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Op jonge leeftijd begon ik al met 

heemplanten in de tuin te experi-

menteren. Op een of andere manier 

heb ik ze altijd mooi gevonden en 

werd ik aangetrokken door hun 

grote verscheidenheid in kleur en 

vorm. Ik tuinierde met als vertrek-

punt de planten. Al doende heb ik 

moeten leren dat planten bij een 

bepaalde grondsoort horen anders 

gaan ze dood, dat er planten zijn 

die intensief begeleid moeten wor-

den en andere zo woekeren dat je er 

ongelukkig van wordt. Kortom, al 

doende leert men. 

Daarbij kwam dat ik een klein tuin-

tje had waardoor alles overzichtelijk 

bleef. Mijn planten haalde ik 

uit het wild. De praktische 

toepassing van de planten 

heb ik dus in praktijk moe-

ten leren. Het boek ‘Wilde-

plantentuinen’ van Sipkes en 

Landwehr was een duw in de 

goede richting. Vooral hun advies 

om er niet aan te beginnen was een 

stimulans. Veel later heb ik van het 

aanleggen van heemtuinen een deel 

van mijn beroep kunnen maken. 

Wanneer je een wilde plantentuin 

aanlegt, voor jezelf maar vooral 

ook voor anderen, verwacht je een 

bloemrijke tuin. Dit beeld wordt 

natuurlijk versterkt door de prach-

tige fotò s in natuur- en tuinenboe-

ken. Dat dit deels een vergissing 

is ervaar je in de loop van het jaar 

wanneer blijkt dat de bloeiperi-

ode van veel inheemse planten na 

half juli al over zijn top heen is. De 

grootste bloei van de weideplanten 

begint al na half juni op te raken. 

Het overgrote deel van de inheemse 

planten is eind juli uitgebloeid. Dit 

was het probleem waar men voor de 

komst van de planten uit de ‘Nieu-

we Wereld’ ook al mee kampte. In 

Engeland loste men dit probleem 

op met bijvoorbeeld ‘Knotgardens’, 

tuinen waarbij men slingerende en 

kruisende haagjes allerlei patro-

nen creëerde. Vervolgens werden 

de ruimtes tussen de hagen gevuld 

met bloeiende planten. Na eind juni 

verwijderde men deze en verving ze 

door gekleurd grind. Het is in dit 

geval goed om je te realiseren dat de 

meeste herfstbloeiende vaste plan-

ten die wij zo gewoon zijn gaan vin-

den uit Midden- en Noord Amerika 

afkomstig zijn. 

Een tuin met alleen inheemse plan-

ten heeft zijn overweldigende bloe-

menpracht vooral in het voorjaar en 

tot, laten we zeggen begin juli, dan 

begint het grote uitbloeien. Ik heb 

ervaren dat het, tijdens het aanleg-

gen van heemtuinen voor opdracht-

gevers, heel moeilijk is om mensen 

zich dat echt te laten realiseren. Het 

geknipt!
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ligt echt niet alleen aan mij, ik weet 

dat veel collega’s dezelfde ervaring 

hebben. In natuurlijke tuinen spe-

len, naast inheemse, ook planten 

met een natuurlijk karakter een 

belangrijke rol.Deze geven de moge-

lijkheid om de bloei te verlengen tot 

aan 1e vorst. Toch zie je in de maan-

den juli en augustus in tuinen en 

daarbuiten ook een dip in de bloe-

menrijkdom.

