
planten het op de Groningse kJei zouDe tuin van Rene Ode den doen. Hij hoopte dat zijn win een 

Jan-Jaap Boehle 

In het Groningse Hogeland, in het 
plaatsje Den Andel, ligt verscholen 
achter huizen en bosschages de tuin 
van Rene Ode. Toch is de tuin ge
makkelijk te vinden daar de ingang 
vanaf de Hoofdstraat duidelijk is ge
markeerd. Ook wordt hij vermeld in 
de Open Tuinengids van Groningen: 
"Het Tuinpad Op". 
Bij de entree valt het direct op: dit is 
geen gewone win. Het is een ruin 
waarop bet vaak misplaatste woord 
'uniek' van toepassing is. Het is geen 
siertuin, geen milieu win , geen wilde
plantentuin. Het is van alles war, met 
de nadruk op milieu- en wilde planten
ruin. De ruin is altijd een bezoek 
waard . Yanaf april tot laat in de herfst 
staat bij in bloei, iets dat weinig voor
komt in wilde plantentuinen. Het 
aantal soorten is ook verbazing
wekkend boog. Ik herinner me dat ' 
Hein Koningen me na afloop van 
een bezoek zei : "He t aantal soorten 
per vierkan te meter en hoe ze bij 
elkaar staan, dat kan eigenlijk niet, 
Maar toch staan ze er." 
Rene krijgt jaarlijks veel bezoe
kers. Menig bezoeker is onder de 
indruk van de win en zou zoiets 
graag achier zijn buis aanleggen. 
Omdat Rene geen tuinen aanlegt 
voor derden en het moeilijk blijkt 
om beginnende tuinierders uit te 
leggen hoe en waarom zijn tuin nu 
is zoals hij is wil ik proberen in ' 
twee artikelen (dee l 2 verschijnt in 
het winternummer van Oase) zo 
goed mogelijk de ontwikkeling 
van deze ruin te beschrijven. 

Het begin 
In 1979 kocht Rene een stuk grond 
in Den Andel van 3 are. Het was 
een verwaarloosde oude moestuin 
mel een geitenhok en een sloot 
dichtgegroeid met riet, Om een plekje 
voor zichzelf te bebben begon bij met 
het bouwen van een hutje. Hiertoe 
groef bij een enorme kuil, waarin hij 
zijn hutje plaatste. Al gauw kwarn bij 
er achter dat het plaatsen van een hutje 

in een kuil in bet Groningse problemen 
met zich meebrengt. Zodoende groef 
bij een onrwateringskanaal om de boel 
droog te houden . Het hutje staat er nog 
steeds maar wordt niet meer bewoond, 
het wordt nu ingericht als een 'grotto', 
er rest nog een klein hoekje waar een 
tafel en een stoel staan. Vanuit zijn 
hutje begon Rene met het avontuur dat 
tuinieren heet. 

Creeren vanuit chaos 
Rene kan uitgaande van kale grand 
geen ontwerp maken. Daarom creeert 
hij eerst chaos, om van daaruit de de
tails uit te gaan werken . Of zoals bij 
bet zelf graag beschrijft: als een scbil
der die eerst de lijnen uitzet en daarna 
de details uitwerkt. De eerste opzet van 
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Rene Ode's sprookjesacbtige 'hutje' 

de win was een plaats te scheppen met
 
vee I eetbare, geneeskrachtige en be

dreigde wilde plantensoorten. Dit laat

ste veranderde al snel in 'al le ' wilde
 
plantensoortcn.
 
Al doende wilde Rene uitzoeken welke
 

inspiratiebron zou worden voor bet na
tuurbeheer en voor andere tuinen . 

