
Een Limburgs kalkgrasland in Doorwerth 

Jaap Stenfert 

Met dit korte verslag wil ik graag 
mensen enthousiast maken, om een 
stukje van hun tuin om te toveren tot 
een Limburgs kalkgrasland. 
De afmeting doet in principe niet ter 
zake, zelf ben ik uitgegaan van een 
stukje van 4 bij 5 meter. Belangrijk 
is wei dat bet in de zon ligt. Ook heb 
ik er een paar stapstenen in gelegd, 
zodat je bij maaien en eventueel wie
den de zaak niet plattrapt. 

De aanleg is vrij simpel. Je graaft een 
ga t van 75 em ter grootte van de be
oogde plek die je wilt spenderen aan 
het kalk grasland en vult dit met onge
veer 25 em puin. Daarover leg je zo'n 
15 ern grind en vult de rest op met een 
mengsel van 45% mergel, 45% metsel
zand en 10% turf. Dit mengsel moet 
niet homogeen gemengd worden i.v .m. 
gradientverschillen ; ook is bet raad
zaam om op bet laatst op enkele plek
ken nog wat zand en pure kalk te gooi
en. 
Ik beb de mergel niet uit Limburg Iaten 
komen, want daar za ten hoge transport
kosten aan , maar uit Winterswijk. 
Maak bet gebeel niet ecbt plat, maar 
een kleine verboging van 30 em en een 
'dal' van 10 em zargen voor een beter 
microklirnaat. Her en der een mooi e, 
lava-acbtige witte steen maakt bet ge

heel af. Als je nu denkt "Klaar is Kees " 
heb je het mis : we strooien de boven
zijde eerst nog af met grit (3-4 rom). 
Dit is speciaaJ voor de kieming van or
chideeen. 

In het begin heb ik niks gezaaid, maar 
wei geplan t (zie soortenlijst). 
Aile planten zijn afkomstig van: 
* De Schutsboom, Bredestraat 52, 
6542 SW Nijmegen, tel. 024-3783299, 
* De Bolle Jist pia dhr . Nienhuis, Hol
ding wei 6, 9035 LT Finkum, tel. 058
2573068, 
* en van de fa. Schutz, Quedra 72, CH
7477 Fillisur, 0041-81-4041170, 
In eerste instantie ziet het er erg aange
legd uit, maar na een jaar lijkt het er al 
eeuwen te liggen. Dit komt vooral door 
mosvormin g en de eerste uitzaaisels, 
met name gevlekt havikskruid, sleutel
bloem, naehtsilene en vooral wondkla
ver. De Iaatste heb ik meteen eruit ge
haald, op de moederplant na, want hij 
overwoekert alles. 

Mislukkingen en successen 
De volgende soorten heb ik geplant 
maar zonder succes: gevlekt bigge
kruid , harlekijn, bruinrode wespenor
chis, aangebrande orchi s, vliegenorebis 
(deze soort staat het liefst in bosman
tels van eiken-haagbeuken), welrieken-

Kalkgrasland (gentiano-koelerietum) 
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Bev ertjes (Briza media) 

Bloedooievaarsbek (Geranium sangui
.neum) 

Brede ereprijs (Veronica austriaca] 

Dicbt bavikskruid (Hieracium vulgatum) 
Duifkruid (Sc abiosa columbaria ) 
Echte gamander (Teucrium chamaedrys) 
Geoorde silene (Sil ene otites) 
Gevlekte orchis (Dactylorhiza macula
ta ) 

Gewone ossetong (Anchusa officinalis) 
Groen e nachtor chis (Coelogl ossum vi
ride) 

Geel zonneroosje (Helianthem um num
mularium) 
Grote cent aurie (Centaurea scabiosa) 
Grote ke verorchis (Listera ovata) 
Gulden sleutelbloem (P rimula veris) 
Hommelorchis (Ophrys holoseri cea) 

Hondskruid (Anacamptis pyramidalis) 
Karthu izer anjer (D ianthus canhusian o
rum) 

Kattedoom (Ononis rep ens , subsp. sp i
nosa) 
Klein e pimpernel (San guisorba minor) 
Kluwenklokje (Campanula glomerata) 

Kruisblad gentiaan (Gentiana cruciata ) 
Mannetjesorchi s (Orchis mascula) 

Nachtsilene (Sil ene nutans) 
Overblijvend vlas (Linum p erenne) 
Prachtkl okje (Campanula persicifolia) 
Purperorchis (Orchis purpurea ) 

Rozenkransje (Antennaria di oica) 
Ruig viooltje (Viola hirta) 

Slangekruid (Echium vulgare) 
Soldaatje (Orchis militaris) 
Steenanj er (Dianthus deltoides) 
Veld salie (Salvia pratensis ) 

Wilde cichorei (Cichorium intybus) 
Wildemanskruid (Pulsatilla vulgaris) 
Wondklaver (Anthyllus vulneraria) 

de nachtorchis (de twee exemplaren 
stonden een beetje ongeluk.k.ig, ik heb 
hier een hond zien plassen, net is dus 
goed mogelijk dat dit de overlijdens
oorzaak is), bokkenorchis (deze soort 
is bijzonder vorstgevoelig en ik denk 
dat hij 's winters zeer goed afgedekt 