Is het nou zo erg als er iets, bijvoor-

beeld een onkruidakker is uitge-

bloeid? Voor veel mensen met een 

onkruidakker in de tuin wel. Hein 

Koningen loste dit probleem op 

door erop te wijzen dat het de bele-

ving van de seizoenen benadrukt en 

versterkt. Hetzelfde gaat op voor de 

bloemenweide die half juni gemaaid 

zou moeten worden. Op mijn ar-

gument dat daarna altijd nabloei 

komt, reageert men vaak dat het 

een slap aftreksel is van de eerste 

bloei. Dat is waar, maar ook hier 

geldt ‘beter iets dan niets’. De prak-

tijk is vaak dat er gefaseerd gemaaid 

wordt en dat de nog bloeiende de-

len later aan de beurt komen. Zo 

haal je de uiterste bloei uit planten, 

maar een nadeel kan zijn dat het 

verschralingsproces (door maaien 

en afvoeren) stagneert. Het grote 

voordeel van gefaseerd maaien is 

dat insecten niet plotseling zonder 

voedsel (stuifmeel, nectar) komen 

te zitten en hun levenscyclus kun-

nen voltooien. In ieder geval moet 

er dan rond eind september goed, 

kort gemaaid en goed afgeharkt 

worden om een gezonde bloemen-

weide te waarborgen. Toch maak je 

het jezelf niet makkelijk als je een 

wilde/inheemse plantentuin hebt 

en je zoveel mogelijk bloei èn die 

bloei liefst tot zo laat mogelijk in 

het seizoen. Toch is dit niet onmo-

gelijk, tuinieren blijft manipuleren 

en een mooie of soortenrijke tuin 

blijft hard werken, maar bovendien 

blijf je afhankelijk van het weer. 

Hittegolven of droogte verkorten 

vaak de lengte van de bloeitijd. Een 

koele periode kan die juist verlengen 

zoals bij de sneeuwklokjes die dit 

voorjaar heel lang bloeiden, terwijl 

de fruitbomen dit jaar een maand 

later dan gebruikelijk bloeiden. De 

meeste ervaring met het verlengen 

van de bloeitijd heb ik opgedaan in 

mijn eigen tuinen en in veel parti-

culiere tuinen.

Een kleine tuin leent zich heel goed 

voor een bloeigerichte aanpak, bo-

vendien heb je dan zoveel moge-

lijk rendement van je tuin. Bij een 

grotere tuin is het deel grenzend 

aan huis en/of terras heel geschikt. 

Het doel is hier een natuurlijk aan-

doende heemtuin te maken waarin 

je planten combineert die goed 

naast elkaar kunnen groeien en er 

het grootste deel van het jaar leuk 

en bloeiend uitziet. Het voorjaar 

en de voorzomer zijn het probleem 

niet, dus kijken we naar de rest van 

het jaar. Je kunt beginnen om een 

lijst te maken van de planten die laat 

bloeien en daar de nodige van aan-

planten. Daarnaast moet je te weten 

komen welke planten geschikt zijn, 

dit zijn in de regel de niet-woeke-
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rende soorten. Dat geeft beperkin-

gen maar ook mogelijkheden. 

De bloei van diverse soorten [zie 

tabel] is te verlengen door het af-

knippen van de bijna uitgebloeide 

bloemen en/of bloemstengels. Het 

belangrijkste is om de plant niet 

in het zaad te laten komen. Om 

te overleven produceren planten 

zaad. Vaak zie je dat de plant af-

sterft nadat het zaad rijp is en de 

oude verdroogde bloemstengel 

overblijft, de missie voor dit jaar is 

geslaagd. Door, op het moment dat 

de laatste bloemen aan het uitbloei-

en zijn, de stengels zo laag mogelijk 

af te knippen wordt er geen zaad 

gevormd. De plant reageert daarop 

door een tweede bloei te vor-

men. Soms vormt de 

plant alleen nieuw 

blad, dat er in een 

kleine tuin leuker 

uitziet dan een 

kale plek. De 

planten die hier-

voor in aanmer-

king komen zijn 

degenen die niet al te 

laat in het jaar bloeien. 

Er zijn drie soorten ooievaars-

bek die ik graag in de heemtuin 

toepas, de donkere ooievaarsbek, 

beemdooievaarsbek en bermooie-

vaarsbek. Alledrie geven ze na het 

afknippen een tweede en bij een 

gunstig jaar zelfs een derde bloei. Je 

kunt de hele plant afknippen of je 

beperken tot de bloeistengels. Dit 

laatste is arbeidsintensiever maar 

wel mooier, vooral bij donkere ooi-

evaarsbek. In het algemeen duurt 

de hergroei langer wanneer er in 

een droge, warme periode wordt 

afgeknipt, tijdens een vochtige pe-

riode groeit de plant bijna direct 

weer door. Knip dus liefst af als er 

vochtig weer wordt verwacht. Het 

afknippen heeft geen nadelige ge-

volgen voor de plant, die staat er 

na verloop van tijd weer even mooi 

bij. Of je een derde keer afknipt is 

afhankelijk van je eigen inschat-

ting. Ik doe dat vooral wanneer ik 

denk dat er nog voldoende tijd over-

blijft om de plant nog een keer tot 

bloei te laten komen, zo niet dan 

laat ik de plant zaad zetten en zijn 

natuurlijke plicht vervullen. Veel 

klokjes lenen zich ook voor deze 

methode. Het akkerklokje gebruik 

ik in kleine tuinen meestal niet (die 

woekert me teveel). Het ruig klokje 

en grasklokje zijn mijn favorieten. 

