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Daslook is een bijzonder soort bolgewas dat als één van de weinige stinzeplanten eetbaar is. 
Het blad is goed te gebruiken op de boterham met kaas, in de salade of door de puree. In 
april bloeit daslook prachtig wit. Daslook is een sterk groeiend bolgewas dat een 
vochthoudende bodem verlangt.  
 

Uit de verspreidingsatlas van Floron blijkt dat daslook in het IJsseldal niet algemeen 
voorkomt. Eén van de weinige groeiplaatsen die ik ken is in de parktuin bij natuurboerderij 
Villa Bakhuis op het landgoed Nijensteen in Veessen. Uit het kadaster kan opgemaakt 
worden dat rond 1880 enige percelen grond samen tot “park” worden bestempeld. Rond dat 
jaar is ook een kapitale boerderij gebouwd. De gevelsteen van het voormalige koetshuis 
naast de folly vermeldt als bouwjaar 1878. 
  
De oorspronkelijke boerderij en villa bestaan niet meer, maar op deze locatie zijn een 
nieuwe veeschuur, folly en luxe schuur/ontvangstruimte gebouwd. Aangenomen mag 
worden dat park en tuin bij Natuurboerderij Bakhuis dus ruim 140 jaar geleden tot stand zijn 
gebracht. Achtergrond informatie over de aanleg van het park en de tuin is niet meer te 
achterhalen, omdat het archief door een brand is verdwenen.  
 

  



Villa Bakhuis op een fragment van de historische kaart van 1880 

 
 
Tuin en park zijn ontworpen in de Engelse landschapsstijl door de firma Copijn uit Groenekan 
bij Utrecht. In het parkbos komen plantensoorten voor die hier van nature niet voorkomen. 
Van een aantal soorten stinzeplanten bij villa Bakhuis is met zekerheid te stellen dat deze 
zijn geïntroduceerd. Bijvoorbeeld Daslook en Gele kornoelje. Ook het Gewoon sneeuwklokje, 
Alpenbes, Sneeuwbes en Rode kamperfoelie zijn als stinzeplant geïntroduceerd. 
 
Bosanemoon, Aalbes en Kruisbes zijn soms stinzeplanten, maar kunnen zich in het parkbos 
van villa Bakhuis ook uit zichzelf gevestigd hebben. In het parkbos en tuin staan een aantal 
bijzondere bomen, zoals Italiaanse els, Taxus, Vederesdoorn, Amerikaanse linde, 
Vleugelnoot en Zwarte noot.  
 

Wij zijn benieuwd of er IJsselboerderijen zijn waar de stinzeplant daslook ook voorkomt? 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


