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opdoen, om een goed hovenier(ster) 
te worden. Zien hoe planten en 
bomen uitgroeien, En hoe zich 
natuur ontwikkelt onder verschillen
de omstandigheden. Bijvoorbeeld 
c100r c1e boclemgesteldheid en de 
lichtinvloeden aan te passen. 

Ach, en cl an heb ik nog niet verteld 
over dat ene vennetje, waar we wei 
drie keer de hoek om moesten, maar 
helaas nooit de tijcl haclden om langs 
c1e rancl te rommelen op zoek naar 
wateraardbeien. 
En nog niet verteld over het elke 
morgen om 5.00 uur gewekt worden 
c100r een waar vogelconcert, wat 
moet ik nog veel leren, ik herken er 
geen een van. En die vleermuis die 
elke avoncl vanaf 10 voor II met zijn 
vriendjes kwam buitenspelen. 
En nog niet verteJd over al die aardi
ge mensen waar ik al dit moois mee 
mocht delen. Mensen met allemaal 
zo hun eigen invalshoek maar vol
gens mij net zo genietend als ik. 
Soms met zijn allen fietsend op een 
rij, soms in groepjes k letsend over 
een gewoon weggetje . 
En van die oude landingsbaan en de 
stuifduinen en kwekerij Cultura en de 
natuurontwikkelingsprojecten in 
Noord- en Zuidwolde en de tuinen 
van Ruinen en de vlindert uin in 
Zuidwo lde en de Prionatuinen en de 
tuin en de werkplaats van Siemen 
Dijkstra en .... . en dan zal ik nog wei 
iets vergeten zijn. 

' t Was heerlijk. 

Toos Kossen werkt als zelfstandig
 
hovenier.
 
Haar adres: Weespe rzijde 110 t ,
 
1091 EN Amsterdam, tel. 020

692 1424, e-mail: toostuintioxsdall.nl
 

Tijdens het Oase -weekje in Drente en Friesland kwa men we - niet ge heel toe
vallig natuurlijk - regelmatig Henk Pleiter tegen. Eerst bij een op het eerste 
gezicht niet erg spectacuaire sloot: dat bleek een belangrijke groeip lek van 
Arn ica montana, waar Henk zich heel erg voor ingezet had. De Arnica was er 
uitgebloeid, maar toen we een dag later zijn kwekerij bezochten konden we nog 
volop van de mooie, warmgele kleur van haar bloemen genieten. Op zaterdag 
fiets ten we op weg naar App elscha langs een camp ing, waar Henk liet zien hoe 
hij in en op vele meters muurtjes de plant en van zijn Arnica-kwe kerij in zijn 
ontwerpe n toepast. 

Av 

Henk Pleiter 

I vanaf 1987 bestaat de 
Arnica - kwekerij. Sinds die 
tijd is de kwekerij op stap 

geweest door Drente; eerst in Ha
velte, daarna op drie locaties rond 
Dwingeloo. Vanaf 2000 hebben we 
twee ha. grond gekocht in Eemster 
Dwingeloo. Op deze plek kunnen we 
de komende jaren goed uitgroeien. 
Op dit moment telen we rond de 100 
soorten waarvan een aantal in grote 
hoeveelheden, vooral Arnica 
(100.000 planten). Arnica is vooral 
bedoeld om medicijnen van te rna
ken. Zowel de bloem, blad als de 
wortel worden voor dit doel gebruikt. 
De andere soorten worden verkocht 
aan (Eko)kwekerijenlhoveniers en 
ontwerpers . We oogsten ook veel 
zaad, dat ik gebruik om bloemweiden 
in te zaaien. Vooral vorig jaa r zijn al 
mijn inzaai-opdrachten gedaan met 
zaad van de kwekerij . Ook planten 
heb ik nodig voor mijn opdrachten, 
zodat we aile planten met Eko keur
merk kunnen leveren. 

