
We ontmoetten Joke Dogterom, de aU/eur van onderstaand artikel, vorig jaa r november 
op een Regionale Ledendag van Natuurmonumenten in De Doelen in Rotterdam. Een wat 
merkwaardige entourage am enihousiasme te kweken vaal' "natuunuinieren ". We waren 
daa r namens Wilde Weelde aanwezig met een door Gerd van Heiden passenr! ingerichte 
"naiu urtuin", met mooie boeken IeI' inzage. Hei leukste waren de gesprckj- ': .' '. : me nsen 
die vertelden over hun eigen ervaringen. Een van de opmerkingen die "f' ~ !; " ' Ili gr 

hoorden was: "Het ziet er op de fot o 's allemaal wei mooi uit, maar je I// Ol'! rr we! een helc 
grote win vaal' hebben. En die heb ik dus niet". Joke Dogterom maak te aan de op dat mo
ment aanwezigen duidelijk dat je al op een heel gewoon balka n veel leuks kunt beleven 
met (wil de) plan ten . Wi) vroegen haar of ze haar ervaringen vaal' Oase wilde beschrijven. 

Van heinde en ver, vijf haag 

Joke Dogterom 

Mijn praktisehe tuinervaringen beper

ken zieh tot mijn balkon van 3 bij 1
 
met er. Ruim 19 jaar had ik ook nog
 
een soo rt terrasje van 3 bij 3 meter en
 
het plat dak (van de bened en fiat) van 3
 
bij 1 meter. Drie jaar geleden moesten
 
die twee laatste buitenruimten echt er
 
vanwege renovatie veranderen in bin

nenruimten .
 
Mijn fiat ligt op de vijfde verdieping
 
en ongeveer zuid-oost, Ik woon in de
 
Ran ds tad, tamelij k dieht bij zee (al 

thans voor wat betreft de invlo ed van
 
zeewind). Over de grondsoort kan ik
 
kort zijn: ik ge bruikue) mee stal gewo 

ne potgrond, soms vermengd met wat
 
zand. Echt praktisehe tips kan ik de le

zers dus niet geven .
 
Jammer genoeg heb ik noo it precies
 
bij gehouden wat er zoal goed en mis
 
ging op mijn balkon(s). Gelukkig heb
 

ik wei - vooral in de eerste jaren van 
"balkonieren" - een aantal dia's ge 
maakt die nu als geheugensteuntje die
nen . 
Ik ben geen "puris t" als het op inheems 
aank omt, dat wil zeggen dat als ik voor 
een uitheemse plant "val" ik die dan 
koop of zaai . Vandaar dat ik die eers te 
zom ers - dus zo 'n twintigjaar ge lede n 
van al les en nog wat uitprobee rde, o.a . 
godetia , Marokkaanse vlasleeuwebek , 
gip skrui d en splitbloem, Niet bepaald 
inheem s dus, maar wel een leuke bonte 
mengeling die vooral erg in trek was 
bij bijen en hommels. En als dieren 
geen onderscheid rnaken tussen in
heems en uitheems, wie ben ik dan om 
dat wei te doen ? 
Op het platte dak , waar kie zels lagen , 
kond en geen grote, zware bakken neer
gezet worden, maar door het strooien 

: Hieronder de namen van de door mij 

in de loop der jaren - uitgep robeerde
 

: olenten. Aantallen en combinaties kan
 
Ik helaas niet meer geven. 

Moerasbakken
 
Kartenstaart (Lythrum salicaria)
 
Moerasandoorn (Stachys palustris)
 
Dotterbloem (Caltha palustris)
 I

I Gele lis (Iris pseudacorus) 
, Waterdriebad (Menya nthes trifol iata) 
i Waterweegbree (Alisma p lantago 

aquatica)
 
Zwanebloem (Butomus umbellatus)
 
Watergentiaan (Nymphoides pe ltata)
 
Wilgeroosje (Epilobium hirsutum)
 
Watermunt (Mentha aquatica)
 
Beekpunge (Veron ica beccabunga)
 
