
En het basismateriaal is zand
 
Jan-Jaap Boehle 

Het inrichten van een kleine tuin stelt 
vele mensen voor problemen. Het lijkt 
weI of de beperkte ruimte een belem
mering vormt om tot iets moois te ko
men , zeker wanneer men aan een ruin 
met inheemse beplanting denkt. 
Dit is zeker niet waar - ook al zijn er 
natuurlijk beperkingen . Zo zal een deel 
van het tuinoppervlak voor een pad en 
voor een terras gebruikt worden en 
staat er vaak een los schuurtje in kleine 
tuinen, dat de nodige ruimte zal inne
men. Men moet dus bewust met de 
ruimte om gaan en een gesc hikte be
planting vinden. In deze vaak smalle 

is. zodat het een klein kunstje is om 
een laag zand in de tuin aan te brengen. 
Het grondwerk is bij een tuinaanleg al
tijd het belangrijkste, dit is de bekende 
basis die niet rot mag zijn. De eerste 
stap is het 'onkruidvrij maken' van de 
grond. Hiema brengt men alva st ruw
weg wat relief aan. Erg extreem hoeft 
dit niet te zijn , vloeiende glooiingen en 
een hoogteverschil van 30-50 em ge
yen al een aardig effect. Het leuke van 
relief is, dat men noord- en zuidhellin
gen schept. Dit lijkt op zo'n kleine op
pervlakte flauwekul , maar dat is zeker 
niet zo o Vooral 's winters kan je het 

tuinen komt een hoog opgaande be
planting in de regel rommelig over en 
is bovendien onpraktisch, daar zij over 
het pad gaat groeien en han gen. 
Een theoretische methode om de ge
wenste hoogte te ben aderen is: de 
hoogte van de beplanting moet nier 
hoger zijn dan de helft van de breedte 
van de tuin. Wordt de tuin door een 
pad in tweeen gedeeld dan berekent 
men de breedte vanaf de rand van het 
pad tot de tuin grens. Men verkrijgt zo	 J. f 

een beplanting waarvan de hoogte voor	 "f 
het gevoel in overeenstemming is met 
de beschikbare ruimte. 
Men heeft bij de keuze van de beplan
ting naast de hoogte ook nog rekening 
te houden met het karakter ervan. Zo 
weet ik uit ervaring dat een beplanting 
met weideplanten (beemdooievaars 
bek, grote bevemel, wilde peen, glad 
wal stro, beemdkroon, agrimonie en 
wilde cichorei) op zichzelf fraai is, 
maar alleen bruikbaar is wanneer er 

een sterk soortgericht be- . A~~~ I' 
]~.heer gevoerd wordt . ~~~ ~,;" . ,~. _
 

en planten regelmati g /:':;;;~i,-'- -;~~r! .. ') )I ~r.h v'~ "I) ' ~~ /" ,' /~ 72!
 

bijgeknipt worden. ~/I~"'"':.~~:" ~y\( \i: ':f.:. .!//.lI ' £ ' ' l . fy~11~;-;;I\J
J 

'!(~~~'.. , . ~~~~ >.'~ 't\\ " . /' " ; .1" : " .~ l i~10\' ~ftW /;;1 
De oplossing ligt mijns in- " ,~	 ~.~ . .?- u,?Gl : \ q,;;...;".,•.-,I I ';:- ' ~ '\i~ ;

if:~ I ' 1 / ~~~tfl ' -"" @
ziens in de keuze van laag- "ftin::" .:~ l!~:::-~ " I : .~-'./: . --::. _ ~ 
b~ij vfnde vegetaiies, zoals je , v lW ~('~\ . .,::~~:.I~~ 'Ii: ~ P i . ;-~ ,~ \~~ 
die tegenkomt op zandgronden. ~ \,r ( ~ fIJ - c•• : , :tJi ~ (ht 

. 'it' 1 ·' ii:.~ ~ .~~ "Qh\\\l 
, . J'hii ~ \\\r! 