Zeer goede bodemkwaliteit 
De bodemkwaliteit is erg belangrijk 
voor een vollegrondskwekerij als de 
onze. Op de nieuwe plek is de bodem 
zeer goed, een mengsel van plakkeri
ge zwarte grond met een beetje veen 
en leem (ongeveer 60 cm dik) met 
daaronder zand met oergrond (licht 
ijzermengsel). Deze grond is weinig 
te vinden in de omgeving van 

Dwingeloo, meestal is de bodem erg 
zanderig met vaak veel ijzer in de 
bovenlaag. Of juist veel veengrond 
en daardoor dus te nat (slechte water
afvoer) met een lage pH. 
Omdat we inheemse vlinderplanten 
telen (veeI soorten zijn bedreigde 
planten en staan op de Rode Lijst) 
moet er zo weinig mogelijk kalk ge
bruikt worden, want kalk verandert 
de kiemkracht sterk. De kiemkracht 
van deze soorten is toch al zeer wis
selend en vaak laag maar door kalk 
te gebruiken (om de pH omhoog te 
krikken) is de kiemkracht van het 
zaad helemaal niet meer in te schat
ten. De pH van de nieuwe kwekerij 
ligt tussen 5.2 en 4.8, voor onze 
soorten een prima niveau. Voor de 
plantenteelt in het algemeen is dit 
laag. Lager dan de 4.8 moet de pH 
niet zijn want rond dat niveau ligt 
een soort rode lijn, eronder is de 
kiemkracht zeer Iaag en ontstaan er 
allerlei ziektes, vooral schimmelziek
tes die erg moeilijk te bestrijden zijn. 
Vooral als Eko-bedrijf moet je meer 
doen aan het voorkomen van ziektes 
dan aan het bestrijden ervan. 

Eko-keurmerk 
Op de grond moest zo snel mogelij k 
een Eko-keurmerk komen (die zit 
altijd op de grond, niet op het be
drijf). We hadden op de oude kweke
rij al jaren het Eko - keurmerk. Met 
de nieuwe grond hadden we een 
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Arina zaait wolverlei in de zorgvuldig voorbereide bedden. F Olo :LIIC 511"Omal1 

beetje pech, jarenlang hadden er 
schapen en paarden op gelopen , maar 
juis t de laatste rwee jaar was er aard
appel teelt op geweest met gil' (onder 
andere voor het doodspuiten van het 
aardappelloof) . Dus dat betekende 
eigenlij k vij f jaar wachten. Dat was 
voor ons te lang en in samenwerking 
met Skal (controle biologische teelt) 
hebben we groenbemesters gekozen 
die zo snel mogelijk de bodern moes
ten reinigen. Dat heeft er voor ge
zorgd dat we in augustus 2001 al het 
Eko-keurrnerk gekregen hebben. 

Een luilekkerlend voor de 
fauna 
Direct na de aankoop is de grond dus 
ingezaaid met groenbemesters: boek
weit, gele lupine, phacelia en blad
ramrnenas. Allemaal planten die snel 
groeien en bloeien en waar veel vlin
ders en andere insecten op af ko rn en, 

Boekweit bloeit al na twee/dr ie we
ken en vanaf dar moment gonsde het 
van de insecten. Vooral in juni , juli 
en augustus zijn er zeer veel viinders 
en op een zonn ige dag lij kt alles te 
bewege n van het gefladd erl 

Na augustus, als de meeste groenbe
mesters in het zaad staan, komen er 
zeer vee l verschil lende soorten 
vogels op het terrein af, die zich te 
goed doen aan het vele zaad. Ook 
veel muisjes worden door het zaad 
aangelokt, waardoor er ook veel roof
vogels op ons land zijn. Nu, na twee 
jaar zijn er al meer roofvogels gezien 
in het gebied dan ervoor. Er is een 
ecologische verandering op gang 
gebracht met een uitstraling naar de 
wijde omgeving! 
Irnkers hebben ongeveer vier maan
den bijenkasten bij ens staan; vooral 
de bijenvolkeren die zwak of ziek 
zijn brengen ze, boekweit heeft 
narne lij k een genezende werk ing op 
het darmstelsel van de bijen. 

Een lange weg 
Ais je nu een kwekerij wilt beginnen, 
heb je te maken met heel veel regels. 
Vooral in Drente wil de provincie dar 
nieuwe kweke rijen opgezet worden 
op een boerderij waar de eigenaar ge
stopt is. Voor ons was dat geen optie 
want we hadden specia le grondkwali
teit nodig en die is bijna niet te vin

den op een gangbare boerderij. 
Het was een hele toer om een officie
Ie status re krijgen als kwekerij; 
Eerst meet de gemee nte meewerken 
aan een vrijste lling van het bestem
mingsplan. Dan de provincie en de 
welstandscommissie en dan heb je 
nog bezwaren van buren en natuuror
ganisaties (wei twee keer Natuur
monurnenten...). Toen dat allernaal 

gerege ld was moest er een bouwver
gunning aangevraagd worden voor 
een schuur. Weer dezelfde weg; 
gerneente , provincie, welstandscom
missie en bezwaren. Wij hadden nog 
een extra probleern, want de we t
houdster waar we mee te maken had
den, had een gra te afkee r van Eko
bedrijven en ze heeft ons ronduit 
tegengewerkt. Het duurde allemaal 
erg lang en kostte allernaa l erg veel 
energie. Maar tot ons geluk is er na 
de gerneenteraadsve rkiez ingen een 
nieuwe wethouder aangesteld, die 
wei met ons mee wil denken en wer
ken. Op dit moment (zomer 2002) 
hebben we de officie le status van een 
kwekerij en de bouwvergunn ing voor 
een schuur komt eraan (novem ber 
2002) . De gemeente wil nu goed 

