
Duke en Henk van Lottum 

P 5 december 1996 vonden 
we war we altijd al wilden: 
een boerde rij tje met een stuk 

grond erbij. Het ligt net buiten de be
bouwde ke rn van Laren in de Ac hter 
hoek. WeI dichtbij een provinciale 
weg. Jarenlang rnoesten we ons behel
pen met kleine tuinen vol (wilde) plan
ten in nieuwbouwwijken . Nu lag er 
een weiland van I ha op ons te wach

ten r Met de helft zouden wij al heel 
blij gewees t zijn. 
Die eerste zomer leenden wij ons wei
land uit aan onze buren die er koeien 
op lieten grazen . Ondanks de drukte 
van de verbouwing van ons hui s 
droomde ik al van een paradijselijke 
tuin. Vo or de duidelijkheid, Henk is 
over het algerneen de uitvcerder en ik, 
Duke, de maker van pJannen. 

Bij de start van de aanleg was het van 
belang dar we ons stuk grond begrens
den. Ik zocht contact met de Stichting 
Landschapsbeheer Gelderl and. Ik had 
al eens gehoord dat zij subsidie gaven 
voor erfbeplant ing. Samen hebben we 
bij ons thuis een plan gernaakr voor de 
indeJing van ons erf. In het najaar van 
1997 maakten we de grond bouwrijp 
voor de aanleg van meidoorn - en beu
kenhagen. een vogelbosje . een gerief
houtbosje . een houtwal en een hoog
starnboorngaard. Er bleef nog veel 
ruimte over. Het volgende project 
werd geboren: de natuurtuin. 

De natuurtuin 
Ik ben begonnen met het lezen van 
boeken over wilde plantentuinen, Uit 
de bibliotheek haalde ik het boek "Een 

tuin vol wilde planren" van Gel' Londo 
en Jan den Hengst. Dit boek bevar veel 
praktisc he informarie. Zelf hadden we 
"W i ldeplantentuinen" van 1. Landwehr 
en C. Sipke s. Beide boeken zijn niet 
rneer te koo p. Via De Dikke Zadenlijst 
van de Cruydt-hoeck kwarn ik terecht 

bij Oase en we abonneerden ons op het 
tijdschrift. In de Dikke Zaden lijst zelf 
sraat veel informatie over her aanleg
gen van wilde plantenweiden. 
In de zorner van 1998zag ik de aan
kondiging van een cursus "A anleg Wi1
deplantenweide" in Zelhem. Her was 
een inforrnatieve ochtend met een 
rondleidin g. 
Er was voldoende informat ie, in de 
vorrn van boeken en cursu s, maar deze 
was niet eensluidend. Be langrij k bleek 
in elk geval her uit gangspu nr. In ons 
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geval was her een weiland waarop ja

renlang ~oeie n graasden en regelmatig
 
de gie rkelder werd uitgesproeid. Ook
 
was er onkruidverdelger en kunstmest
 
op gebru ik t, We hadden dus niet te
 
maken met schra le grond, war juist
 
gu nstig is bij de aanleg van een natuur

tuin.
 
Je kunt de grond verschra len door ja

renlang te maaien, het maaisel af te
 
voeren en niet te bernesten, of er eers t 
mars op te verbo uwe n. Ik koos voor 
een snellere methode: her verwij deren 
van de vruch tbare bove nlaag, want ik 
had niet zovee l ged uld. 
In oktober van da t jaa r kwam een loon
bedrij f een oppervlakte van ongevee r 
600 m' 20 tot 50 cm afgraven. De af
gegraven grond werd als ee!1 kunstma
tige glooiing opgebrach t op een op
pervlakte van 500 m2 aan de noordzij
de van de toekornstige natuurtuin, zo
dat her mooi in de luwte lag. Totaal 
dus een opperv lakte van 1100 nr', Bij 
de cursus Wildeplantentuinen kreeg ik 
het advies in het najaar in te zaaien, zo 
konden de ko u-k ierners nog aan hun 
trekken komen . Met behuJp van de za
denlijs t van de Cruydt-hoec k heb ik 
een keuze gernaakt voor mengsels van 
zaden die bij onze gro ndsoo rt. zand
gro nd, pasten. Voor het atgegrave u ge 
dee lte koze n we een mengse l voor 
schrale, droge bij voor keur kalkrijke 
grond , or de glooii ng, die van rijke 
gro nd gevormd is, een zaadmengse l 
voor aile gro nden. Om her eers te jaar 
al een bloemrijk effec t te krijge n, be
stelde ik ook ee n mengsel met akke r
bloemen, Grassen komen er vanze Jf in. 
Om de grond zaaiklaar te maken heb ik 
de volge nde twee weken diverse keren 
geschoffeld. Nu kon ik eindel ijk gaan 
zaa ien! Ik ben op de glooiing begon
nen. AI snel kwamen de herfstregens 
en binnen een paar uur ontstond er een 
enorme waterv lakte die wekenlang 

bleef bestaan. De grond lag nu lager en 
was dichtgereden door de tractoren. 