' . , . ~ .Ik woon in de provincie Groningen, 
c-o< 

waar de bodem voor een groot deel uit 
hiklei bestaat. Zand is nu eehter een 'pro
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effect goed zien na een vorst- of 
snee uwperiode. Er zijn plekjes op de 
hellingen die beduidend sneller ont
dooid zijn dan het omringende zand. 
Een tweede voordeel van hellinkjes is 
de afwatering. 
Voor men begint met het opbren gen 
van zand is het zaak dat de grand op
pervlakkig is losgewerkt. Vervolgens 
mengt men door het bovenste laagje 
wat zand om de overgang van het zand 
naar de oor spronkelijke grond wat 
vloeiender te laten verlopen. Laat men 
dit na, dan kan de oorspronkelijke 
grond als een storende laag gaan wer
ken, zal het regenwater hierop stagne
ren en de capillaire werking van de 
grond blokkeren. 
Een zandlaag van zo'n 15-25 em dikte 
geeft al mooie resultaten, maar hoe 
dikker de laag, hoe beter. Zoals ik al 
schreef zijn er vele zandsoorten. 

In mijn eigen tuin heb ik verwerkt: 
- straatzand, dit is fijnkorrelig en 
houdt water relatief goed vast; 
- rivierzand, diluviaal fijn wit kwarts
zand, arm en goed drainerend; 
- bergzand, matig grof tot grof zand, 
bruin van kleur, goed drainerend; 
- brekerzand, seherphoekig zand, 
verkregen door maehinale breking van 
natuursteen, erg grof en goed draine
rend . 
Door het zand in vers ehillende diktes 
op te brengen en de soorten naast el
kaar te verwerken kan men een groot 
aantal gradienten scheppen die een 
positieve invloed hebben op de variatie 
in de vegetatie. Maak ze niet te scherp, 
houd het vloeiend. Zandsoorten die 
men naast elkaar verwerkt laat men el
kaar overlappen, waarbij men de grof
korreligste over de meer fijnkorrelige 
legt, Mengen van zandsoorten heeft 
een nadelig effect omdat het karakter 
van beide soorten verloren gaat, 
Onder invloed van het bodemleven zal 
er wel menging plaatsvinden, maar die 
is nooit zo extreem als wij het zouden 
doen. Ik hoor weI eens de opmerking 
dat de ondergrond na verloop van tijd 
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weer door het zand naar boven komt 
maar in mijn eigen tuin, die een kleine 
tien jaar oud is, heb ik daar nog niets 
van gemerkt. 

Ik neem mijn eigen zandtuin als voor
beeld. Deze bestaat uit diverse milieu
tjes die tegen elkaar aanJiggen. Ieder 
deel kan men min of meer op zichzelf 
beschouwen. Toch is het interessante 
hieraan, dat ze met vloeiendeovergan
gen aan elkaar grenzen en zo een ge
heel vormen. 

Vlak 1 bestaat uit straatzand met een 
dikte tot 30 em. Het is het laagst gele
gen deel en staat bij extreme neerslag 
tijdelijk blank. Onder normale omstan
digheden is het relatief droog. 
Vlak 2 bestaat uit rivier- en bergzand, 
de dikte varieert van 20 tot 30 em. Het 
is hoger gesitueerd dan vlak 1 en heeft 
een flauwe helling zodat het er gedu
rende het hele jaar droog is. 
Vlak 3 bestaat voor het grootste deel 
uit brekerzand. Dit deel is het hoogste 
en droogste deel van de tuin, 
Vlak 4 bestaat uit een laag straatzand 
afgedekt met een laag rivierzand. 
Vlak 5 is gelegen op de putdeksel van 
een oude septictank. Om het regenwa
ter !anger vast te houden en de grond 
iets voedselrijker te maken is door de 
onderlaag zavel gemengd, dit is afge
dekt met straatzand, 

De tuin is nu, zoals al gezegd, lien jaar 
oud. Hier volgt een verslag van de 
plantkeuze, het onderhoud en de ont
wikkeJing van het geheel. 