Henk Pl eiter gee ft uitleg op zijn kwe
kerij FOIO: LIIC 5 11"Om a l1 
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Mooi begroeid muurtj e bij de ingan g van een campin g, 
Foto: Marianne 1'01l Lier 

meewerken zodat we straks ook een huisnurn mer krijgen, 
dan is het eindelijk een vo lledig geaccepte erd bedrij fl 
We hebben sinds 200 I een medewerkste r, Arina, voor de 
kwekerij . Ze heeft al vee l gezaaid en geplant zodat we nu 
al ruim een ha. als kwekerij gebruiken. 

De teelt 
We telen op verhoogde bedden (vanwege teveel water en 
het slecbte waterafvoer) met op de paden een strolaag en 
daarover een Jaag houtschillen. We zaa ien direct na de 
zaadoogst, vooral Arnica montana (Valkruid of Wolverlei), 
want de kie rnkrachr is dan het hoogst. De opkorn st Iigt nu 
op 70%, dar is voor Arnica zeer hoog. We zaaien op rijen 
die ongeveer 120 ern. breed zijn. Het zaad wordt afgedekt 
met een laagje metselzand (+1- een ern dik). Daardoor 
krijg je "zebrabedden"] Het metselzand blijft een beetje 
vochtig en het zaad is daardoo r vochtig en warm. Onkruid 
ontkiemt minder snel in het zand en dat bespaarr veeI 
wiedwerk , Sommige soorten blijven maanden liggen zon
del' te ontk iern en (bijv. zwarte rapunzel) en dan kun je de 
zaairijen nog steeds goed zien. Ook als na het zaaien het 
erg hard gaat regenen slaat de zaa iregel niet dicht, zodat 
het kiemplantje altijd een zachte bovenlaag heeft om door 
te groeien. We hebben geen sproei-installaties en geven zo 
weinig mogelijk water. De planten moeten zelf op zoek 
naar water zodat ze sterk worden. Ook na het inplanten in 
een tuin gaan ze dan zo snel mogelijk zelf op zoek naar 
water, een soort ecologische opvoeding, vanaf her begin. 

Natuurtuinen ontwerpen 
Vanaf 1992 is mijn werk voora l het ontwerpen van naruur
tuinen en arnfitheaters . Mijn stijl is een combinat ie van 
natuur en cultuur. Een tuin moet prettig zijn, niet aileen 
om te genieten van de planten, vlinders en insecten, maar 
ook om als het zonnetje even schijnt er al te kunnen zit
ten, werken of als buitenleslokaal te gebruiken voor scho
len. Er moet een zodanig microk limaat opgebouwd zijn, 
dar het in de tuin net iets warmer is als erbuiten . Minder 
wind en veel ecologisch leven in de ruimste zin van het 
woord. Voor mij is dat een nieuwe vorrn van tuinarchitec
tum. Altijd bezig zijn met nieuwe materialen, nieuwe vor

men van bestrating of vijvers. Ik werk.graag met muren, 
vaak van losgestapelde stenen met een deksteen of brok
ken buitenmuur (altijd rode stenen), SOI11S van een lig
boxenstal, oude school of garage die gesJoopt moeten 
worden. Met de brokken puin maken we nieuwe muren 
met gaten er in (voor varens) of buizen er in gestapeld 
(voor arn fibieen), zodat er een zo breed mogel ijk spectrum 
aan leven kan ontstaan. AIs ontwerper lever je de omstan
digheden aan, de natuurlijke ontwikkeJing komt er dan al 
snel. Niet aileen worden de brokken puin gestapeld, maar 
ook gemetseld met een specie van veel kalk. De mengver
houding is een deel cement, een dee! kaIk en drie delen 
zand. De specie droogt vrij snel en er kan 11 ink doorge
werkt worden. Door de kalk ontstaat een goede hechting, 
want de brokken puin zijn vaak erg verschillend, soms 
vallen ze al bijna uit e lkaar doordat ze oud zijn en dan is 
een goede hechting erg belangrijk. 

