Lenteklokken in een vochtig bos in Duitsland

Zorg voor de bodem bij Stinze Stiens

De Bodem is de Basis
Tekst en foto’s: Willem van Riemsdijk/Trudy van Riemsdijk - Zandee

Kenmerkend voor stinzenplanten is dat ze per definitie niet in de
omgeving van de groeiplaats in het
wild voorkomen. Dat wil zeggen
dat de groeiomstandigheden in de
omgeving niet gunstig zijn voor de
groei en bloei van stinzenplanten.
Als de bodem niet geschikt is zullen
de bollen, knollen en wortelstokken van de stinzenplanten, nadat
ze geïntroduceerd zijn zich wellicht
een tijd kunnen handhaven maar
daarna zullen ze vaak wegkwijnen. Als de omstandigheden echter
gunstig zijn kunnen deze planten

Stinze Stiens in het vroege voorjaar
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zich over een langere periode, zelfs
bij verwaarlozing, enorm uitbreiden
waardoor indrukwekkende velden
van bloeiende sneeuwklokjes,
winterakonieten, krokussen, bostulpen etc. kunnen ontstaan zoals we
die op sommige buitenplaatsen en
historische tuinen in Nederland en
Duitsland kunnen aantreffen.
Natuurlijke omstandigheden
Ook in meer (semi)natuurlijke
omstandigheden kunnen stinzenplanten massaal voorkomen.
Alpenweiden vol krokussen of dichtersnarcissen zijn een lust voor het
oog. We hebben schitterende vegetaties lenteklokken gezien in vochtige bossen in Duitsland, in Slovenië en in een vochtige vallei boven
Appenzell in Zwitserland. Veel van
dergelijke vegetaties zijn verdwenen hetzij door intensivering van
de landbouw met hogere bemesting
en ongunstig tijdstip van maaien,
hetzij door het beëindigen van agrarisch gebruik waardoor botanisch
rijke weiden veranderen in bos.
De meeste stinzenplanten houden
van een goed doorlatende vrij vochtige bodem die niet te zuur moet

Koolzaadstro is aangebracht na het maaien

Dichtersnarcissen op een berghelling in Zwitserland

zijn en liefst kalk bevatten, en die
matig voedselrijk is. Uit het voorbeeld van de lenteklokken blijkt
dat dezelfde plant zich in tamelijk
verschillende milieus goed kan
ontwikkelen, zoals een vallei hoger
in de bergen of in een lager gelegen
loofbos. In Slovenië komen sneeuwklokjes en lenteklokken in het
wild voor, maar zelden tegelijk. De
lenteklokken prefereren vochtiger
standplaatsen dan de sneeuwklok-

ken. Een heel vroege waarneming
door de Duitse kruidkundige Bock
(1539), is dat vingerhelmbloem
(Corydalis solida) en holwortel
(Corydalis cava) in de natuur zelden
of nooit op dezelfde plaats voorkomen. Vingerhelmbloem prefereert
wat lichtere gronden terwijl de
holwortel het beter doet op meer
lemige bodem.

De bokashi is uitgespreid
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De bodem: levend organisme
Terug naar de basis, de bodem.
Veel van wat er in de bodem is
kunnen we niet of moeilijk zien.
Een bodem is een levend organisme met bacteriën, (mycorrhiza-)
schimmels, springstaarten, pissebedden, regenwormen etc. Al deze
organismen zorgen er samen voor
dat dood organisch materiaal wordt
gerecycled, zodat voedingsstoffen
beschikbaar komen voor planten.
Tevens zorgen ze voor de opbouw
van humus in de bodem. Deze organismen zorgen bovendien voor het
scheppen of handhaven van een
goede bodemstructuur. De bodemstructuur is weer van belang voor
het vochthoudend vermogen van de
bodem en voor de doorlatendheid
voor water, zodanig dat de bollen/
knollen niet wegrotten, maar de
bodem toch voldoende vochtig is.
De mycorrhiza-schimmels helpen
de plant bij de opname van fosfaat
uit de bodem doordat ze een veel
groter en fijner netwerk vormen in
de bodem dan de plant kan doen
met zijn wortels. De schimmels
krijgen suikers van de plant en de

plant krijgt fosfaat, dat zonder deze
schimmels vaak slecht beschikbaar
is.

Opbouw van een nieuwe bokashihoop

Gefermenteerde bokashi
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Bollen buiten het bloeiseizoen
Bollen en knollen hebben maar
een korte rustperiode in de zomer.
Ook al is er bovengronds niets van
te zien, toch kan er al activiteit zijn
van de bollen/knollen in de grond.
De plant is in zo’n periode echt
100% afhankelijk van de bodem.
Het bodemleven kan alleen floreren als het voedselaanbod voldoende is. Puur minerale voeding, of
kunstmest, is geen voeding voor het
bodemleven. Integendeel, dit maakt
een deel van het bodemleven zelfs
minder actief. Afgestorven bladeren, wortelresten of uitscheidingsproducten van wortels (wortel-exudaten), of dode plantendelen zijn het
voedsel voor een gezond bodemleven. Als we het bodemleven
verder willen stimuleren kunnen
we compost of bokashi (dit is een
product dat ontstaat bij fermentatie
van dood organisch materiaal onder
uitsluiting van zuurstof ) gebruiken. We kunnen allerlei producten