Lidsteng (Hippurus vulgaris)
 
Puntwederik (Lysimachia puncta ta)
 
Maskerbloem (Mimul us guttabus)
 
Penningkruid (Lysimachia nummula

ria)
 
Kleine watereppe (Berula erecta)
 
Echte koekoeksbloem (Lychn is flos

cuculi)
 

Terracotta en plastic bakken 
Middelste teunisbloem (Oenothera 
biennis) 
Kamille (Matricaria spec.) 
Akkerhoningklaver (Melilotus officina
lis) 
Vias (Linum usitatissimum) 
Vlasleeuwenbek (Linaria vulgaris) 
Echte tijm (Thym us vulgare) 
Wilde marjolein (Origanum vulgare) 
Rozemarijn (Rosmarinus officinal is) 
Agastache (Agastache mexicana) 
Kleine bergsteentijm (Clinopodium ca
lamintha) 
Groot kaasjeskru id (Malva sylvestris) 
Luzerne (Medicago sativa) 
Rode klaver (Trifolium pretense) 
Klaproos (Papaver spe c.) 
Scharlei (Salvia sclarea ) 
Grote kaardenbol (Dipsacus ful/onum) 
Guldenroede (Solidago spec.) 
Muurleeuwenb ek (Cymbalaria mura
lis) 
Dagkoekoeksbloem (Silene dioica) 
Avondkoekoeksbloem (Silene lat ifolia) 
Koolzaad (Brassica napus) 
Rode guichelheil (Anagallis arvensis) 
Wilde peen (Daucus carota) 
Muskuskaasje skru id (Malva moscha
ta) 
Godet ia (Clarkia amo ena) 
Gipskru id (Gypsophila elegans) 
Marokk aanse vlasleeuwenbek (Lina
ria maroccana) 
Splitbloem (Schizanth us hyb.) 
Malope (Malope trifida) 

Moerasbakje en een pot met uitgelop en wilgentakken (1983) Foto: 1. Dogterom 
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Uitzicht op het ba lkon, zomer 1995 

met vogelzaad kwamen daar allerlei 
plantjes te groeien. Aileen met droge 
zomers en strenge winters was de pret 
gauw afgelopen want veer grond zat er 
natuurlijk niet tussen die kiezels, Ei
genlijk zou ik dat vogelzaadmengsel 
best nog eens willen uitproberen: kla
ver, papaver, akkerhoningklaver, peen 
en rode guichelheil zaten er in ieder 
geval bij. 
Een ander zaadmengsel dat ik weI met 
opzet heb gezaaid was het "Vlinder
mengsel". Daar zaten leuke planten bij, 
hoewel ook een aantal totaal niet op
kwam. Dit mengsel zaaide ik trouwens 
in terracotta potten. Overigens viel het 
me vanaf het begin op dat hommels, 
bijen en andere insecten 5 hoog geen 
probleem vinden maar dat dagvlinders 
daar kennelijk wel moeite mee hebben, 
want in al die jaren heb ik maar enkele 
dagvlinders gezien. Nachtvlinders 
kwamen en komen er wel volop! 
In de zomer van 1981 ben ik begonnen 
met een 'moerasbakje', liever gezegd: 
een afwasteiltje met ernaast een pot 
uitgelopen wilgentakjes. Het teiltje 
werd al snel vervangen door een bruin 
plastic kinderbadje met daarin o.a. gele 
lis, dotterbloem, watergentiaan, water
clrieblad, watermunt en zwanebJoem. 
Voor de goede orde: deze planten wer
den door mij gekocht, dus absoluut 
nooit geplukt of uitgegravenl 
Mijn buurvrouw voelde ook weI wat 
voor zo'n modderbak en voor haar heb 
ik toen ook iets dergelijks 'aangelegd'. 
Toen ze verhuisde kreeg ik haar bak 
erbij. 

