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Thijsse's Hof 

zestig jaar — 

beheer 

in de geest van 

Thijsse 

Nederlands oudste en meest be
kende heemtuin is onlangs zestig 
jaar geworden, even oud als Thijs
se was toen hij in 1925 zijn Hof 
ten geschenke kreeg. Dit jubi
leum is op 25 september 1985 ge
vierd met een bijeenkomst in het 
gemeentehuis van Bloemendaal. 
Daar hield de auteur een voor
dracht waarvan dit artikel de 
neerslag vormt. 

Jac. P. Thijsse, wel eens onze natuur
historische vader des vaderlands ge
noemd, is tevens onze pionier op het ge
bied van heemtuinen, niet alleen natio
naal maar ook mondiaal. Als reactie op 
de conventionele parkaanleg schreef hij 
in 1941 in dit tijdschrift: "Ik droom van 
plantsoenen, waar het publiek, oud en 
jong, onwetend en ingewijd, het heele 
jaar door gemakkelijk getuige kan zijn 
van wat in de loop der seizoenen, te be
ginnen met 1 Januari en te eindigen met 
31 December op het gebied van onze in-
heemsche planten- en dierenwereld te 
beleven valt. Een plantsoen, waar de ste
deling zich gedurende eenige vrije uren 
per week kan inleven in onze flora en 

fauna " en hij vervolgde met te 
zeggen dat die droom reeds voor een 
groot deel verwezenlijkt was in Thijsse's 
Hof. 

Niet alleen in dit artikel van 1941, 
maar ook in andere publikaties (o.a. 
Thijsse, 1927, 1940, 1942) heeft hij over 
zijn heemtuin geschreven. Daardoor 
kunnen we ons een goede voorstelling 
maken van wat hem bij heemtuinen of 
instructieve plantsoenen precies voor 
ogen stond. Voor het verdere beheer van 
de Hof is dat belangrijk: gebeurde en 
gebeurt dat nog steeds in de geest van 

lijk verband, in plantengezelschappen". 
Duidelijk stond hem voor ogen dat het 
presenteren van inheemse soorten in na- -
tuurlijke vegetaties, in echte plantenge
meenschappen, een veel grotere waarde 
had dan wanneer ze op kunstmatige wij
ze worden getoond in gewiede borders 
e.d. 

Het gaat niet alleen om de soor
ten^ het gaat ook om het milieu waarvan 
die soorten deel uitmaken. Thijsse koos 
dus duidelijk voor het type heemtuin 
dat we nu met natuurtuin (Londo, 1977) 
aanduiden. 

Twee typen heemtuinen 
Heemtuinen zijn op twee manieren aan 
te leggen en te beheren. Bij de natuur
tuin is het zaak om een goed uit
gangsmilieu te scheppen voor een na
tuurlijke ontwikkeling. Dit duiden we 
aan met natuurtechnische milieubouw 
of natuurbouw (Londo, 1982). Het mi
lieu moet zodanig zijn dat daar vanzelf 
de plantengemeenschappen ontstaan die 
wij daar wensen. Uiteraard kan de mens 
in het begin daarbij wel een handje hel
pen door het uitzaaien of aanplanten 
van soorten, maar de vegetatieontwikke
ling verloopr daarna (geheel of groten
deels) spontaan. Wat de mens wel moet 

Gezicht op de vijver; links vlak na de aanleg 
in 1925, rechts in mei 1971. 

View of the pond; left in the first year 1925, 
right in May 1971. 

Thijsse? En zo ja, is dat nu zestig jaar na 
de aanleg nog steeds het juiste beheer? 
Of zijn we aan vernieuwing en verande
ring toe? 

Over hetgeen Thijsse aan het pu
bliek wilde tonen is hij duidelijk. Hij 
wilde onze inheemse plantesoorten niet 
op een kunstmatige wijze presenteren, 
niet zoals hij schreef: "pedant gerang-
schikr als in een botanischen tuin maar 
vrij en vroolijk gegroepeerd in natuurlij
ke gezelschappen, juist zoals we ze in de 
echte vrije natuur zien " e n elders 
(Thijsse, 1940): "Wij streven er naar, 
die planten te vertoonen in hun natuur-

doen is het jaarlijks maaien van graslan
den en diverse moerasbegroeiingen en 
het af en toe kappen of snoeien van 
struikgewas en bos. Maar om de plante
soorten zelf behoeven we ons niet te be
kommeren; wanneer het milieu geschikt 
is zullen die daar vanzelf blijven 
groeien. 

