WERELDBOL

Orto Botanico di Pisa, Italië
In de Wereldbol is de afgelopen maanden stilgestaan bij
verzamelaars en naamgevers
van bolgewassen. Hierbij zijn
ook plantentuinen uit binnenen buitenland de revue gepasseerd. In de komende afleveringen sta ik stil bij tuinen in
binnen- en buitenland die ik
in de loop van de jaren heb
bezocht. Wat is er te zien aan
bolgewassen, aangevuld met
een stukje geschiedenis.
Tekst en fotografie: Peter Knippels

D

e Orto Botanico di Pisa, of Orto Botanico dell'Università di Pisa, is in 1543
gesticht door Cosimo I de' Medici.
Het is hiermee de oudst bekende botanische
tuin, verbonden aan een universiteit. De eerste directeur is Luca Ghini (1490-1566). Ghini
heeft niet alleen de eerste collectie van levende
planten samengebracht, maar is ook de eerste
die een herbarium aanlegt. Zijn methode om
planten te drogen en te conserveren kennen
we nu nog steeds: plant tussen twee papieren
vellen leggen en dan het geheel onder een pers
leggen om te laten drogen. In haar bestaan is
de tuin twee maal verhuisd. De tweede en laatste keer in 1591 naar de huidige locatie. Eén
van de collecties in de huidige tuin is die van
bolgewassen uit de mediterrane klimaatzone.

TOREN
Het is juni als we de Orto Botanico bezoeken.
In de reisboeken over Toscane staat niets over
deze oudste botanische tuin ter wereld. De
stad Pisa en zijn inwoners weten de tuin wél
op waarde te schatten. Als we de stad inrijden
staat de tuin al aangegeven. Ook in het centrum staan de borden en kunnen we de tuin
niet missen. De tuin ligt letterlijk op een steenworp afstand van het Campo dei Miracoli: de
strook groen met onder andere de dom, het
baptisterium en de scheve toren. Als je in het
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Lilium bulbiferum ssp croceum

noordelijke deel van de tuin staat, heb je uitzicht op de toren en kun je de mensen bovenop de toren zien staan.
Als je de tuin inloopt, kan je linksaf naar het
oude gedeelte of rechtsaf naar het deel dat
in de 19e eeuw is ingericht. Dit laatste deel is
meer een minilandschap met een hortensiaen rozencollectie en enkele oude bomen. We
gaan dus eerst linksaf. We lopen langs enkele oude kassen die worden gerestaureerd. Nu
lopen we het gedeelte in waar planten in potten en in de volle grond volgens een bepaalde
systematiek worden gekweekt. Door de grote,
oude bomen waaronder een meer dan tweehonderd jaar oude gingko, staat een deel van
de collectie in de schaduw. Een deel van de
tuin oogt als wat langer geleden aangelegd. Wat
vervallen oogt: de betonnen randen zijn bedekt
met mos en op de plastic labels zijn de namen
vervaagd of er staat geen naam meer op. Soms
staan er geen labels meer bij. Daarnaast groeit
het onkruid welig. Enkele dames zijn bezig om
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dit onkruid te verwijderen. Een deel van de
systematische tuin oogt recenter aangelegd
en ziet er 'netter' uit. In het gras zijn stukken
van 30 bij 30 cm vrijgemaakt en zijn in deze
open plekken planten geplant, zo ook Galanthus en Allium.

REIS TERUG
De oorsprong van de Orto Botanico ligt bij
geneeskrachtige planten. Deze staan in enkele
vakken bij elkaar en worden goed onderhouden. Ernaast staan allerlei planten in stenen
potten op terrassen. Op één terras staan in potten verschillende bolgewassen, onder andere:
Crocus vernus, C. illiensis, Muscari comosa,
Bellevalia romana, B. webbiana, B. ciliata, B.
dubia, B. trifoliata, Urginea pancratium. In de
potten tussen de wortelstolcirissen staat één
bloeiende lelieplant: de roggelelie, Lilitun bulbiferum ssp. croceum.
Eén van de bekende bezienswaardigheden is
het botanische instituut dat is gebouwd tussen
1591 en 1595. De gevel van dit pand, dat enkele jaren geleden is gerenoveerd, is versierd met
schelpen.
Op de borden staat dat de tuin onderdeel is
van de Universiteit van Pisa, maar ik zie met
mijn Nederlandse blik geen onderzoeks- of
onderwijselementen. Een bezoek is een eigenlijk een mooie reis terug in het verleden.

