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Geschiedenis lezen aan planten: de eerste gedachte

• Historische flora: flora gerelateerd aan een 
gebeuren in het verleden

• Stinzenflora   aanplant en verwildering buitenplaatsen   
• Holwortel, Knikkende vogelmelk, Bostulp

• Zuiderzee flora  zoutverdragende flora (-1932) 
• Peperkers, Heemst, Engels gras (x), Zeebies



Geschiedenis lezen aan planten: zaadbank

Zaad- en sporenvoorraad in bodem van langlevende zaden
Botanisch bodemgeheugen

Blauwgrasland:

Hooge Broek   Blauwe zegge – Geelgroene zegge 10 jaar na afgraven 

uit zaadbank



Geschiedenis lezen aan planten: de eerste gedachte

• Aan de hand van `leeftijd` planten

• Aan de hand leeftijd landschappen

• Aan de hand van leeftijd landschapselementen

Staverton park , Ipswich, Suffolk 2012



Westerholtbos
primair bos

Eeuwenoude knotbomen, stobben, zadelstoven en stoven

Hakhoutvormen 
Zomereik

Es stoof, 2,3 m doorsnede, > 300 jaar oud

stobbe

knoteik

knoteik

stoof

zadelstoof

stobbe



Gebogen driehoeksvaren
overblijver met kloon 
langlevend
Halfwaarde = 10 – 35 jaar
>100 jaar
Bremer

overblijver met 
rozet
Smalle weegbree
Hw tijd = 1,5 j 
Van Groenendael

www.plantentellen.nl

Tongvaren
Hw= 1,6 – 2,8 jaar
Bremer

Groene nacht-
orchis
Hw tijd = 1,5 jaar
Willems

Leeftijd 6 - > 50 jaar
Corporaal

Wilde kievitsbloem  bol

Leeftijd en overblijvende soorten



Overblijvende soorten met klonen
Draadrus, Moerasspirea, Groot geel walstro, Veldrus, Kweek

`Leeftijd bepaling`: vgl gebieden verschillende leeftijd

complex 
onsamenhangende 
vlekken, patches

LEEFTIJD

plekken worden groter
Doorsnede 

kern valt weg  soort 
van heksenkring



Groot geel walstro
Overblijvende soort
Kloonvormer 

langs nevengeul

hooiland uit akker

aangegroeide oeverwal

Relatie tussen doorsnede van kloon en leeftijd
n = 80   
Vreugdenrijkerwaard, IJsseldal, Zwolle

op rivierduinen
oud grasland
Leeftijd?`



Koningsvaren: meerpollige klonen      D = 1,8 m 



opgave doorsneden:
pietbremer@planet.nl

Koningsvaren

2010

Relatie doorsnede en leeftijd



zwolle

Hottingerkaart 1783 – 1794
grenszone met Duitsland 
(Gr, Dr, Ov, Gld, grote rivieren)

Overijssel alle historische kaarten op: 
www atlasoverijssel nl/cultuur
cultuurhistorische waardenkaart 

Kaarten als basis voor 
nadere analyse van 
actuele verspreiding

zwolle
IJssel

Van individu naar landschappen 



rose=heide

?

geel= hooilanden

Staphorsterveld

groen=weide

bos

Eerste kadastrale 
kartering 1812 - 1832

www.hisgis.nl

bos

Zwolle

Fr

Gr

Dr

Ov

gld



Wilde kievitsbloem
Kale vrouwenmantel

Pilzegge Moeslook

Blauwe knoop Gulden boterbloem

Slangenlook

rose = elementen 
die in 1600 ook 
voorkwamen



Eeuwenoude flora; eerste indicatie waar sta je in het landschap, 
hoe oud is het landschap?

landschapselement



Landschapstypen 
oud/nieuw

Landschaptypen in 
Overijssel 
(Omgevingsvisie)



jong ontginningslandschap (< 150 jaar oud)

Heide-hoogveenlandschap >2000 jaar

eeuwenoud 
landschap
(Middeleeuwen
500-1500)

stedelijk
landschap
(0 – 1200 jaar 
oud)

intermediair landschap (10 – 1000 jaar oud)

Hoofdindeling voor historische 
Analyse; onderscheid jong en oud
landschap



Florakartering provincie Overijssel
1983-2006 (-2016)

960000 waarnemingen
Ca. 700 plantensoorten
alle zz, RL, FFWet, kwel, 
oudbos  
data FLORON !!

Selectie op 
landschapstype met GIS

Koppeling aan oude 
elementen HANDWERK!



Adelaarsvaren

n = 227 vindplaatsen

%

analyse: 
sign. 
oud 
landschap



`Historische` bossoorten
andere biotopen 



Moeslook

100 soorten in
Fluviatiel-oud
landschap; 
sommige binding 
aan jonge 
elementen

n = 67 vindplaatsen; 50 x 50 vakken



Historische soorten oude wegen/dijken

analyse Gemeente Zwolle  (ZNT mei 2018)

Primair
Gewone vogelmelk
Weidegeelster
Slangenlook

Secundair
Blauwe knoop
Tormentil
Grote pimpernel



Indicatoren voor 
oude sloten
analyse meerdere polders  

Vooral vergelijk eeuwenoude 
sloten  - jonge rvk sloten Staphorster

-veld

1050-1150



1940 - 19521100 - 1300

0

5

10

15

20

25

jonge sloten heel oude sloten indifferent

A
an

ta
l s

o
o

rt
e

n

Staphorsterveld

dus maar twee perioden 
van ontstaan..



algemeen kenmerk  `historische` soorten: 

geen/kortlevende zaadbank

geen tot weinig zaadproductie
 slechte dispersie, 

bijzondere kiemomstandigheden 





Conclusies:

groep historische soorten te onderscheiden:

planten (populaties) wortelen in het verleden (soms eeuwen)

 oude individuen herkenbaar, ook oude klonen of grote 
populaties indicatief

 sterke binding oud landschap
 relatie met oude landschapselementen

Maatlat historiciteit

historische bossoorten basis eeuwenoude bossen
voor Overijssel op internet in april 2018 (326 bossen)

eeuwenoude, 
middeleeuwse  kromlijnige sloot,
Staphorsterveld
Waterdrieblad



totaal AW Overijssel: 
326 bossen x 25 
eigenschappen per bos
ruim 800 ha (2,5%)

www.atlasoverijssel.nl



Bosanemoon en 
historisch landschap

jong landschap
veelal na 1840

oud landschap
veelal < 1600

met dank aan
Provinciale collega`s:

Friesland: R. Jalving
Drenthe:  E. Dijk
Groningen: E. van Hooff 

Havelterberg; heide

Slag van Ane
1227

x



Bedankt voor jullie aandacht

relevante web sites:

www atlasoverijssel nl/cultuurhistorische waardenkaart

www hisgis nl
www plantentellen nl
www nederlandse-varenvereniging nl/varenvaria


