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Kwekersgeheimen deel 8

Zaaien
Gewone dophei en struikhei zaaien 
we op een bedje van vochtige, fijne 
turfmolm in de koude bak, zonnig 
gelegen. Goed vochtig houden, 
uitdrogen mag niet. Zaai direct 
nadat het zaad rijp en gewonnen 
is, respectievelijk september en 
november. Het zeer fijne zaad heel 
dun zaaien, goed verdeeld over 
het zaaibed. Ook kunnen we vers 
geknipte stengelkopjes met rijp zaad 
op het zaaibed uitstrooien. Dat is 
een goede methode voor grotere 
aantallen te kweken planten.
In de loop van de volgende zomer 

komt het zaad op. We schermen bij 
heet, branderig weer. Als de jonge 
planten 2-3 cm groot zijn, worden 
ze opgepot (maat 6-7) en getopt, 
dat geeft uitstoelende planten. Als 
potgrond gebruiken we veenachti-
ge grond, gemengd met wat scherp 
zand of vochtige, humeuze zand-
grond. De jonge planten wat groter 
laten uitgroeien tot 6-10 cm hoog-
te en met kluit vanaf het zaaibed 
uitplanten op hun definitieve groei-
plek is een andere mogelijkheid. 
Voor grotere hoeveelheden is dit 
een goede methode. 
Geel zonneroosje, stekel-, verf- en 

Fijne houtige gewassen
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Ditmaal het vermeer-
deren van leden van de 
 heifamilie, de brem-
soorten van het geslacht 
Genista (heidebrem) 
en geel zonneroosje. 
Verschillende soorten 
zijn goed te zaaien maar 
ook te stekken. Ande-
re soorten kunnen het 
gemakkelijkst gestekt 
worden.
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Duitse brem kweken we op potkluit 
door ze direct in de pot te zaaien 
(maat 9). Enkele zaden per pot in 
humeuze, vochthoudende grond en 
de potten uitzetten in de koude bak.

Stekken
Bij het snijden van stek maken we 
onderscheid tussen de te kweken 
soorten en de tijd van stek nemen. 
Struikhei, gewone en rode dophei, 
berendruif en kraaihei stekken we 
in het vroege voorjaar: eind maart 
– begin april. We nemen kopstek 
met, behalve van struikhei, het liefst 
vertakte kopstekken met jonge, net 
uitgelopen scheutjes ter lengte van 
plm. 7 cm. De onderste helft van de 
stekken ritsen we schoon (zijscheut-
jes, bladen e.d. eraf) waarna ze 
gestoken kunnen worden. 
Van rijsbes nemen we winterstek 
(begin maart): 1-2 jarig hout ter 
lengte van 10 cm. Dit gaat voor 
de helft in de grond. Van blauwe 
bosbes snijden we stek vóór het 
uitlopen, ongeveer begin maart.
Van kleine en grote veenbes, 
lavendelhei, kruipbrem en geel 
zonneroosje nemen we in april 
vertakte (kop)stekken ter lengte van 
7-8 cm. Bij beide veenbessen steken 
we drie stekken bijeen in hetzelfde 
gaatje, wat ‘steviger’ planten geeft. 
De gestoken stekken goed aangieten.  
Van rode bosbes snijden we kopstek 
in het vroege voorjaar (begin 
maart). Indien beschikbaar nemen 
we het liefst stekken uit een lage 
rode bosbesvegetatie op vochtige 
grond. Opgetrokken stengeldelen 
(plm. 10 cm lengte) hebben onder-
aan fijne haarworteltjes, ‘grein’ 
genoemd. Hiervan doen we 2-3 
stekken bijeen, omwikkelen die met 
een plukje veenmos (Sphagnum 
spec.) waarna we het geheel met een 
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Van boven naar 
beneden:
Stek snijden
Afritsen
Gaatje prikken
Stek steken
(Foto’s: Ruurd en 
Deyke van Donke-
laar)
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elastiekje bijeen houden. Dit kleine 
bundeltje wordt, na goed natmaken, 
uitgeplant op het stekbed. 

Klaarmaken van de koude bak
Alle genoemde soorten kunnen op 
een stekbed in de koude bak opge-
kweekt worden. Het klaarmaken 
van de stekbak gebeurt liefst ruim 
vooraf zodat hij wat kan ‘opwar-
men’. De grond wordt gespit, geëga-
liseerd en fijngemaakt. Hierop komt 
een laag turfmolm (stekmolm) van 

10-15 cm dik, gemengd met wat 
scherp zand. We gieten het geheel 
doornat en zorgen dat het mooi vlak 
komt te liggen om het stek goed te 
kunnen steken. We dekken de bak 
af met een éénruiter met glas of 
plastic folie. De toekomstige hoogte 
tussen gestoken stek en glas-/plastic 
raam is 15-20 cm.

Het stekmateriaal
Het snijden van de stekken vanaf de 
moerplanten, gebeurt als het ware 
in ruwe vorm. Van veel belang is dat 
de stekken niet mogen uitdrogen, ze 
moeten vochtig worden gehouden. 
Het houdt in dat vanaf het moment 
van snijden tot het steken de stek-
ken voor uitdrogen behoed worden 
door ze direct in plastic zakken te 
doen en bewaren. Een andere moge-
lijkheid, die vooral bij sterk drogend 
weer voldoet, is de stekken direct na 
het snijden in een emmer met een 
laagje water te deponeren.
Op een later moment, wanneer alle 
stekken gesneden zijn, worden ze 
op de definitieve lengte ingekort 
en afgerist. De stekken worden op 
regel gestoken met 2-4 cm tussen 
de regels, afhankelijk van de soort. 
Veelal werkt het steken gemakke-
lijker als we met een stokje vóórste-

ken. Het is steeds van groot belang 
om alle gestoken stekken goed aan 
te gieten. Na het steken gaat het 
glas/plastic op de bak.

Beschermingsmaatregelen
Bij zonnig weer dient geschermd te 
worden. Het schermdoek komtzo’n 
50 cm boven het glas-/plastic raam. 
Oppassen voor onder het doek 
doorvallende zonnestralen, dus het 
doek overhangend aanbrengen. Na 
ca. één week overdag licht luchten. 
Zonodig gieten.
In gebieden waar van nature veen-
mollen leven kan schade optreden 
doordat deze insecten de bak met 
vochtige stekgrond weten te vinden. 
Door hun gewroet kan ons stek-
goed lelijk ondersteboven raken. 
Door het ingraven van jampotjes / 
conservenblikjes –rand ca. één cm 
onder grondoppervlak- kunnen we 
ze wegvangen.
 

De veenmol komt met name in West-Ne-
derland voor en staat als kwetsbaar op de 
Rode Lijst (Foto: Commons Wikipedia)

Een bak vol stekgoed (Foto: Ruurd/Deyke van Donkelaar) Kleine veenbes (Foto: Machteld Klees)
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