Het andere type heemtuin wordt 
aangeduid met 'wilde-plantentuin', 
analoog de titel van het boekje van 
Landwehr & Sipkes (1974) over dit on
derwerp. Hierin worden de gewenste 
soorten aangeplant en uitgezaaid en on
gewenste soorten weggewied. Hoewel 
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door kleinschalig tuinieren een natuur
lijk aandoend geheel kan ontstaan, 
wordt op deze wijze nooit een natuurlijk 
evenwicht bereikt. Planten, zaaien en se
lectief wieden blijven altijd noodzakelijk 
om het sortiment in stand te houden. 
Het onderhoud van dergelijke tuinen is 
dan ook veel intensiever dan dat van na
tuurtuinen. 

Voordelen van natuurtuinen 
Het spreekt vanzelf dat men in natuur
tuinen een aanzienlijk veelzijdiger beeld 
van de plantesoorten kan verkrijgen dan 
in meer gecultiveerde situaties. Niet al
leen de soorten zelf met hun kenmer
kende bloem- en bladvormen en groei-
wijzen leert men kennen, maar tevens 
hun milieu en de vegetatie waarin ze 
voorkomen. Door te letten op het sa
mengroeien van plantesoorten kan men 
zich een beeld vormen van hun ecologi
sche verwantschap. Door het geregeld 
observeren van soorten in natuurlijke be
groeiingen leert men veel over hun ge
drag en de plaats die ze in de vegetatie
successie innemen. Zo zijn natuurtuinen 
ook zeer waardevol om onze kennis te 
vergroten van de z.g. ecologische indica
tiewaarde: wat vertellen plantesoorten 
ons over het milieu? Dergelijke kennis is 
noodzakelijk om tot een goed milieube
heer te komen. In natuurtuinen demon
streert men dus wat van nature bij elkaar 
hoort en wat men elders in natuurgebie
den kan herkennen; dus geen bijeenge-
plant sortiment aan wilde planten die in 
de natuur nooit bij elkaar voorkomen. Ik 
geloof dat door dit laatste vele planten-
sociologen een aversie tegen heemtuinen 
hebben. Verder biedt de natuurtuin 
voor de fauna veel meer mogelijkheden; 
vele organismen, o.a. veldsprinkhanen, 
vereisen natuurlijke vegetatiestrukturen. 
Een bijkomend voordeel is dat het on
derhoud van natuurtuinen (vooral maai
en en kappen) aanzienlijk minder ar
beidsintensief en dus goedkoper is dan 
dat van wilde-plantentuinen waarin se
lectief wieden, planten en zaaien (alsme
de kappen) altijd noodzakelijk blijven. 

Het is evenwel een opmerkelijk 
feit dat na de aanleg van Thijsse's Hof in 
1925 merendeels wilde-plantentuinen 
zijn aangelegd, waaronder zeer fraaie, 
zoals het J. P. Thijsse-park in Amstel
veen. Pas in de laatste tijd komt er weer 
meer belangstelling voor de natuurtuin. 
Was Thijsse zijn tijd vooruit, of lopen 
wij achter? Overigens kunnen beide ty
pen heemtuinen elkaar goed aanvullen 

en behoeft het geen kwestie te zijn van 
of-of. De ideale heemtuin bestaat vol
gens mij grotendeels uit een natuurtuin, 
min of meer representatief voor de be
groeiingen in de omgeving of streek 
waarin de tuin ligt. Op een klein deel 
kunnen dan soorten gecultiveerd worden 
waarvoor geen geschikt natuurlijk milieu 
aanwezig is. Want het zal niet lukken 
om in een heemtuin voor alle plante
soorten uit een bepaald gebied geschikte 
natuurlijke milieus van beperkte opper
vlakte te verkrijgen. Zo iets gebeurt ook 
in Thijsse's Hof. In de z.g. demonstra-
tiestrook worden vele wilde planten ge
kweekt. 

Het beheer van Thijsse's Hof 
Terugkomend op het begin moeten we 
constateren dat het zeer juist is om in de 
geest van Thijsse voort te gaan op de na
tuurlijke manier en het vroegere beheer 
te continueren. Want uit het onderzoek 
ten behoeve van het natuurbeheer weten 
we dat voor het laten ontstaan of behou
den van een grote natuurlijke rijkdom 
continuïteit in het beheer heel belang
rijk is. In Thijsse's Hof is dit merkbaar: 
door het constante beheer van de afgelo
pen zestig jaar zijn daar begroeiingen tot 
ontwikkeling gekomen die niet zo maar 
eventjes gemaakt kunnen worden. De 
tijd heeft hier veel werk verricht. Daar-

De eerste tuinman van de Hof, J . C. 
Janssen. The first gardener. 