FOLO: 1. Dogterom 

Nog steeds heb ik die twee bakjes, en 
veel van war er nu nog in groeit doet 
dat sinds 1981! Sommige planten zijn 
er helaas niet meer, watermunt en wa
tereppe heb ik nooit meer gezien. De 
kattenstaart is ooit een enorme bos ge
weest en stond jarenlang in een grote, 
bruine plastic vuilnisemmer, maar de 
laatste 7 a 8 jaar bestaat hij uit een 
twaalftal stengels die verspreid in de 
moerasbakken groeien. 
Al met al vind ik de twee moerasbak
ken nog steeds de moeite waard en ge
yen ze me al jaren plezier. 
Voor het komende seizoen wil ik weer 
wat gaan zaaien in de terracotta bak
ken, al naar gelang her aantal planten 
dat nu de winter doorkomt. Ik heb nog 
een zakje "Bloemen van Weleer" (ko
renbloem, steenanjer, vlasleeuwenbek 
en bolderik), een jaar of war geleden 
aangeboden door Libelle en Klok. Dan 
wilde ik het vogelonkruidzaad nog 
eens uitproberen en het pakje zaad van 
Natuurmonumenten. 
Wat er van terecht kornt hoop ik eind 
van dit jaar weer voor Oase te mogen 
beschrijven (en te fotograferen), 
Onnodig te zeggen dat ik dolgraag een 
echte, eigen natuurtuin zou willen be
zitten, met paddenpoel, vlindertuin en 
vogelbosje, uiteraard! 0 

loke Dogterom 
Generaal Berenschotlaan 33 
2283 to Rijswijk 

Met de zachte G 

Onkruiden zijn bondGenoten 
Probeer maar eens te definieren wat 
onkruid is. Wanneer een plant on
kruid is en wanneer niet. Onkruid: 
type plant die in culturen, bestratin
gen en tuinen lasug is, concurrerend 
voor een gewas en voor tuinplanten, 
woekerend. niet mooi... Zoiets. Maar 
niet in 'de' naiuur, daar bestaan on
kruiden niet. 
Soorten die elders - in culturen - on
kruid zijn. zijn in natuurrijke tuinen 
welop hun plaats. Ze zijn inderdaad 
concurrerend, nou en? Wel mooi 
ook, een natuunuinier ziet andere 
soonen schoonheden dan de tuin
centrunuuinbeziuer. 
In 'onze' tuinen kunnen we onkrui
den ook als bondgenoten zien. Neem 
nou die eenjarigendie meteen ver
schijnen nadat de grand word/los
gewoeld; bij de tuinaanieg is 00/ on
vermijdelijk. We beginnen zo'n tuin 
zo schraal mogelijk, we bemesten 
niet, maaien en voeren maaisel af. 
Doel: verschraling. Dan meet soor
ten en minder agressie onderling 
(tussen de plan/en), stabiliteii. rustig 
beeld, harmonie. 
De onkruiden helpen ons daarbij. 
Door het loswoelen kwam er meer 
zuurstof in de bodem. In deze ver
stoorde, onrustige sjeer word/ hu
mus ontleed 10/0.0.. voedingsstoffen: 
mineralisatie. De bodem word/ rij
ker. Optreden van veel voedsel vra
gende soorten is he/ gevolg. Ze ver
schijnen in maar enkele soorten. 
maar allemaal wel erg massaal en 
weelderig: melden, ganzevoeten. 
klaprozen, kamillen. Vogelmuur als 
er veel stikstoj is. Ridderzuring als 
er veelfosfaten zijn; bij ons in Oost
Brabant heet de soon verkesblaar 
en ze verscheen aitijd in verkes
drieskes waar de varkens in de bui
tenlucht modderden en luierden, en 
nu is ridderzuring 'overal'. Wa/ 
doen die onkruiden voor ons, deze 
losse-grondonkruiden? Ze vreten he/ 
bodemvoedsel op. Ze beginnen 
daarmee de verschraling mils wij 
oogsten en afvoeren. Me/ onkruiden 
als bondgenotenbegin/ in natuurrij
ke tuinen de gewenste bodemverar
mingo 

Wilfem Iven 
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