Het ruig klokje is er een die zich 

sterk kan uitzaaien, door het af-

knippen beperk je dit èn herbloei is 

gegarandeerd. Het grasklokje is wat 

delicater, op rijkere grond valt hij 

vaak ten prooi aan slakken of komt 

hij na de winter niet meer op. Op 

een wat drogere, zandige tot lemige 

grond groeit ‘ie fantastisch. Ik heb 

tuinen in onderhoud waar hij bijna 

het hele jaar door bloeit. Hier knip 

ik de uitgebloeide bloemen van tijd 

tot tijd af en later ook de bloem-
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stengels tot aan het blad. Op deze 

manier bloeien ze het hele jaar door. 

Er zijn soorten die men graag in de 

tuin heeft zoals groene ossentong 

(Pentaglottis sempervirens), prach-

tig blauw, maar o zo moeilijk in te 

tomen. Deze plant geeft altijd een 

tweede bloei maar laat 

hem niet uitzaai-

en! De plant is 

vrij grof en 

de wortel 

gaat erg 

diep en 

breekt 

mak-

kelijk af, 

het klein-

ste stukje 

loopt weer uit. 

Hierbij is het zo diep 

mogelijk uittrekken na de tweede 

bloei een mooi alternatief voor af-

knippen. Voor smeerwortel geldt 

hetzelfde, laat hem niet uitzaaien. 

Ik was als kind verrukt van de plant 

en zodoende kwam hij in mijn eer-

ste tuintje terecht. Mijn vader heeft 

hem, nadat ik uit huis ging, met 

hand en tand bestreden maar toen 

zij 16 jaar later gingen verhuizen 

was hij er nog steeds. 

Ook het afknippen van zomerbloei-

ers heeft zin. Bij een aantal plan-

ten met een vertakte bloeistengel 

knip ik de uitgebloeide bloemen als 

volgt af. De bovenste bloemen zijn 

het eerst uitgebloeid en gaan direct 

zaad vormen. Door deze bloemsten-

gel naar de basis te volgen kom je bij 

een deel dat nog moet gaan bloeien. 

Door de stengel net boven een ver-

takking af te knippen behoud je de 

natuurlijke vorm van de plant en 

garandeer je de doorbloei. Op den 

duur heb je de meeste bloei gehad 

en knip je hem bij de basis af. Het 

mooiste voorbeeld hiervan is het 

duifkruid. 

 Een methode van afknippen die 

misschien wat vreemd aandoet is 

die waarbij je een plant die vaak 

later in het seizoen bloeit al eind 

mei, begin juni voor onge-

veer een derde terug-

knipt. Het resultaat 

is dat de plant 

minder hoog 

wordt en later 

begint te bloei-

en. Een prachtig 

voorbeeld is pas-

tinaak. Ik heb jaren 

gedacht dat pastinaak 

30 cm hoog wordt. Dit 

kwam omdat ik hem kende 

van de weg tussen Dronten en Kam-

pen. Doordat hij eerder in het jaar 

bij bermonderhoud werd afgemaaid 

perste hij zijn laatste krachten er uit 

om toch te bloeien in eind augus-

tus, september. Later, in Groningen 

moest ik even goed kijken toen ik 

in de berm van een vaart een pasti-

naak van bijna 2 meter tegen kwam.

 Een groep planten waar je ook 

wat mee kunt zijn de één- en twee-

jarigen. Zoals bekend wordt als 

zaaitijd vaak half maart/half april 

aangegeven voor het voorjaar en 

half september/ oktober voor het 

najaar. Wat je in het najaar zaait is 

vaak voor het volgende jaar, zaai 

je vroeg in het najaar dan zal een 

deel van de planten bij gunstig weer 

hetzelfde jaar nog bloeien, maar dit 

zijn dan vaak kleinere planten. Zaai 

je laat in het voorjaar dan bloeit de 

plant later in de zomer. Bij diverse 

één- en tweejarigen kun je ook met 

de schaar in de weer. Door de sten-

gel af te knippen wanneer die zich 

ontwikkelt reageert de plant door 

meerdere kleinere bloeistengels te 

vormen, hiermee verlaat je de bloei 

en beïnvloed je de hoogte van de 

plant.

