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 In België zijn me vandaag maar van vier 
locaties herbariumcollecties bekend van plan-
ten die buiten kassen werden ingezameld 
(eigen waarneming plus meded. F. Verloove): 

• Villance (Libin, prov. Luxemburg), IFBL 
K6.24.22, “Sur un mur retenant les terres du 
pré et servant de support à la roue du moulin 
de Wezellevaux (écart de Villance)... La plan-
te n’est toutefois pas très abondante à cet en-
droit”, 01.1887, A. Dolisy s.n. (BR 1102742; 
LG). 
• Turnhout (provincie Antwerpen), IFBL 
B5.48.13, Minderbroederklooster, in een krui-
denaanplant in een kloostertuin; planten zon-
der sporenaren, 09.1980, A. Vermeijen 80/36 
(GENT). 
• Belsele (Sint-Niklaas, prov. Oost-Vlaan-
deren), IFBL C4.41.14, collecties november 
2007, april en oktober 2008, januari, maart en 
april 2009, W. Van Rompu (BR, privé herba-
rium WvR). 
• Gent (provincie Oost-Vlaanderen), IFBL 
D3.22.41, plantentuin Universiteit Gent, mate-
riaal met eerder zwak ontwikkelde stroboli, 
aug. 2008, P. Goetghebeur  11157 (GENT). 

Deze sites zijn duidelijk alle erg anthropo-
geen. In de plantentuin van de Universiteit 
Gent is de soort enkele jaren geleden bewust 
of onbewust in de buitencollectie terecht-
gekomen. Ze heeft er al minstens twee opeen-
volgende winters overleefd op een uitgekiend 
luw plekje, aan de noordkant van de grote 
Victoriakas, verticaal groeiend tegen een 
vochthoudend turfblok. Uitdroging, wind en 
vorst hebben hier weinig kans. In dit milieu is 
ook de mosbegroeiing fraai ontwikkeld. Eind 
april 2009 was de vlek S. kraussiana ongeveer 
twee handen groot. 

Dankwoord. – Met dank aan Leo Vanhecke, Ivan Hoste, 
Filip Verloove, E.J. Clement (bevestiging determinatie), 
Bert Vermeijen, Paul Goetghebeur, Sven Bellanger en 
Alain Willekens (directie van het rusthuis) voor allerlei 
hulp bij het totstandkomen van deze floristische nota. 
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New York, Harper & Row Publishers. – Kalkman C. 
(1972), Mossen en Vaatplanten. Utrecht, Oosthoek’s 
Uitgeversmaatschappij. – Lambinon J., De Langhe J.-
E., Delvosalle L. & Duvigneaud J. (1998), Flora van 
België, het Groothertogdom Luxemburg, Noord-Frankrijk 
en de aangrenzende gebieden. 3de druk. Meise, Nationale 

Plantentuin van België. – Lawalrée A. (1950), Flore 
générale de Belgique. Ptéridophytes. Bruxelles, Jardin 
botanique de l’Etat. – Verloove F. (2006), Catalogue of 
Neophytes in Belgium (1800-2005). Scripta Botanica 
Belgica 39. Meise, National Botanic Garden of Belgium. 
 
 
 

Tulipa sylvestris, een stinsenplant 
met onkruidallures 

Juul SLEMBROUCK (Deurne, Antwerpen) 
[sjuulp1@hotmail.com] 

 In het raam van het onderzoek naar wilde 
planten in het stedelijk gebied vond Erik 
Molenaar in het Te Boelaarpark (Antwerpen, 
district Borgerhout) in 2003 in de rand van 
een boom-met-struikenpartij een steriele po-
pulatie van planten met liggende, langwerpige 
bladeren. Hij associeerde de vindplaats – in de 
nabijheid van het vroegere kasteel – en het 
uitzicht van de planten met Tulipa sylvestris 
(bostulp), waarvan sprake in Dumortiera 53-
54 (De Langhe & Slembrouck 1993): IFBL 
C4.37.12, Borgerhout, Park Te Boelaar, herb. 
1931 De Gottal (BR) en 1932 Bernays (BR); 
groeiplaats thans omgezet in gazon. 
 Erik Molenaar deed voorstellen om de 
populatie door middel van biotoopherstel vei-
lig te stellen, maar kreeg geen gehoor bij de 
stadsdiensten. In 2007 echter meldde de park-
wachter mij dat er in het park een “soort tulp” 
was verschenen op een plaats waar de plant-
soendienst stellig geen aanplantingen had ver-
richt. Ik telde er 26 bloeiende bostulpen! Wat 
was er gebeurd? 
 Tijdens een volgend plaatsbezoek vertelde 
parkverantwoordelijke Mevrouw Frie Wils me 
dat zij een lang geleden, en in het park enige, 
aanplant van Hamamelis (toverhazelaar) al-
daar had doen vrijstellen door het weghalen 
van verwilderde Ligustrum ovalifolium (haag-
liguster) en Sambucus nigra (gewone vlier). 
Hierdoor werd de groeiplaats van de bostulp 
op die plek volop belicht en kon de soort weer 
tot bloei komen. Omdat Tulipa sylvestris het 
doorgaans erg goed doet in milieus waar nu en 
dan grondverzet optreedt, werd de groeiplaats 
inmiddels tot in het belendende gazon behoor-
lijk omgewoeld en beschermd. 
 Aangezien de laatste melding van T. syl-
vestris in het Te Boelaarpark dateert van 
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1932, heeft de soort op die plaats over een 
oppervlakte van circa 30 m² gedurende drie-
kwart eeuw, als was het een onuitroeibaar 
onkruid, het plantsoen- en gazonbeheer én de 
onwetendheid getrotseerd. Het wachten is nu 
op de volgende jaren. Moge dit een tip zijn 
om openbare parken te bezoeken, al of niet 