Groene punten voor een camping 
Een projec t van gemetselde muren ( 180 meter muur) is 
voor de entree en het restaurant van een campirig. Het was 
de bedoeling om de camping een spec iale uitstraling te 
geven. Door hergebruik van materiaal en toepass ing van 
inheemse planten kreeg de camping extra groene punten. 
Voor hen was dit heel aantrekkelij k. De muren zijn onge
veer 60 a80 ern breed en 80 tot 180 em hoog. In het mid
den zijn hoiIe ruimtes gemetseld met uitgangen naar beide 
zijden . Het is de bedoeling dat daar ringslangen, hagedis
sen en padden in kunnen nestelen of overwinteren. De 
bovenkant is afgemetseld met waalforrnaat stenen met ook 
daar weer open ruimtes van 20 a30 cm, met een grond
laag. Hierin groeien grasklokjes, varens, muurleeuwe n
bekjes, Zwolse anje rs en andere soo rten die spontaan aan 
komen waaien. In de zijkanten groeien varens waarvan de 
tongvarens na twee jaar goed uitgroeien tot grote groepen. 
Achter de muren komr op een aantal plekken zwarte grond 
tot muurhoogte met daarop inheernse vlinderplanten, 
meestal vaste planten met enkele een- en tweeja rige soor
ten, zoals Keizerskaars en inheemse wiIde bolletjes. 
Daardoor bloeit het al vanaf februa ri en tot in november. 
Er is veel kleur en als een soort uitgebloeid is dan begint 
de volgende te bloeien. De reacties na twee jaar zijn erg 
goed. vooral de vele bloemen, vlinders en insecten wor
den door de eigenaren en bewoners van de camping zeer 
gewaa rdeerd. 

Gehalveerde waterrekening 
Naast dit project heb ik opdrachten in Almere waarvan er 
een wei bijzonder geslaagd is. De opdrachtgever is een 
huisarts die een bevalling moest doen bij een klant van 
rnij van een jaar daarvoor, AI wachtende op de baby zat 
hij in de nieuwe tuin die al flink begon te bloeien. Dit 
sprak hem aan en hij narn contact op voor zijn eigen tuin. 
De opdracht was best een uitdaging, veel zitplekjes, plan
ten, muren van oude stenen en brokken puin, zowel ach
ter-, zij - en voortuin. Ook wilden ze betel' zicht op de 
forse waterpla s achrer hun huis, Het is allemaal prima 
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gegaan en na een jaar stond er opeens een bericht van hem 
op het anrwoordapparaat, dat de tuin goed bloeide en tus
sendoor liet hij zich ontvallen dat tot hun verbaz ing de 
waterrekening gehalveerd was! Dit hoorde ik graag, want 
ik geef altijd aan op her onderhoudsschema om 20 weinig 
mogelij k re sproeien. Aileen de eerste week, totdat het 
geregend heeft en dan stoppen en nooit meer wate r geven 
is mijn advies. Omdat ik eeologiseh werk vind ik waterbe
sparing een eeht Eko - thema, ook op de kwekerij wordt 
niet gesproeid. Mijn ervaring is dar deze planten later ook 
geen water nodig hebben. Yoor de Almeerse huisarts was 
dit een hele ervaring, de hele zomer niet sproeien en toeh 
volop bloei en geen verdroogde planten, zoa ls bij de 
buren, toen ze terug kwamen van vakantie. Hij heeft nog 
het waterleidingbedr ijf gebeld om te vragen of er geen 
fout was gemaakt en het verhaal van de tuin verte ld. Ze 
zijn nu zo enthousiast dar ze dit jaar heel goed kijken naar 
het watergebruik en als dit jaar opnieuw het warergebruik 
gehalveerd blijkt ten opzieh te van voor de nieuwe ruin, 
dan gaan we sarnen een artikel schrijven voor de plaatse
lijke krant en het blad van het waterle idingbedrijf. 