Eerst experimenteren, dan lezen 
De tuin werd in twee belften verdeeld. 
Op de ene helft experimenteerde bij 
met eetbare planten, daarbij gein spi
reerd door de Japanse filosoof Fukuo
ka, Dit bield grofweg in: het verbou
wen van groenten en gran en zonder de 
grond om te ploegen en onkruid te wie
den . Er stond daar o .a. tarwe, lucerne, 
Japanse kool en kraailook. 
Het andere deel ging bij verscbralen. 
Rene bad al eerder getuinierd en daar
bij veel ervaring opgedaan met zelfbe
dachte verschralingsmethoden. Hij is 
puur autodidact. Eerst zoekt bij bet uit 
en dan leest hij wat anderen erover te 
venellen hebben (vooral van "Natuur
tuinen en -parken" van Ger Londo 
heeft hij veel geleerd) . Een deel van de 
tuin verschraalde bij met aangevoerd 
zand en de rest met grond die vrij

kwam uit zijn woonkuil. Deels ver

werkte hij die grond ook tot beu

vels. In deze heuvels verwerkte hij
 
veel stenen en hout .
 
In de tijd dat bij biermee bezi g was
 
legde hij iets verderop in bet dorp
 
samen met Frans Zwitser een
 
heemparkje aan. Hier werd meer
 
naar de regels van bet heemtuinie

ren gewerkt, maar bleef de techniek
 
van het verscbralen Rene's werk

wijze. In deze tijd ontmoeue hij
 
Rob Leopold van Cruydt-hoeck die
 
hem geestdriftig van adviezen,
 
planten en zaden voorzag. De peri

ode met bet beemparkje was erg
 
belangrijk voor Rene daar hij bier
 
vele nieuwe ervaringen opdeed die
 
hij in zijn eigen ruin verder ontwik

kelde .
 

Verschralingstechnieken
 
In zijn tuin gaat Rene niet uitput

tend de grond zitten wortelvrij ma

ken van kweek, brandnetels of wat
 
dan ook . Nee, hij past zijn ver
schralingstechnieken toe. Kruipen


de boterbloem trekt bij weg aan gezien 
deze een voor andere planten groei
remmende werking heeft. De rest rnaait 
hij regelmatig af, indien nodig wei vier 
keer per jaar. Bij bet maaien be treed t 
hij zo min mogelijk de grond, onder 
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zijn knieen beeft hij twee plankjes. Hij 
maait namelijk op zijn knieen met een 
handzeisje. Het maaisel barkt hij 
kracbtig uit om zodoende de viltige 
laag, gevorm d door grassen en mossen, 
tegelijkertijd zoveel mogelijk te door
breken. Zo krijgen de in de grond aan
wezige zaden een kans te kiemen. De 
brandnetels was hij na een maairegiem 
van anderhalf jaar al kwijt, bij kweek 
duurde dit langer maar ook deze werd 
op den duur door andere soorten ver
drongen . Er voor in de plaats kw amen 
hier o.a. beemdooievaarsbek . dagkoe
koeksbloern , kraailook, damastbloem. 
teunisbloem, vijfdelig kaasjcskruid, 
knikkend nagelkruid, valeriaan. donke
re ooievaarsbek, knoopkruid. wilde 
peen en barbarakruid. De laa tste is een 
pionier op open grond en was daarom 
ook alweer snel vertrokken . 
Maaien en afvoeren is ook een goedc 
methode om voedingsstotten uit de bo
dem af te voeren. Hiervoor maakt hij 
gebruik van hoogopgaande planten, 
Deze maait hij twee keer per jaar af. AI 
vrij snel zie je dan dat del e planten 
minder hoog worden en er zich andere 
planten tussen gaan vesugcn o.a. 
nachtsilene , knolsteenbreek. pinkster
bloemen en de echte koekoe ks blocm, 

