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Wat is onkruid? 
In iedere min of meer onderhouden 
tuin komt onkruid voor. Het woord 
'onkruid' hoeft niet te betekenen dat 
de betreffende plant nooit ergens 
gewenst zou zijn (al hebben weinig 
mensen een zwak plekje voor 
Kweek). Een betere omschrijving 
is: 'een op die plaats minder ge
wenst gewas'. Het ligt aan de tuin 
en de tuinier hoeveel en welke 
planten die beschrijving verdienen. 
Sommige tuiniers vinden alles wat 
ze niet zelf hebben geplant onkruid; 
anderen zijn wat minder kritisch en 
vragen zich eerst at of die plant op 
die plaats misschien toch waarde 
heeft. Persoonlijk val ik in die laat
ste categorie, en dit bepaalt me
teen het onkruidbeleid in de Schie
damse heemtuin. De kruidentuin in de zomer van 1991, opvallend veer kaardebollen dat jaar. 

De kruidentuin Scharlei en Lathyruswolfsmelk) en Met de eerste groep zijn we op pa
De kruidentuin ligt in de Schiedam planten met apart geurende blade pier snel klaar: eruit. Helaas zijn dit 
se heemtuin bij de ingang. De tuin ren (zoals Turkse drakenkop, Berg ook planten die met grote volharding 
is aangelegd op een ronde terp van steentijm en Monarda). Het streven niet verwijderd willen worden. Twee 
ongeveer 75 cm hoog, met een is naar een blijvende beplanting keer per jaar uitvorken van een perk, 
doorsnede van ca. 13 meter. De van vaste planten en planten die wat wei schijnt te helpen, is niet mo
terp bestaat uit zand en klei. De zich in stand houden door uitzaal, gelijk omdat sommige van de vaste 
open plek bij de ingang waarop de zodat we minder afhankelijk zijn planten die er thuishoren erg moeilijk 
terp ligt is het warmste en beschut van het wei of niet lukken van zaai aanstaan en de Brandnetels en de 
ste gedeelte van de heemtuin . Dit sels en we niet onverwacht zitlen Kweek steeds oprukken vanuit de 
maakt dat vorstgevoelige planten met open plekken die snel opge terprand en de rest van de begroei· 
zoals Rozemarijn en Tijm sinds de vuld moeten worden met ~ . ing, waar ze ook wei worden verwij
aanleg in 1987 aile winters goed derd, maar vechten tegen de bier
doorstaan hebben. Onkruid in de kruidentuin kaal blijft net. 
De aanplant bestaat voor het groot In de kruidentuin hebben we te ma
ste gedeelte uit vaste planten en ken met verschillende groepen on Opdringerige kruiden 
struiken , waaronder Aisem, Salie, kruid: Sommige kruiden, hoe gewenst 001< , 
Bieslook, Wijnruit en Lavendel. • de bij iedere tuinier bekende kunnen zonder intoming een heIe 
Verder zijn er wat bedden vrij voor 'echte' onkruiden: Brandnetel, kruidentuin in beslag nernen. Munt is 
wisselende een en tweejarigen Akkerdistel, Ridderzuring en hiervoor berucht, maar vlak oak Ci
zeals Wouw, Scharlei, Turkse dra Kweek; troenmelisse niet uit. De zaailingen 
kenkop en Basilicum. Sommigen • kruiden met een grote voort van deze plant zijn groot in aantal en 
hiervan gedragen zich als vaste plantingsdrang door zaad (b.v, diep van wortel, 
planten door zich elk jaar ult te Alsem en Citroenmelisse) of Dil probleem is natuurlijl< te voorko
zaaien. Behalve keukenkruiden be door uitlopers (Munt en Dragon); men door het zaad te verwijderen 
vat de kruidentuin oak verfplanten • de decoratieve een- en tweejari. voordat het rijp is. Ik vind het echter 
(zoals Wouw en Verfbedstro), oude ge onkruiden, zoals Klaproos, belangrijk dat de kruidentuin 001< in 
geneeskrachtige kruiden (zeals Teunisbloem en Grote ereprijs. de winter aantrekkelijk is. 
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En de verdroagde takjes Citroen
melisse zijn wat oat betrett een 
aanwinst: ze kleuren prachtig rood
bruin en blijven de hele winter 
staan. Het is haast jammer ze in 
hat voorjaar wag te halen . 
Zaailingen en uitlopers worden ge
bruil<t om gaten op te vullen en da
de planten van dezelfde soort te 
vervangen. Oak worden veel zaai
lingen meegegeven aan mensen 
die er om vragen (in de hoop dat dit 
zelf uitgraven en planten stelen te
gengaat). 50mmige mooi-bloeiende 
planten, zeals Dropkruid (Agasta
che foenicufum) zijn zo geliefd dat 
we voor aile zaailingen een goed 
thuis kunnen vinden. Nakomelingen 
van te opdringerige p1anten worden 
echter gewoon uitgatrokken. 