			

aankopen of we kunnen uitgaan
van het materiaal dat het terrein zelf
voortbrengt. We voeren dan een
circulair beheer. Als het terrein een
of meer keer per jaar gemaaid wordt
kan het maaisel worden gecomposteerd of we kunnen er bokashi van
maken. Een stinzenplantentuin zal
in het algemeen ook een behoorlijk bestand aan bomen en struiken
hebben. Deze leveren niet alleen
blad maar ook snoeihout. Afgevallen blad laten we liggen en dit wordt
op een lemige bodem met voldoende bodemleven in het algemeen snel
opgenomen. Eventueel extra blad
kan ook mee worden verwerkt. Het
snoeihout kan door een hakselaar
worden gehaald en samen met het
maaisel worden verwerkt. Takkenhaksel zorgt voor een humus of
bokashi met een hogere verhouding
tussen koolstof en stikstof en dit is
gunstig voor de schimmels in de
bodem en voor de stinzenplanten.
Compost of Bokashi
De keuze tussen verwerken tot
compost of bokashi heeft te maken
met het verschil tussen de beide
processen en de effecten. Het eerste
proces heeft veel zuurstof nodig,
terwijl er bij het tweede proces
sprake is van fermentatie die plaats
vindt bij uitsluiting van lucht/zuurstof. Tijdens het composterings
proces neemt het volume van het
materiaal met ruwweg de helft af,
terwijl bij bokashi de hoeveelheid
materiaal vrijwel gelijk blijft. Met
bokashi geven we dus in principe meer voer of energie aan het
bodemleven dan bij gebruik van
compost als we uitgaan van dezelfde hoeveelheid uitgangsmateriaal
met dezelfde beginsamenstelling. In
de praktijk kan het verschil tussen
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beide processen echter minder
groot zijn. Als het uitgangsmateriaal eerst wordt opgeslagen, voordat de bokashihoop of -bak wordt
opgezet zal tijdens deze opslagfase
de nodige omzetting met verlies
van massa plaats vinden. Doordat
wij niet alleen circulair zijn gaan
werken, maar ook gefaseerd maaibeheer toepassen met als doel meer
biodiversiteit en we in het najaar
het snoeihout (laten) verhakselen,
hebben we er voor gekozen om een
bokashihoop éénmaal in het jaar
op te zetten, tegen eind november/
begin december. De bokashi van het
vorig seizoen brengen we over de
grond in oktober. In deze periode
zijn diverse bollen al actief onder
de grond en in december kunnen
de eerste neuzen van de sneeuwklokjes al boven de grond komen.
Deze manier van werken bevalt
ons goed. Het is helaas niet mogelijk om te zeggen of het gebruik
van bokashi, op de manier waarop wij het toepassen, positiever is
voor de stinzenflora dan wanneer
we het zouden hebben verwerkt tot
compost. We hebben nog te kort
ervaring en bovendien zou zou je
dan beide methoden moeten vergelijken op twee delen van het terrein
die vrijwel identiek zijn. Dit laatste is van groot belang, maar in de
praktijk vaak niet te realiseren.
Biodiversiteit of gazon
Het maaibeheer hangt van meerdere factoren af. Is het doel een
kort gemaaid grasveld dat zo dicht
mogelijk een Engels gazon benadert
nadat de stinzenplanten zijn uitgebloeid en het blad is afgestorven,
of is het doel een meer kruidenrijke bloeiende vegetatie die ook in
de zomer veel insecten trekt. Voor

Sinusmaaien met de zeis

ons geldt het tweede uitgangspunt.
Op plaatsen waar relatief veel licht
op de bodem komt in de zomer
is maaibeheer gewenst omdat het
terrein anders te veel zal verruigen.
Verruiging is niet gunstig voor de
bollen. In een dichtere begroeiing
met bomen is vaker maaien niet
strikt noodzakelijk, hoewel het wel
verstandig is om te voorkomen dat
er een te dichte k limopbegroeiing
ontstaat. Maaibeheer kan ook
gebruikt worden om ongewenste
uitbreiding van planten te voorkomen. In Stiens woekerde de daslook
ten koste van andere stinzenflora.
Delen waar uitsluitend (ongewenst)
daslook voorkomt, zijn juist vroeg
gemaaid. Dit voorkomt verspreiding via zaad. Te uitbundige groei
van daslook en zevenblad is ook een
aanwijzing dat er meer stikstof in de
bodem beschikbaar is dan nodig en
gewenst is voor de andere bolgewassen. De bodem is dan te rijk. Bij een
circulair beheer is de kans op overbemesting erg klein. Als de bodem
echter al te rijk is kan het helpen

om een paar jaar koolstofrijk dood
organisch materiaal uit te strooien.
Wij hebben wat dat betreft goede
ervaringen met gehakseld koolzaadstro.
Balans
Met deze verschillende maatregelen werken we sinds we in 2012 de
stinzenfloratuin in Stiens in bezit
kregen. Het belangrijkste doel is
de bodem in balans te brengen. De
stinzenflora, die in beginsel aanwezig was, is in die zeven jaar enorm
gaan floreren. We hopen dat zo
de rijke stinzenflora voor de verre
toekomst behouden blijft.
Op www. stinze-stiens.nl is meer
te vinden over de tuin. Op de
blog staat meer informatie over
de ervaringen met bokashi.

20											

Oase lente 2020