Oase winter 1998 10 



moet worden, want in Gelderland is het 
een ander klimaat dan in Zuid-Lim
burg). 
Het is raadzaam om orchideeen het 
eerste jaar in het potje te laten , let wei 
bij her ingraven ervan goed op de af
watering, een laagje fijn grit met iets 
mergel voldoet prima. 
Dat waren de mislukkingen. 
Nu volgen de soorten die er per se niet 
in moe ten of je moet van flink wieden 
houden: wondklaver en als ergste cy
preswolfsmelk - deze is niet te stuiten. 
Ook zijn er soorten die ik op een stukje 
van 4 x 5 m erg groot vind worden, 
met name gewone ossetong, slange
kruid, wilde cichorie, grote centaurie 
en veldsalie waarvan de laatste twee 
zich flink kunnen uitbreiden. Ze zijn 
wei heel mooi . 
Sommige planten hebben het moeilijk. 
Van geoorde silene Yond ik nog maar 
een plant dit jaar terug. Hij is twee- of 

Hommelorchis (Ophrys holosericea) 

kort meerjarig en doet bet misschien 
net ais andere akkeronkruiden bet best 
op gestoorde grand. Kruisbladgenuaan 

moet volgens alle boeken op kalk
 
staan, maar bij mij worden de bladeren
 
vrij snel geel, een gebrek aan een be

paald mineraal? Ook zonneraosje, kat

tedoorn en rozenkransje hebben het
 
zwaar, toch zijn dit bij uitstek kalk

planten.
 
Lekkere Iuchtige planten die in onein

dige hoeveelheden mogen groeien en
 
niets echt overwoekeren zijn: karthui

zer- en steenanjer, nachtsilene en over

blijvend vias.
 
De overige soorten (zie lijst) gedragen
 
zich 'gewoon',
 

De verzorging bestaat uit maaien in
 
september / oktober al naar gelang de
 
weersomstandigheden, maar let op dat
 
je de rozetten van de al voor de winter
 
opgekomen orchideeen niet beschadigt.
 
Ik maai maar driekwart van het terrein,
 
om de insekten een betere overwinte

ringskans te geven: holle stengels.
 
Als het mos te veel woekert, kun je dit
 
gedeeltelijk met een gewone hark ver

wijderen. Uiteraard maaisel en mos af

voeren. Grassen met uitzondering van
 
woekeraars kunnen gewoon blijven
 
staan. Je moet de grond zo min moge

lijk verstoren.
 

Hopelijk ziet menig tuinliefhebber er
 
een uitdaging in, om zelf een kalkgras

land aan te leggen. Ook zou ik het pret

tig vinden kritiek, andere ervaringen en
 
nieuwe ideeen op dit stukje te krijgen.
 
Veel succes! 0
 

Tekst en/ow's: Iaap Stenfert 
Italiaanseweg 2a, 
6865 NC Doorwenh 
tel. en/at 026-3336425 

Met de zachte G
 
Blau we-emmervegetatie
 
In de indrukwekkende, heel grote, verla

ten kalkgroeve van Dompcevrin (Meuse,
 
N.O. Frankri}k) liggen nog enonne hoe
veelheden losgewerkte en verkruimelde 
kalk. Prima mat eriaal voor de aanleg van 
onze kalkrijke tuln. Bij elk bezoek aan dat 
gebied namen we er een zakvol van mee. 
Lege landbouwzakken waren er altijd wei . 
Een keer niet . Maar. toen vonden we enkel 
blikken en ook een versleten emmer. Op 
zo'n typisch Franse sluikvuilstort aan een 
helling. Het was zo 'n huishoudemmer van 
een liter of twaalf, blauw geemailieerd, 
met ee n hout eren dragerke aan een heng
sel en met een lekscheur tussen bodem en 
wand. Coed genoeg om kalk daarin mee 
naar huis te vervoeren. Bovenop de kalk 
nog enkele uitgestoken plantjes die daar 
in massa voorkw ame n en die we nog niet 
kenden. Thuis ennee aangekomen kwam 
het er nog niet direct van de kalkhelling 
in de tuin ermee aan te vullen. Na een 
poor dagen kwamen er wat gro ene kiem
sprietjes op de emmer en toen kwam ik: op 
de gedachte deze emmer vol pure natuur
kalk eens te laien staan en af te wachien 
wat er zich op zou ontwikkelen. Dat is nu 
('98) acht jaar geleden. Afen toe maak ik 
dia's om de (snelle) veranderingen in de 
emmervegetatie vast te leg gen. Hoofd
soorten bleken muurpeper, wilde marjo
lein en de tuinsoort pekbloem die steeds 
mel mij mee verhuist naar de tuinen 
waarbij ik voor en na woonde. Op de op
volgende dia's zijn ook te r ien: grote 
klaproos, margriet, jacobskruiskruid, 
ruwe berk , mig klokje, bochtig haviks
kruid. De begroeiing is nooit afgeknipt, 
noch is op andere wijzen gestoord. Nim
mer is water gegeven ofbemest. En als bi} 
grote, langdurige droogte (zoals nu, au
gustus '98) de hele vegetaiie lijkt te zijn 
gestorven, nou dan is dat maar zoo Maar 
steeds is er weer vegetaiie teruggekomen. 
Het langdurig bewaren van de blauwe 
emmer en net zien hoe de begroeiing er 
zicn jaar na jaar wijzigde, bleek me een 
groot genoegen. Natuurontwikkeling in 
het heel klein . Behalve met kalk is dit na 
tuurlijk ook met andere stoffen uit te voe
reno Zaagsel. Duinzand. Veen, klei , leem 
en wat zijn door niet een verschlllen in! 
Kortgeklopt puin . Konijnenmest, geiten
mest, enzo voon-mest. En het hoejt hele
maal niet in een emmer. Mini-naiuuront
wikkeling kan ook in grote bloempotten, 
kuip en, stevige kisten, blikken, stukken 
dakgoot en idem rioolbuis. Of binnen een 
opsluiting van stenen, tegels ofhoutstam
metjes. En oude schoenen moet je ook 
maar niet weggooien. Willem 9ven 
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