Achteraf gezien had ik berer kunnen 

wachten tot het voorjaar, ook orndat je 
. s winters zaad kwijtraakt aan voge ls 
en muizen . In februari ben ik opnieuw 
gaan zaaien. Op plaatsen die lang 
vochtig bleven, zaaide ik een zaad
rnengsel voor naue, min of meer voed 
seJrijke gro nde n. Nu moest de natuur 
her zelf verder doe n. 
De verschraalde gro nd bleek erg 
schraal. Wat opkwam was heel klein 
en miezerig. WeI kwarnen er veel 
berkjes en wilgjes op. Die trekken we 
er uit, zo ook akkerdistel en ridde rzu
ring. Op de glooiing kwam de kweek 

weer boven. We hopen het door maai
en, en zaa ien van alternatieven, nog 
eens kwijt te raken. 
Die eerste zo rner moesten we het heb
ben van de kleur van de akkerb loemen : 
kamille, klaproos, korenb loern, bolde
rik en gele ganzeb loem. De twee zo 
mers daarn a waren steeds bloemrijker, 
maar geduld is een vereiste, Op advies 
van mijn cursusleidster hebben we 
twee opvol gende jaren in februari ge
maaid . De reden daarvcor was onder
dak verlenen aan insecren tijdens de 
winter. Toc h zij n wij hiervan afge
stapt, Als de hele winter half verrotte 
planten blijven liggen, verstikken die 
de nieuwe zaai lingen. Alsje voorde 
winter (oktober) maait, en het hooi af 
voe rt naar een nabij ge legen plek dan 
bied je ook schuilplaats aan insecten . 
Ais we met de bosmaaier gemaaid 
hebben. harken we het maaisel naar de 
randen van onze bosjes; je weer maar 
nooit war zich daar weer uitzaait. 
Elk jaar neem ik me voor om ook eind 
juli of begin aug ustus te maaien. orndat 
het zaad dan kan rijpen, drogen, en uit
zaaien voor we het hooi afvoe ren. Elke 
zomer win ik verse zade n. om soorte n 
die het niet goed doe n nog een kans te 

geven. Lukt het dan nog niet dan hoort 

het hier nu blijkb aar nier. Er zijn ook 
planten die veel later ontkiemen. 

De heemtuin 
Vorige zorner zijn we aan een nieuw 
project begonnen: een border met wil 
de planten. Door ons 'de heernt uin' ge 

noemd. Deze keer een andere aanpak . 
Henk heeft het gras handrnatig afge 
plagd, daarna aile kweekworte ls uit de 
grond gehaald. In onze koude kas heb 
ik tien tallen planten voorgezaaid en 
verspeend. De keuze van de zaden heb 
ik wee r met behulp van de Cruydt

hoeckgids gemaak t. Deze keer uit de 
lijst met zaden van inheemse soorten. 
De rest van de plan ten, zoa ls ook ver
schillende soorten wilde rozen, koch
ten we bij Heilien To nckens. Het effec t 
is weer totaa l anders. Oo k prachtig. In 
de heerntuin staan voor het merendeel 
andere soorten dan in de natuurtui n. 
Het lOU te ver gaan hier een sort iment
lijst te vermelden. Het is wei mogelijk 
die op te zoeken op onze website. 

Nieuwe plannen 
Henk is nu bezig met het aanleggen 
van een moeras en een slootje. Het 
volge nde hoofdstukj e zal in de toe
komst waarschij nlij k de 'Watert uin' 
gaa n heten, maar' eerst moet er weer 
vee l graafwerk verricht worde n. Bent u 
nieuwsgierig geworden? U kunt onze 
tuin bezoeken. zo wel in het echt als 
virtueel. Openingstijden worden ver
meld op de website. U kunt ons ook 
even bellen. 

Tekst ell Jato's:
 

Henk ell Duke vall Lottum
 
Markeloseweg 2, 7245 TJ w ren ,
 
tel. 0573401151 , e-ma il:
 
duke. hen k@natllllrtliin -erepr ijs.nl
 

www.natuurtuin-ereprijs.nl
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