met een kasteel, waar de oude traditie met 
deze fraaie stinsenplant kan worden hersteld 
en voortgezet. 

Literatuur.  – De Langhe J.-E. & Slembrouck J. (1993), 
De Bostulp (Tulipa sylvestris L.) in België, vroeger en nu. 
Dumortiera 53-54: 26-35. 
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Poland J. & Clement E. (2009) – The 
vegetative key to the British Flora. 
A5 paperback, 556 p., 24 kleurenplaten en 
talrijke originele pentekeningen. Verkrijg-
baar bij de Botanical Society of the British 
Isles op www.summerfieldbooks.com; 
prijs £25 (excl. portkosten). 

F. VERLOOVE (Meise) 

 Elke doorwinterde veldflorist wordt gere-
geld geconfronteerd met niet-bloeiende plan-
ten die met de bestaande flora’s niet kunnen 
benoemd worden. De nood aan een flora die 
enkel gebruik maakt van vegetatieve kenmer-
ken, was dus groot. Toevallig zijn in Europa 
op korte tijd twee flora’s verschenen die 
hieraan tegemoetkomen: in 2007 de Flora 
Vegetativa voor de Zwitserse flora, en in 2009 
The vegetative key to the British Flora (hierna 
Vegetative Key). Omdat voor ons floragebied 
deze laatste relevanter is, bespreek ik hier 
enkel de Vegetative Key. 
 Aan de hand van de Vegetative Key kun-
nen ruim 3.000 taxa uit Groot-Brittannië en/of 
Ierland op naam gebracht worden. Het betreft 
niet alleen de inheemse soorten, maar ook het 
overgrote deel van de huidige adventiefflora 
en de meeste frequent aangeplante soorten. 
Slechts enkele uiterst zeldzame en sommige 
kritische apomictische soorten (bv. uit de 
genera Hieracium, Rubus en Taraxacum) 
werden weggelaten. Belangrijker is dat ook 
hybriden en tal van infraspecifieke taxa niet 
kunnen uitgesleuteld worden (hoewel dit 
laatste wel meevalt; bij Festuca rubra is dit 
bv. wel mogelijk). Interessant is dat de volle-
dige sleutel uitsluitend werd samengesteld op 

basis van persoonlijke waarnemingen van de 
twee auteurs. Daardoor werden enerzijds 
fouten uit bestaande flora’s uitgesloten en 
anderzijds soms verrassende, ‘nieuwe’ ken-
merken ontdekt. Heel snel (op p. 9 reeds) 
volgt de eigenlijke sleutel. Deze wijkt af van 
de meeste traditionele flora’s, niet in het minst 
omdat vaak gebruik wordt gemaakt van poly-
chotomieën (drie of meer opties per stap in de 
sleutel). Via de ‘key to the major divisions’ 
(beperkt tot één pagina en in hoofdzaak geba-
seerd op de bladinsnijding en -stand) wordt de 
gebruiker verwezen naar een ‘division’ die 
alfabetisch gerangschikt is (van A tot U, waar-
bij division O bijvoorbeeld planten omvat met 
een getande bladschijf en tegenoverstaande of 
kransstandige bladen). Binnen de ‘divisions’ 
sleutelt men verder tot ‘groups’ (bv. van OA 
tot OQ), om tenslotte bij de soort terecht te 
komen. Het spreekt voor zich dat de ‘divi-
sions’ en ‘groups’ artificiële, niet-natuurlijke 
indelingen zijn die planten verenigen die 
meestal voor de rest geenszins verwant zijn. 
Bij diverse, vaak complexe groepen (door-
gaans genera of subgenera) wordt echter wel 
rechtstreeks verwezen naar een afzonderlijke 
deelsleutel (p. 402-479). Het betreft bv. de 
genera Alchemilla, Amaranthus, Aster, Calli-
triche, Cotoneaster, Epilobium en Myosotis. 
Achteraan in het boek (p. 482-493) worden in 
een ‘glossary’ en ‘explanatory notes’ de meest 
gebruikte termen uitgebreid verklaard en deels 
ook geïllustreerd. In 24 kleurenplaten worden 
tenslotte de diverse bladvormen en knopken-
merken afgebeeld. Er dient op gewezen dat dit 
boek (zoals de titel aangeeft) een sleutel is en 
geen flora. Naast de wetenschappelijke en 