Ook buiten Nederland 
Mijn werkgebied is verspreid over heel Nederland en 
Belgic, vooral in Ylaanderen liggen tal van tuinen die 
door mij ontworpen zij n. Yooral in de eerste jare n had ik 
veel opdrae hten in Ylaanderen en naar mijn ervaring 
waren ze daar snel ler bekend met inheemse planten dan in 
Nederland. Yanaf het begin werk ik aileen met inheemse 
planren. In de beginja ren met zo 'n 360 soorten , de laatste 
jaren met 180 it 200 soorten. Voor opdrachten waar de 
mensen het liefst iets bekends in de tuin willen, werk ik 
ook met bijvoor beeld brandende liefde, prachtklokje , ja
eobsladder en bergamot, wat meer gewo ne soorten. Maar 
regelmatig plant ik in tuinen Arnica, kruisbladgent iaan, 
rapunzel of nog zeldzamere soort en, Meestal met veel 
waardering als ze maar eenmaal gebloeid hebben. De laat
ste jaren zijn er ook opdraehten van bijvoorbeeld 4,8 ha. 
landgoedontwikkel ing, waarvan drie hectare verschraald is 
en ingezaaid met inheemse planten a ls een bloemr ijke 
(heuvelaehtige) weide. 
Yoor mij is bosplantsoen ook erg belangrijk. Ik heb een 
vast aantal soorten die voge ls aantrekken en die bijna alle
maal in het voorjaar bloeien en in het najaar bessen dra
gen. Ook hier weer om zo snel en effeetief mogelijk ver
betering van ecologische omstandigheden op gang te bren
gen. 
Een aardige opdraeht voor dit najaar is om een amfitheater 
te ontwikke len in Griekenland op het eiland Lefkas. De 
loeatie ligt 300 m hoog op een berghelling met uitzieht op 
her water van de Midde llandse Zee. 

Henk Pleiter, tuinontwerper en kweker 

De Welden 29 
799J Be Dwingeloo 
tel. (j52J -5936 J9 

Met de zachte G 

Zomerse dagen 
Ais de grate zomer vootbij is, voigt altijd - echt 
waar: altijd nog een kort nazomertje van een 
paar dagen. Oat is het 'Trezekes zomertje', 
naar het kerkelljk feest van de heilige non 
Teresia van Avila op 75 oktober Een 'Sinte
Mich ielszomerke' duurt zeker acht dagen, 
maar dat begint al op of v66r 29 september; 
dan vieren kerk en gelovigen den aartsengel 
Michael. Ais het toegiftzomerke wat laat va/t, 
na de ki/te van Allerzielen en van Sint 
Hubertus, patraonheilige van de jagers he 
toctit. dan is het een 'Sinte-Maartenszomerke' 
of - in Selgie - ene'wapenst ilstandszomer'. Op 
Sint Maarten, 77 november, eindigde de eerste 
wereldoo rlog met de overgave van de Duitsers. 
In Peelland heet de novemberzomer 'kranenzo
mer'; men ziet en hoort dan 'kroeh kroeh' de 
kraanvogels. Eerder en later (tot in december) 
komen er ook wei kranen over en ze blijven in 
veel ja ren een nacht of een paar dagen op 
vaste pleisterp laatsen uitrusten en spelen of 
beter weer afwachten, maar de kranen horen 
veel meer bij zo'n korte herfstzomer, gewoon 
omda t je dan zelf ook buiten bent. In de 
Kempen' is het late zomertje de 'Piet-van-Mol
zomer' . Naar Piet van Mol uit Hoogeloon, die 
altijd met aile werk even laat was. Ais de men
sen hem maanden om dit of dat n6u te doen, 
in de zome r, dan antwoordde dieje Piet dat 
haasten maar ongezond en onnodig was. 'ik 
kreg m'n zummerke nog hendig ', zei hij ook, 
en dat kwam aile jaren uit. 
Ook in de koudste maand februari zijn er bijna 
jaarlijks een paar zomerse of bijna-zomerse 
dagen, rond de veertiende, let maar eens op. 
Ge ziet dan ineens overwinterende vliegen en 
spinnen en al een enkele citroenvlinder en ook 
hommels die laag over de grand naar oude 
muizennesten speuren. De bijen maken een 
'reinigingsvlucht' en doen hun winterpoepje. Ik 
herinner mlj een flinke ruzie tussen mijn opa 
en ome, toen midden februari ope 's biejen 
orne's schone was op de grasbleek en aan de 
waslijn vol vlekskes hadden gepoep t. Die ze er 
niet meer uit zou kunnen krijgen, want het 
waswater was al over de stoep geschrobd en 
aile spoelwa ter uit de regenbakken was op. 
'Gij ok mi 'w biejen! ', gromde ze. En opa mom
pelde iets als Verre kte gij mi'we was!', wat hij 
netuunil): niet hardop durfde zeggen, en ook 
niet meende. Het kwam die maandagse was
dag niet meer goed tussen die twee . 'lund' 
van dat schoon weer waarvan ze toen niet 
genoten . 

Willem Iven 
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