door worden natuurtuinen evenals ande
re natuurgebieden waardevoller naarma
te ze ouder worden, mits uiteraard op de 
juiste wijze beheerd. De graslanden en 
het duinmoeras in de Hof worden dan 
ook zorgvuldig jaarlijks gemaaid waarbij 
het maalsel wordt afgevoerd. Niet maai
en of laten liggen van maalsel leidt tot 
verruiging en op den duur tot het ver
dwijnen van deze begroeiingen. In het 
bos wordt periodiek kleinschalig gekapt 
zodat steeds de variatie in leeftijd en 

stammendichtheid wordt gehandhaafd 
teneinde, zoals Thijsse (1940) schrijft: 
'niet te vervallen in de trieste duistere 
eenvormigheid van verwaarloosde oude 
bosschen en buitens'. Met het oog op de 
constantie in het beheer is het een geluk
kige omstandigheid dat ik in mijn NJN-
tijd (ik woonde toen dicht bij de Hof en 
mijn bezoeken waren zeer frequent) nog 
vrij lang de eerste tuinman van de Hof, 
J . C . Janssen, heb meegemaakt. 

Dat het beheer niet altijd eenvou
dig is, leren ons o.a. de duinheide, het 
duinmoeras en de duinrooshelling waar
over ik vroeger al het een en ander heb 
meegedeeld (Londo, 1975). De grootste 
moeilijkheden ontstaan wanneer men 
een bepaalde vegetatie wil verkrijgen en 
het milieu er minder geschikt voor is. 
Dan kan men wel de gewenste soorten
combinatie aanplanten of zelfs gehele 
zoden van de gewenste begroeiing aan
voeren, maar op den duur ziet men toch 
de zaak veranderen en ontstaat de sa
menstelling die bij het miheu past. Dat 
de natuur zich niet laat dwingen hebben 
we duidelijk ondervonden bij de duin
heide. 

De duinheide 
Deze duinheide is ten gevolge van het 
toch te voedselrijk gebleken milieu sterk 
gaan vergrassen. Dit ondanks het feit dat 
het voormalige grasland werd afgeplagd 
en onder de heiplaggen een laag tuinturf 
werd aangebracht om een lage zuur
graad te krijgen. Het selectief wieden of 
kleinschalig maaien van grassen is op 
den duur niet effectief en druist in tegen 
ons principe van een natuurlijke ontwik
keling. Terzijde zij opgemerkt dat de 
duinheide ten tijde van Thijsse niet be
stond en pas in de jaren 1960-1972 is 
aangelegd. Waarschijnlijk heeft Thijsse 
vermoed dat het creëren van heide in de 
Hof een hachelijke onderneming was 
mede gezien zijn uitspraken over het be
heer en behoud van heidereservaten. 
(Thijsse, 1916). Momenteel zien bepaal
de delen van de heide er nog wel redelijk 
uit maar wanneer alles is vergrast, kan 
overwogen worden een geschikt milieu 
te creëren voor een meer duurzame 
duinheide. De enige methode daartoe is 
het uitgraven van de aanwezige grond, 
zeker 0.5 m diep. De uitgraving moet 
dan opgevuld worden met kalkarm zand 
uit het Waddendistrict waarop de heide 
kan worden aangebracht. Voedselarm 
zand is beter dan tuinturf omdat dit 
laatste op den duur mineraliseert waar-
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door voedingsstoffen vrijkomen. Maar 
ook dan zal tenslotte vergrassing optre
den als gevolg van voedselverrijking die 
ontstaat door bladval vanuit het omrin
gende bos en door luchtverontreiniging. 

Het duinmoeras 
De moeilijkheden met het duinmoeras 
ontstonden in vroegere perioden met 
zeer lage grondwaterstanden waardoor 
de vijver geheel of grotendeels droogviel 
en het duinmoeras verdroogde. Geluk
kig is de situatie in de laatste tijd aan
zienlijk verbeterd en blijft dat zo naar 
wij hopen. In de droge zomer van 1976 
daalde het waterpeil wel sterk, maar tot 
volledig droogvallen zoals enkele jaren 
daarvoor kwam het niet. In de vochtige 
duinvalleivegetatie heeft o.a. Rietorchis 
(Dactylorhiza majalis ssp. praetermissa) 
zich weer sterk kunnen uitbreiden. 