Omvorming van de moest uin 
Het deel van de tuin waar de oude 
moestuin had gelegen en waar hij met 
zijn eetbare planten had geexperirnen
teerd ging hij na zo'n vier jaar ver 
schralen. Het stond ondertussen vol 

met Japanse klaver, smeerwortel, 
roomse kervel, kraailook, boeren
wonnkruid en dagkoekoeksbloern. 
In de loop van de tijd vestigden zich 
hier o.a. vijfdelig kaasjeskruid, heemst, 
dubbelkelk, hemeIsleutel, gro te bever
nel, echte guldenroede, moerasan
doom, beemdooievaarsbek en beemd
kroon. Dit deel van de tuin is altijd rij
ker gebleven dan de rest, ondanks her 
verschralen. Dit komt voornamelijk 
omdat de grond hier veel kleiiger is 
dan elders in de tuin. 

Maaisel op brandneteIs 
Het maaisel uit de tuin deponeerde Re
ne op beschaduwde plaatsen bovenop 

fo to: Rene Ode 

Plantenweelde op hergebruikte stenen en hout foro: Rene Ode 

brandnetels en ander onkruid. Dit ver

teerde tot pure zwarte humus. Daar
 
waar hij dit heeft gedaan gedraagt de
 
tuin zich nog steeds voedselrijk. Je
 
vindt daar o.a. de volgende soorten: ad

derwortel, gewone ker vel, heksenkruid, .
 
lieve-vrouwe-bedstro, daglelie, arons

ke1k, kruizemunt (niet weg te krijgen),
 
bergknautia, scborseneer en heemst.
 

Dakbegroeiing
 
Ook op het dak van Rene's hutje groei

den allerlei planten. Het dak was ge

construeerd uit hout en plastic en werd
 
afgedekt met turven. Er groeien voor

namelijk sedum- en saxifragasoorten,
 
havikskruiden, rnuurleeuwebek en be

kertjesmos. In de turven overwinterden
 
honderden homrnels.
 

Hoe krijg je een gevarieerde tuin?
 
Naast het verschralen paste Rene ook
 
nog andere metboden toe om tot een
 
gevarieerde tuin te komen:
 

- Hij dekte de grond af met zwart land

bouwplastic. De zijkanten moeten goed
 
in de grond gestopt worden zodat de
 
grand droog en donker blijft, Dan steek
 
je er een paar gaten in en plant je daar

in de planten naar je keuze. De ruimte
 
om de plant heen dek je af met grond
 
uit de ondergrond die vrij is van on

kruiden. Voor hij de grand afdekt
 
strooit Rene vaak graan en linzen rond.
 
Hier komen rnuizen op af die de he!e
 
grond loswoelen. Na een jaar haalt hij
 
het weg en zaait hij akkeronkruicJen in,
 
bloei verzekerd.
 Houtschijven en -starnmen als vormgevende tuinelementen 
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- Het keren van de grond, d.w.z. rijke 
grond omlaag, arme grond naar de op
pervlakte (zie Londo). 

- Hij maakt ondiepe bodems door over 
een golvende bodemoppervlakte een 
laag plastic te leggen en deze te bedek
ken met een laag aarde. Deze grond zal 
snel uitdrogen en biedt aan lage, 
droogminnende soorten een stand
plaats. Op sommige plaatsen maakt hij 
dan weer gaten in het plastic om daar 
soonen te planten die meer voedsel ei
sen, b.v. kattedoom of lavendel. 

- Ondiepe bodems maakt hij ook door 
houten schijven naast en op elkaar te 
plaatsen. De open ruimten vult hij aan 
met de gewenste grondsoort. Wanneer 
je een noordhelling zo bedekt met hout 
zal het verteerde hout zich aan de voet 
ophopen. Dit werkt a1s een spons; op 
dergelijke vochtige plaatsen doen 
goudveil en pinksterbloern het goed. 

- Houtschijven heeft hij ook gestapeld 
b.v. a1s erfafscheiding mel open ruim
teoDe open ruimtes worden opgevuld 
mel mos en maaisel. Op den duur zaai
en zich hier allerlei soorten uit, zoals 
sedurns, thalictrum, veldbiezen. Ook 
paddestoelen doen het hier uitstekend. 

