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Zweedse kornoelje (Foto: Machteld Klees)

Voor het kweken van
een aantal specialisten
is geen algemene teelt
aanwijzing te geven.
Daarom worden deze
fijnproevers per soort
behandeld.

Zweedse Kornoelje, Zevenster, Linnaeusklokje
Deze keer gaat het over soorten die van nature voorkomen
in koelere delen van ons land
op zure, vochtige, voedselarme zand- en leemgronden. Ze
wortelen in een laag van min of
meer ruwe humus. Ze houden
niet van direct zonlicht maar
verkiezen de (lichte) schaduw:
zevenster, Zweedse kornoelje en
linnaeusklokje.
Zevenster, Zweedse kornoelje
Hoewel beide soorten veelal rijkelijk bloeien is de vruchtvorming en
zaadzetting in ons land maar heel

gering. Daarom kunnen ze het best
gekweekt worden door te scheuren. Ze groeien met sterk vertakte
wortelstokken, zevenster in losse,
Zweedse kornoelje in dichte zoden.
Opgenomen wortelstokken kunnen
voorzichtig in kleine stukken
gescheurd worden, elk voorzien van
een aantal groeipunten. De beste
tijd om te scheuren is het voorjaar,
wanneer er leven in de groeipunten
komt.
De gescheurde planten worden
opgekweekt in een lage bak in de
open lucht, op een lichte plek buiten
bereik van direct zonlicht.

We planten in een luchtig, humeus
en vochtig grondmengsel van venige, zandige grond en fijngehakseld
berken- en/of beukenblad aangevuld met fijne bladaarde (pH van
het eindmengsel 5 – 6,5). Hakselen
van blad kan goed door op gazon
uitgestrooid blad ‘fijn te maaien’
met de kooimaaier.
Met dit mengsel vullen we de lage
bak –die daartoe vooraf is ‘uitgekasd’ (uitgegraven), tot een diepte van plm. 20 cm- met dezelfde
hoogte. Hierin worden de scheurlingen uitgeplant, op een onderlinge afstand van 15 x 15 cm. We
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Zweedse kornoelje met bessen (Foto: Wolverlei/Martin Stevens)

zetten de plukjes wortelstok met de
ogen naar boven gericht horizontaal uit en strooien ze af met een
laagje grondmengsel ter dikte van
zo’n 2 cm. Na uitplanten voorzichtig aangieten met de broes. Nadat
de wortelstokken zijn aangeslagen
komt de groei langzaam op gang
en kunnen zich in de loop van twee
jaar ontwikkelen tot polvormige jonge planten van ongeveer 10
cm in doorsnee. Tijdens de groei
onkruidvrij houden en bij droogte zonodig gieten. In perioden met
veel regen de lage bak afdekken met
een glasraam dat we op lucht zetten.
Tijdens vorstperioden dekken met
rietmat of noppenfolie-doek.
Uitplanten
Als de planten voldoende uitgegroeid zijn, dan kunnen ze in het
voorjaar worden uitgezet op de
definitieve plek. Het zal duidelijk
zijn dat de bodem op deze plek
een goede voorbereiding nodig
heeft. Op een licht beschaduwde, vochtige plek maken we met
eenzelfde grondmengsel als voor de
kweek werd gebruikt een geschikte
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uitplantsituatie. Onderlinge plantafstand 30 cm. Geleidelijk zullen
de jonge planten de open ruimten
vullen en een gesloten vegetatie
vormen.
Linnaeusklokje
Dit tot de kamperfoeliefamilie behorende zeer laag blijvende
dwergheestertje heeft een kruipende groeiwijze. De dunne, groen
overwinterende stengels wortelen

op de knopen, de over elkaar groeiende stengels kunnen hele open
matten vormen. Van nature groeit
deze typische naaldbosplant op een
dik pakket van vochthoudende,
ruwe humus van naalden, takjes
en mossen. Ze groeit graag in het
bovenste mossendek waarbij ze diep
in het humuspakket wortelt (tot wel
50 cm!).
Deze specialist kan het best
gekweekt worden van stek. De
dunne stengels zijn licht houtig en
laten zich goed vermeerderen door
vlakliggend stekken. De beste tijd
daarvoor is het voorjaar, zo begin
mei. Daartoe snijden we van de
moerplant delen van de stengels ter
lengte van zo’n 10 cm met minstens
drie knopen. De gesneden stekken
mogen niet indrogen en worden
direct na het snijden gestoken.
Eventueel kort bewaren in een laagje water.
Vlakliggend stekken
Stekken doen we in een relatief
kleine stekbak van kunststof met
afwateringsopeningen in de bodem,