De duinrooshelling 
Op de duinrooshelling domineren de 
Duinrozen (Rosa pimpinellifolia) nog 
niet zo als vroeger, maar het kleinschali
ge maaibeheer om de rozen heen (daar
mee begrazing door konijnen imiterend) 
werpt vruchten af. Er is een soortenrijk 
schraal duingrasland ontstaan waarin de 
Duinrozen goed gedijen en zich ook 
spontaan uitzaaien. We zien in Thijsse's 
Hof een bevestiging van wat uit de na
tuur al bekend was, namelijk dat de 
Duinroos geen pioniersoort is die zich op 
kaal zand vestigt, maar een soort die pas 
na een langere vegetatieontwikkeling 
verschijnt. Zoals eerder vermeld (Londo, 
1975) heeft het omspitten in de jaren 
1958-1970 en inplant van duintoosjes op 
de helling tot ongunstige resultaten ge
leid en blijkt de natuurlijke manier beter 
te werken: eerst een duingrasland laten 
ontstaan. Bovendien zijn er inmiddels 
zeldzame soorten gaan groeien, o.a. 
Nachtsilene [Silene nutans), Blauwe 
bremraap [Orobranche purpured) en 
Hondskruid (Anacamptis pyramidalis). 
De twee laatste soorten zijn daar spon
taan opgeslagen, de Blauwe bremraap 
voor het eerst in 1979 (en daarna in di
verse jaren t / m 1985). Een exemplaar 
van Hondskruid bloeide in 1984 (in 
1985 vegetatief). Van de laatste soort is 
vroeger wel eens (10-15 jaar geleden) een 
exemplaar op een ander punt in de Hof 
uitgeplant; dat was echter spoedig ver
dwenen. 

De overige milieus 
De overige milieus hebben zich in de af

gelopen tijd zonder noemenswaardige 
storingen ontwikkeld. Het duinbos, dat 
de grootste oppervlakte inneemt, is zeer 
soortenrijk en trekt vooral in het voorjaar 
de aandacht door de grote bloemenrijk-
dom. In het soortenrijke duingrasland 
breiden o.a. Trilgras (Briza media). Hei
deanjer {Dianthus deltoides) en Duin
roos zich uit, hetgeen als een gunstige 
ontwikkeling geïnterpreteerd kan wor
den. 

J . P. Thijsse 

Tot besluit 
Door het (voor het overgrote deel) conti
nue beheer van zestig jaar is de waarde 
van Thijsse's Hof duidelijk toegenomen. 
Daarbij denk ik zowel aan de natuur
waarde als aan de betekenis van de tuin 
als demonstratie- en studieobject. Deze 
betekenis is niet plaatselijk, maar natio
naal, hetgeen o.a. tot uitdrukking komt 
in de spreiding van de donateurs van de 
Stichting Thijsse's Hof over het gehele 
land. 

Ten aanzien van aanleg en beheer 
van parken op natuurlijke basis is Thijs
se's Hof een nationale proeftuin. Hier 
kan men kennis en inspiratie opdoen om 
elders dergelijke parken aan te leggen. 
Want we zijn nog lang niet op het punt 
wat Thijsse duidelijk voor ogen stond: 
verspreid door de steden heen heempar
ken waardoor ieder binnen een kwartier 
gaans zo'n park kan bereiken. Voor Am
sterdam, Den Haag en Rotterdam kwam 
hij wel klaar met twintig van die parken, 
schreef hij (1946). Ik denk dat we Thijsse 
de meeste eer aandoen door te ijveren 
voor de aanleg van meer parken en tui
nen op natuurlijke basis. 
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Summary 
Thijsse's Hof 60 years old - management ac-
cording to the mind of Thijsse 
The oldest and best known 'heemtuin' or 
wildlife garden in the Netherlands, Thijsse's 
Hof (situated in Bloemendaal, near 
Haarlem) has recently reached the age of six-
ty years. The garden has been laid out in 
1925 and was a present for Jac. P. Thijsse at 
his 60th birthday. The increasing popularity 
of field biology early in this century was, to 
a great extent, due to Thijsse. For the pur
pose of nature education, he ptopagated the 
establishment of gardens and parks with 
native species. Thijsse clearly indicated his 
views with respect to the presentation of 
plant species to the public: not cultivated 
and arranged as in a botanical garden, but in 
a natural way in plant communities, just as 
they occur under natural conditions. Thijs
se's choice was clearly for the type of wildlife 
garden which at the moment is called 'nature 
garden'. 

By manipulating the abiotic conditions 
various habitats are created and a natural 
vegetation succession occurs. Such a gatden 
has many advantages: one can not only learn 
to distinguish the various species, but also 
gain knowledge about their ecology, 
behaviour and the plant communities of 
which they are part. The management of 
natuie gardens (predominantly mowing and 
selective shrub and tree cutting) is easy and 
cheap and far less laborious than the mana
gement of gardens where native species are 
cultivated and where weeding and other 
measurements are continuously requiered. 
In the period of sixty years valuable habitats 
and vegetations types have developed in 
Thijsse's Hof. The management and species 
composition of a selection of these habitats is 
briefly discussed. 

Dr. G. Londo 
RIN Postbus A6, 3956 ZR Leersum 

Voor inlichtingen betreffende Thijsse's Hof 
zie onder IViededelingen. 