De beplanting van vak 1 bestaat uit: 
wilde tijm, grasklokje, gewone rolkla
ver , echt duizendguldenkruid, rietor
chis, sierlijk vetmuur en geelhartje. 
De wilde tijm bedekt hier het grootste 
deel van de grond. Ertus sen hebben 
zich door uitzaaiing gevestigd: gras 
klokje, rietorchis, duizendguldenkruid 
en de gewone rolklaver. Het grasklokje 
blijft hier laag en stoelt weinig uit. 
Zaailingen van rietorchis en duizend
guldenkruid veroorzaken weinig con
currentie voor de tijm en zijn dus wel
kom. De gewone rolklaver is wel een 
concurrent. Het voorkomen van uit
zaaien en bet beperken van net aantal 
planten is echter voldoende. Gewone 
rolklaver heeft een penwortel, zodat 
wieden erg makkelijk is. Het sierlijk 
vetmuur of krielparnassia houdt van 
een niet al te droge bodem en heeft 
voor haar voortbestaan open grond no
dig . In het begin was zij alom aanwe
zig , maar toen het vlak dichtgroeide 
met tijm werd haar aantal uiteraard 
minder. Om deze plant te houden moet 
er af en toe een stukje geplagd worden. 
Het geelhartje redt het wel , zij heeft 
voorkeur voor open grond maar weet 
zich ook weI tussen de tijm te handha
Yen. 
Je kunt aan de uitzaai van sierlijk vet
muur en rietorchis hier mooi het ver
schil in milieus zien. De om vlak 1 Jig
gende vlakken zijn beduidend droger. 
In het voorjaar neem je zaailingen van 
voorgenoemde p1anten overal waar. 
Het gaat goed totdat bet droo g en 
warm wordt. In vlak 1 weten ze zich 
dan nog goed te ontwikkelen terwijl in 

de drogere v1akken de zaailingen af

sterven .
 
De beplanting van vlak 2 bestaat uit:
 
grote wilde tijm , rapunzelklokje, gras
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klokje, mannetjesereprijs, driedistel, 
wondklaver, zandblauwtje, steentijm, 
viltganzerik, duitkruid, mante1anjer en 
ruige anjer. De planten zijn ingeplant 
en hebben zich uitgezaaid, Op zo'n 
k1eine oppervlakte moet men wel in
grijpen om een concurrentieslag te 
voorkomen. Door 'componerend' te 
wieden bepaal je het beeld. De soorten 
die zich het sterkst uitzaaien knip ik di
rect na de bloei af. . 
Dit bespaart een hoop werk en levert in 
de rege1 een tweede bloei op . 
Planten die hiervoor in aanrnerking ko
men zijn : grote wilde tijm , grasklokje, 
wondklaver, viltganzerik en duitkruid. 
Ruige anjer en mantelanjer zijn eenja
rig , je zult na de bloei enkele planten 
hiervan moeten1aten staan om de soort 
te behouden. Ditzelfde geldt voor het 
tweejarige, rapunzelklokje. Driediste1, 
zandblauwtje en steentijm laat ik be
gaan omdat ik er nog weinig planten 
van heb en je ze toch makkeJijk weer 
wegwiedt. Het grasklokje en de wilde 
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tijm willen zich soms nogal uitbreiden 
(het grasklokje door middel van uitlo
pers) zodat ik die een keer per jaar 
even stevig aanpak. 