Zevenster (Foto: Wolverlei/Martin Stevens)
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afmeting bijvoorbeeld 10x50x50
cm. Als stekgrond gebruiken we
gezeefde tuinturf of potgrond,
gemengd met ca. 10 % scherp zand
(pH 5 – 5,5). Na het vullen de stekbak licht en vlak aandrukken en
goed vochtig –niet nat!- maken
met de plantenspuit. De stekken
worden vlakliggend gestoken, hierbij wordt het onderste deel bijna
horizontaal liggend in de stekgrond gestoken, het bovenste deel
wordt op de stekgrond vastgezet
met een krammetje. Zo houden de
stekken contact met de grond om
op de knopen te kunnen wortelen.
Onderlinge afstand 4 x 4 cm op en
tussen de regels. Na het steken de
grond licht aandrukken. De gevulde
stekbak zetten we in de lage, koude
bak buiten in de open lucht op een
beschaduwde plek, afgedekt met
een glasraam. Verdere behandeling
is gelijk aan zevenster en Zweedse
kornoelje.
Als het gestekte beworteld is en de
ogen uitlopen is het tijd van oppotten, potmaat 9. We nemen eenzelfde
grondmengsel als voor het kweken
van zevenster en Zweedse kornoelje
aangevuld met ca. 10 % fijn gehakte slaapmossen en veenmos. In dit
zeer luchtige mengsel potten we de
bewortelde stekken op, de potten
maar licht aandrukken.
De opgepotte stekken gaan in de
lage, koude bak, waarbij het glasraam de eerste week geheel gesloten
blijft. Daarna geleidelijk op meer en
meer lucht zetten. We letten goed
op de vochtigheid van de potten,
zo nodig licht broezen of met
de plantenspuit vochtig houden.
De potgrond mag nooit echt nat
worden! Als de planten echt aan de
groei zijn en nieuwe stengels hebben
gevormd van zo’n 15-20 cm wordt

Linnaeusklokje (Foto: Machteld Klees)

het tijd dat ze naar hun definitieve
plek in heemtuin of -park gaan. Dan
worden ze getopt op ongeveer de
helft van de uitgegroeide lengte. Dit
bevordert verdere wortelvorming
en geeft mooie, vertakte planten.
Het getopte materiaal kan worden
gebruikt als nieuw stekmateriaal.
Geschikte groeiplek
Om de jonge planten op hun definitieve plek kans van slagen te geven
dienen we ze een geschikte groeiplek te bieden. Maak daarvoor op
een licht beschaduwde, koele en
vochtige plaats een ‘linnaeusklokjes-milieu’. Hiervoor is allereerst
een luchtig, humeus, vochthoudend mengsel van zandig-venige
of zandig-lemige grond nodig. Dat
wordt aangevuld met bladaarde,
versnipperd (herfst)boomblad van
berk of beuk en fijngehakte slaapmossen of veenmos, in de verhouding 50% grond en 50% boomblad en mossen. Alles wordt goed
gemengd en heeft pH 5-6. Van dit

mengsel brengen we een ongeveer
35 cm dikke laag aan in een vooraf uitgegraven laagte van 30 cm
diep. De bloot komende ondergrond goed breken. Met dit bodemmengsel willen we zoveel mogelijk
de natuurlijke, ruwe humuslaag
imiteren. Na het aanbrengen van
dit luchtige grondmengsel deze
plek niet belopen, er wordt zoveel
mogelijk vanaf planken gewerkt.
We zetten de jonge planten op een
onderlinge afstand van 20 - 30 cm.
De nieuwe groeiplek beschermen
tegen verstoringen door vogels en
huiskatten. In vorstperioden, ook
late nachtvorst in het voorjaar,
afdekken met taxus- of douglastakken of gelijksoortig coniferengroen.
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