niet meer na te 
gaan, daar Heimans reeds in 1914 is 
overleden. Voor soorten als Gevlekte 
Aronskelk en Kievitsbloem is dit niet 
uitgesloten. De in het parkje in zeer gro
te hoeveelheden voorkomende Winter-
akoniet, Sneeuwklokje en Voorjaars-
helmbloem behoren tot het basisassorti
ment stinzcnplanten dat langs de 
Angstel en de Vecht algemeen voor
komt. Van deze soorten is het niet on

mogelijk dat ze zich zonder hulp van de 
mens van de ene naar de andere buiten
plaats hebben verspreid. Daar de zaden 
van verscheidene soorten stinzenplanten 
(o.a. Sneeuwklokje, Voorjaarshelm-
bloem en Knikkende Vogelmelk) voor
zien zijn van een zgn. mierebroodje 
(elaiosoom), kan verspreiding door mie
ren tevens een rol hebben gespeeld. 

Het vroegere bezit van mevrouw 
Roos Vlasman is thans over drie eigena
ren verdeeld. Het grootste deel van de 
vroegere tuin is sinds resp. 1962 en 1976 
eigendom van de gemeente Abcoude. In 

dit deel groeien de bijzondere stinzen
planten die hierboven vermeld zijn. De 
gemeente erkent de waarde van deze 
voormalige burgemeesters- en dok-
terstuin als groenelement voor het dorp. 
Het is te hopen dat door een goed be
heer de bijzondere waarden van dit 
unieke park behouden zullen blijven. 
De voor iedere voorbijganger zichtbare 
bloemenrijkdom van het Hugo de 
Vriespark vormt een gelukkige combina
tie met de herinneringen aan enkele no
tabelen die een belangrijke rol in het 
dorp hebben gespeeld. 

In het Hugo de 
Vriespark groeien drie 
Sneeuwroem-soorten 
(Chionodoxa div. 
spec), de Sterhyacint 
(Scilla bifolia) en een 
l<ruising (x Chionoscilla 
allenii). Op de foto de 
S neeu wroem-soort 
Chionodoxa siehei. 

Chionodoxa siehei in 
the Hugo de Vriespark. 
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Summary 
'Stinzenplants' along the rivet Kromme 
Angstel. 
Along the small river Kromme Angstel in the 
northwestetn part of the province of Utrecht 
gradual transitions occur from clay to peat. 
Leucojum aestivum and VritiUaria meleagris, 
both native species in the Nethetlands, are 
typical for these ecocline border areas. Stin-
zenplanten are named after medieval motte 
and bailey castles in the province of Fries
land, mostly towers called 'stinzen' encircled 
by a moat and situated on a mound. Stinzen-
planten include both naturalized garden 
escapes (e.g. Eranthis hyemalis, Scilla bifolia, 
Crocus vemus, Geranium phaeum, Anemo-
ne nemorosa cv. 'Vestal') and native species 
which grow in natural habitats in other parts 
of the Nethetlands (e.g. Coryddis solida, 
Arum maculatum, Aquilegia vulgaris). In an 
old galden in the village of Abcoude, named 
after ptof. dr. Hugo de Vries (1848-1935), 
Nectaroscordum siculum and Allium zebda-
nense have naturalized since 1928. 

De heren E. Vos en W. W. C. Timmer te 
Abcoude, A. van der Werff te De Hoef (U.) 
en dts. H. Wiering te Amsterdam dank ik 
hartelijk voor de vetstrekte inlichtingen over 
het Hugo de Vriespatk. 
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