- Het maaisel deponeert hij op bescha
duwde stukken met een ruige begroei
ing. Na een jaar is de grond mooi zwart 
en rul, na wat bijharken is hij gereed 
om ingezaaid en beplant le worden. 
Het maaisel kun je ook laten liggen zo
dat het verteert. Dit inplanten met bos
muur (eetbare plant). Deze vonnt een 
gesloten dek. Hiertussen plaats je dan 
hoogopgaande soorten als monnikskap, 
engelwortel, beemdooivaarsbek etc. 

In 1986 kocht Rene het aanpalende 
weiland en vergrootte zo zijn tuinop
pervlak mel 17 are. De door Rene be
dachte en uitgeprobeerde methoden 
werden hier verder verfijnd. Maar 
daarover een volgende keer meer. 0 

Ian-Leap Boehle kweeki samen mel 

zijn broer Rik vele soorten heem
planten in heemplanikwekerij De 
Beemd in Warffum, Oudendijk 25. 
Daarnaast legt 11Ij tuinen aan. 

Zijn adres: 
Oostervalge 44, 9989 EK Warffu1l1 
Tel.: 0595-424424 

Over het algemeen zijn bezoekers van heemiuinen echi getnteresseerd in de na
tuurlijkeontwikkeling en het rustgevendaspect van de tuin of ze komen b.v. 
voorde specifieke plantjes die er groeien. Maar veel beheerders van openbare 
tuinen krijgen tocli ook regelmatig te maken met bezoekersdie op een ofandere 
manieroverlast veroorzaken. Misschien heeftniet iedereen last van vandalisme 
en/ofdiefstal in zijn/haar heem- of natuurtuin, tocn wil lk iets vertellen over het
geen je hieraan zou kunn en doen. Wellicht heb je er iets aan. 

Vandalisme en diefstal 
- Wat doe je er aan en hoe kun je het voorkomen? -

Ruud Bokhove 

Je kunt de categorie bezoekers waar we 
het in dil artikel over willen hebben 
onderverdelen in de volgende typen: 

" bezoekers die in het a1gemeen rustig 
komen wandelen, genieten van de tuin 
op zich, maar die zich buiten de paden 
begeven om bloemen wat beter te be
kijken of te plukken: 
" bezoekers die gewoon even de hond 
komen uitlaten in een mooie omge

. ving; 
" bezoekers die doelbewust komen 
kiiken (?) naar bijzondere plantjes; 
" jeugdige bezoekers die de tuin a1s 
speelobjekt zien : 
" jeugdige bezoekers die in groepjes 
hun frustraties komen botvieren. 

De overlast heeft in het a1gemeen een 
negatief effect op de ontwikkeling van 
de heemtuin, zowel binnen als buiten 
de ornheining . 

Het Iigt in de bedoeJing om creatief 
mel overlast om te gaan, voor zover dat 
in je vermogen ligt. 
Hieronder volgen een aantal ideeen om 
Ie voorkomen dat bezoekers overlast 
gaan veroorzaken en Levens enige idee
en om iets te doen a1s de overlast reeds 
aanwezig is. 

Om overlast te voorkomen kun je: 
" bij iedere ingang van de tuin een in
formatiebord plaatsen mel daarop dui
delijk vermeld de regelgeving van de 
betreffende tuin. Vermijd, a1s dit enigs
zins kan het woord 'verboden' . De op
rnerking 'is niet toegestaan' werkt veel
aI beter en is niet zo wijsvingerachtig; 
" het informatiebord goed zichtbaar 
opstellen; 
" geef een folder uit waarin de functie 
van de tuin uiteengezet wordt, dit kan 
natuurlijk per locatie verschillen; 

Duidelijke paden en boogies van bramentakken als afscheiding foto: Willy Leufg en 

Oase herfst 1996 16 