Het erg droge en schrale vlak 3 is be
plant met: kruipbrem, stekelbrem, 
duitse brem, echte gamander, gevlekt 
biggekruid en breukkruid. De brem
soorten zijn dwer gstruiken en zijn 
daarom 's winters ook erg mooi . De 
duitse brem is mooi wintergroen en 
compact van groei. Zij kan echter nog
al in de breedte uitdijen zodat ik ben 
begonnen haar na de bloei terug te 
snoeien . Ze zaait zich makkelijk uit zo
dat een te fors exemplaar eenvoudig 
vervangen kan worden door een 
nieuwe plant. In strenge, winderige 
winters kan een deel van de plant at
sterven . Je kunt haar dan sterk terug
snoeien maar vervanging levert sneller 
weer een mooie plant op. 
De stekelbrem heeft een mooie, losse 
structuur, bloeit vroeg en heeft geen 
problemen met de winter, dat geldt ook 
voor de kruipbrem. Aan de stekelbrem 
heb ik in 10 jaarniet meer gedaan dan 
at en toe wat dood hout wegknippen. 
De kruipbrem doet zijn naam eer aan . 
De plant dijt uit, maar dit gaat vrij 
langzaam. Mijn exemplaar is 5 jaar 
oud en beslaat nog geen vierkante me
ter. De echte gamander is mooi, win
tergroen en heeft kruipende uitlopers. 
Door die uitlopers heeft zij een lichte 
neiging tot woekeren, zodat ze toch 
jaarlijks teruggestoken moet worden . 
Het blad van het gevlekte biggekruid is 
in het voorjaar op zijn mooist. De vrij 
grote gele bloem is schitterend. Uit
zaaien doet zij zich hier niet en wortel
uitlopers heeft ze niet, zodat dit een 
plant is waar je geen omkijken naar 
hebt (dit is mfjn ervaring met de plant) . 
Breukkruid hoort in dit deel misschien 
niet thuis maar ze handhaaft zich goed . 
Daar zij zich hier niet uitbreidt hoef ik 
alleen te controleren of ze nog aanwe
zig is. 

Voor vlak 4 heb ik eigenlijk een stuk 
grond nagebootst zoals die lag achter 
de dijk bij Lauwersmeer. Het rivier
zand hoort er dan niet bij, maar dat heb 
ik gedaan om het geheel wat schraler te 
maken . De meest opvallende plant is 
hier de moeraswespenorchis. Zij staat 
vrij droog maar heeft het, te oordelen 
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naar haar uitbreiding , goed naar de zin. 
Het grappige is hier dat de plant ruim 
een maand eerder bloeit dan haar soort
genoten in het wild. Andere soorten in 
dit vlak zijn: gewone vleugeltjesbloem, 
melkkruid, karthuizeranjer en ruige 
scheefkelk. Op de ruige scheefkelk na 
heb je geen omkijken naar deze plan
ten. Knip je het zaad bij de ruige 
scheefkelk weg, dan vormt zij verder 
ook geen probleem. 

Vlak 5 heeft eigenlijk een raar uit
gangspunt, het ligt namlijk op de oude 
deksel van de septictank. Deze vormt 
zo een blokkade naar de ondergrond. 
Door de toevoegin g van zavel aan het 
zand is het vachtbufferend vermogen 
vergroot maar ook de voedselrijkdom. 
Ik heb hier gekozen voor wat steviger 
planten die ik in de andere vlakken 
niet heb toegepast omdat ze daar te 
overheersend zouden zijn. Deze plan
ten zijn: aardaker, betonie , grasklokje, 
echte guldenroede, ruig klokje , rozen
kransje, paardehoefklaver. Stuk voor 
stuk fraaie planten, maar ze zaaien zich 
nogal sterk uit. Daarnaast dijen de 
planten in omvang ook uit zodat ze te 
fors zijn om te combineren met planten 
uit de voornoemde vlakken. Het beheer 
komt overeen met dat van vlak 2. 

De samenstelling van de beplanting is 
natuurlijk het resultaat van veel experi
menteren. Daarbij zijn boeken als 
"Beknopt overzicht van de Nederland
se plantengemeenschappen" en de on
volprezen "Oecologische Flora" een 
steun in de rug. 
Verder helpt het zoveel mogelijk met 
geestverwanten te communiceren en 
ervaring op te doen in de praktijk. Dan 
kom je er achter dat kruipend stalkruid 
erg mooi is, binnen de geschikte plan
tengroep valt maar in de praktijk te 
sterk groeit zodat ze voor een kleine 
tuin minder geschikt is. Heb je echter 
de balans gevonden dan heb je aan dit 
soort tuinen weinig werk meer. Tach 
blijft voor mij de grootste charme gele
gen in het blijven experimenteren met 
eventueel geschikte soorten voor zo'n 
tuin, met alle ups and downs die daar
bij horen. 0 
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