Sommigen zullen vinden dat dit een 

gekunstelde manier van heemtui-

nieren is, en dat is ook zo. Maar ik 

denk dat dit, vooral voor de steeds 

kleiner wordende stads- en dorp-

stuinen, een goede manier is om 

met wilde planten bezig te zijn. Je 

houdt de boel goed onder controle 

en hebt voor lange tijd de lol van 

een bloeiende tuin. Met deze ma-

nier van tuinieren kun je ook meer 

soorten samen toepassen. Bij de 

samenstelling kun je je laten lei-

den door de soortlijsten voor een 

bepaalde grondsoort of als je wilt 

plantengemeenschappen. De grond 

mag ook best iets rijker zijn. Wan-

neer je hieraan begint moet je van 

tuinieren en rommelen houden, er 

tijd in willen steken, maar je krijgt 

er wel iets voor terug. Tevens wordt 

je je bewuster van de seizoenen 

en van de afhankelijkheid van het 

weer. De beschreven methodes zijn 

hulpmiddelen bij het tuinieren en 

het kan veel opleveren maar uitein-

delijk komt het seizoen waarin al-

les zich klaarmaakt voor de winter. 

Laat de planten dan maar in het 

zaad komen en geniet van de winter 

wanneer de plantensilhouetten door 

rijp of sneeuw zijn versierd en vogels 

rondscharrelen op zoek naar voed-

sel. Sijsjes en putters op de zaden 

van het knoopkruid of de teunis-

bloem, dat is ook seizoensbeleving!
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Geschiktheidslijst voor afknippen

Vaste planten
Beemdkroon Knautia arvense
Betonie Stachys officinalis
Blaassilene Silene vulgaris
Blauwe knoop Succisa pratensis 
Duifkruid Scabiosa columbaria
Geel walstro Galium verum
Geel zonneroosje Helianthemum nummula- 
 rium
Gele helmbloem Pseudofumaria lutea  
  (corydalis lutea) 
Geoord helmkruid Scrophularia auriculata
Gewone rolklaver Lotus corniculatus
Groot kaasjeskruid Malva sylvestris
Grote centaurie  Centaurea scabiosa
Grote pimpernel Sanguisorba officinalis
Heelkruid  Sanicula europaea
Kartuizer anjer Dianthus carthusianorum
Karwijselie Selinium carviflorum
Kattedoorn Ononis spinosa
Knoopkruid Centaurea jacea
Kruipend stalkruid Ononis repens
Margriet Leucanthemum vulgare
Muurleeuwebek Linaria cymbalaria
Overbl. ossetong Pentaglottis sempervirens
Ruige weegbree Plantago media
Smeerwortel Symphytum officinale
Valse salie Teucrium scorodonia
Zwarte toorts Verbascum nigrum
Vlasbekje Linaria vulgaris
Vlooienkruid Pulicaria dysenterica
Vijfvingerkruid Potentilla reptans
Wilde Marjolein Origanum vulgare
Witte dovenetel Lamium alba
Wondklaver Anthyllis vulneraria 
IJzerhard Verbena officinalis

Eén- en tweejarigen:
Andijvie C. endivia
Bitterling Blackstonia perfoliata
Driedistel Carlina vulgaris
Driekleurig viooltje Viola tricolor
Dubbelkelk Picris echioides
Geel zonneroosje Helianthemum nummelarium
Gewone duivenkervel Fumaria officinalis
Gewone engelwortel Angelica sylvestris
Gewone ossentong Anchusa officinalis
Jacobskruiskruid Senecio jacobae
Kleine kaardebol Dipsacus pilosus
Liggend hertshooi Hypericum humifusum  
Mottenkruid Verbascum blattaria
Pastinaak Pastinaca sativa 
Rapunzelklokje Campanula rapunculus
Ruige anjer Dianthus ameria
Scherpe fijnstraal Erigeron acer
Teunisbloem  Oenothera biennis
Vingerhoedskruid Digitalis purpurea
Weideklokje Campanula patula
Wilde cichorei Cichorium intybus
Wollige distel Cirsium eriophorum
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