Mool onkruld 
De mode onkruiden roepen grote 
vragen op. Klaprozen, Grote ere
prijs en Driekleurige viooltjes horen 
niet thuis in een rnooi onderhouden 
kruidentuin - behalve misschien als 
er een vak voor is ingeruimd. Ze 
hebben natuurlil< wei een genees
krachtige of folklex-istische werking. 
Maar Klaprozen tussen het Moe
derkruid, Melkdistel tussen de La
vendel, Grote ereprijs overal.. . Uit
trekken? Laten staan? Ze 'horen' er 
niet. Maar ze zijn zo rnooi. Je voett 
je soms net die domme jongen die 
tomaten moest sorteren op 'groot', 
'middel' en 'klein' en die toen zijn 
baas na een uur kwam kijken of hij 

al opschoot, nag met de eerste to
maat in zijn handen zat. WHat is 001< 
zo'n moeiliJ<ebeslissing", zei hij. 

Klaprozen 
Jonge planten van Margriat , Klap
roos en andere weide- en akkeron
kruiden proberen we zoveel mage
iiI< te verplanten naar de rand van 
de terp en we zetten er ook heel 
wat in de graslanden. some is het 
te laat; als het lang blijft vriezen, 
een tijd droog of juist heel nat is zijn 
de plantjes met te verplaatsen. Hat 
resultaat is cat elk jaar in juni de 
kruidentuin roodgevlekt ziet van de 
Klaprozen. Het eerste jaar was cat 
per ongeluk, maar iedereen was er 
zo enthousiast over cat ik nu altijd 
wat Klaprozen iaat staan , ook al 
kan ik ze allemaal verplanten. Het is 
niet netjes, hat is niet hoe hat hoort, 
hat is ooouid, inderdaad. Er is ech
ter nag nooit een bezoeker naar me 
toe gekomen die zei : "Wat een rom
mel , waarom trek je dat er ruet uit?". 
Wei reaeties van mensen die zich 
Klaprozen van vroeger herinneren 
en van kinderen die ze nag nooit 
gezien hadden. Ikzelf zag Klapro
zen voor het eerst (en het laatst) 
toen ik 12 jaar was, in Noord-8ra
bant. Is het geen schande dat zo'n 
'gewoon' onkruid ais de Klaproos in 
5chiedam en omstreken nergens 
meer te vinden was? De laatste ja
ren zijn er gelukkig wat 'bloeiende 
berm - projeeten' (met zaad uit de 
heemtuin) zooat Klaprozen en Mar

Juni 1991: Klaprozen tussen het Moederkru id, Klaprozen tussen de Alsem , Klaprozen 
tussen hel Komkommerkruid. 

grieten weer bekende bloemen 
worden. Behalve Boterbloemen zijn 
er toch goon Hollandser bloemen 
denkbaar? 

Viooltjes 
Driekleurige viooltjes, wat waren 
we blij met dat ene kleine plantje 
dat spontaan in de kruidentuin op
kwam. We wisten niet of het ergens 
anders wei zou gedijen, dus deden 
we net of hat een kruid was en zet
ten er een bord bij, twintig keer zo 
groot ats hat plant]e, met de ge
neeskrachtige werking erop . Geen 
plantje werd zo bewaakt, geen an
dere plant werd in de buurt geduld. 
Wat waren we trots toen het er het 
volgende jaar drie waren! Wat ston
den we geroerd te kil<en toen die 
tere gevalletjes zelfs onder de 
sneeuw bloempjes maakten . Dat 
had ons moeten waarschuwen, 
maar toen we de eerste zaailingen 
aan de andere kant van het pad 
vonden waren we nog steeds verte
derd. Zo'n p1antje toch. Nu, vier jaar 
later, is het moeilijk de Viooltjes 
over het hoofd te zien. Ze staan 
overal . Er is geen vak, geen rand 
zonder Viooltjes. 
Wegwieden? Ik peins er niet over. 
Zoiats schattigs als een Viooltje? 
soms winnen de zachte krachten 
echt . 

Overigen 
Grote ereprijs is ook zo'n plantje 
met grote decoratieve waarde en 
weinig overlast. Het bloeit echt 
blauw met vrij grote bloemen in de 
winter, een tijdstip waarop er haast 
niets bloeit in de kruidentuin. Het is 
zo kle in cat mensen die niet van 
onkruid in de kruidentuin houden 
het over het hoofd zien. 
Teunisbloem is heel wat anders. 
Het is prachtig, maar over het 
hoofd zien doe je het niet. Hoe
wel. .. soms gaat zo'n rozet schuil 
tussen de Dragon en zie je hem 
pas als de bloemen opengaan. 
Jonge plantjes kan ik wei uittrekken 
of verplanten, maar zo'n grote ... die 
blijft staan . 
Met Melkdistels heb ik weinig me
delijden. Maar die ene tussen de 
bloeiende Lavendel kleurde daar zo 
mooi bij cat ik hem daar heb laten 
uitbloeien. 
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Soms verschijnt er plotseling een 
vreemdeling . Langs het Buxus
haagje bij de Tijm groeide ineens 
Hoenderbeet, een plantje dat geen 

Hoenderbeet Lamium ampexicaule 

van de heemtuinmedewerkers ooit 
in levende lijve had gezien. Wei 
herkenden we het allemaal. Net als 
bij de Viooltjes waren we er bela
chelijk trots op, alsot we het daar 
zeit neergezet hadden. Zich zo ta
natiek verspreiden als de Viooltjes 
deed het zich helaas niet. 

Op de paden 
De paden zijn van klinkers, net 
breed genoeg voor een persoon. 
Zoals overal tussen stenen groeit 
ook in de kruidentuin onkruid op de 
paden. Wat Straatgras en Weeg
bree hoort er eigenlijk bij . Andere 
onkruiden worden verwijderd, met 
als uitzonderingen kruiden die zich 
tussen de stenen hebben uitge
zaaid. Zolang ze nag klein zijn laat 
ik ze staan, zodat bezoekers er 
nietsvermoedend op stappen en in
eens Munt ot Marjolein ruiken en 
zeggen: "Wat ruikt het hier altijd 
lekker". Uitgezaaide Bieslook laat ik 
ook staan, in de hoop, dat mensen 
die Bieslook willen plukken (aileen 
Peterselie is wat cat betreft meer in 
trek) de zaaisels langs de paden 
zullen nemen . Mensen die maar 
een sprietje willen hebben begrij
pen cat blijkbaar want die hoor je 
zeggen: "Hier, neem die maar, die 
staat toch buiten het vak''. 

De wijze waarop 
Veel mensen denken bij het woord 
'onkruid' meteen aan een grote 
schoffel met een lange steel, waar
op net zo lekker leunen is. Voor se

lectiet wieden is dit gereedschap 
niet zo geschikt; je ziet niet goed 
waar je mee bezig bent, bovendien 
wordt de grond losgemaakt, het
geen: 
- onkruid aanmoedigt; 
- wortels van gewenste planten ver 

stoort: 
- de grond uitdroogt. 
Vooral Valeriaan en Buxus verdra
gen schoffelen slecht. Daarom 
street ik ernaar zoveel mogelijk on
kruid met de hand uit te trekken . Dat 
lijkt een vervelend en geestdodend 
karweitje, maar niets is minder waar. 
Om te beginnen kom je in contact 
met de aarde (dit is minder aange
naam als het net geregend heeft). 
Je ruikt de grond en de planten die 
je aanraakt . Je ziet al het leven dat 
zich op de grond voortbeweegt. 
Soms zit je er middenin, zoaJs in 
een nest mieren. 
Je ziet wat je doet; die ene kostbare 
Salie-zaailing scnottel je niet tegelijk 
met al die Citroenmelisse weg . En 
nadat je je arm in de Rozemarijn 

Elisabeth in de kruidentuin, op de voor
grand Razemarijn. 

hebt gestoken om wat gras uit te 
trekken, ruik je de rest van de dag 
naar vakantie in warme oorden. 
Uittrekken dus, niet scnortelenl Toen 
ik pas de kruidentuin verzorgde 
schoffelde ik zetts de randjes langs 
de paden . Tot ik tot de ontdekking 
kwam dat geschoffelde randjes een 
enorme aanrekkingskracht uitoete

nen op kinderen die er zo leuk 
voetstappen op kunnen maken. 

Het resultaat 
Het resultaat van dit 'beheer' is een 
kruidentuin die voortdurend op de 
rand van overwoekering zweeft (dat 
houdt de spanning erln). Het is 
moeilijk de juiste balans te vinden 
tussen "Wat leuk, al die Klaprozen" 
en "Staat er nog iets anders dan 
Klaprozen". 
Behalve een decoratieve waarde 
hebben de onkruiden ook een leer
zame tunctie: bij opvaJlende plan
ten zetten we bordjes, zodat bezoe
kers te weten komen cat ze Her
derstasje, Ridderzuring ot Klein 
kruiskruid in hun tuin hebben. 
Onkruidbeleid is een heel persoon
lijke zaak. VeeI mensen vinden dat 
juist een kruidentuin netjes ver
zorgd moet zijn. Anderen vinden 
cat aile planten een geneeskrachti
ge werking hebben en dus in een 
kruidentuin een eigen plaats moe
ten hebben, ook Brandnetels en 
Kweek. Ik zit daar een beetje tus
senin. Ik hel soms over naar teveel 
proberen over te planten en te laten 
staan. Aan de ander kant zou ik er 
niet over peinzen een vak in te rui
men voor bijvoorbeeld Zevenblad, 
een plant die in de kruidentuin ge
lukkig niet voorkomt, maar waar
mee ik elders genoeg ervaring heb 
opgedaan. 

Zo ben ik bezig in de kruidentuin , 
laat hier wat staan, haal daar wat 
weg, in de hoop cat het resultaat 
niet aileen een redelijke kruiden
tuin, maar vooral ook een decora
tiet stukje heemtuin wordt. 
AI is daar altijd het moment in au
gustus wanneer het geregend heeft 
en de zon heett geschenen en alles 
voor niets Hjkt te zijn geweest. Zo
als daar in maart het moment is dat 
het maar koud blijft en er niets 
kiemt en je niet gelooft dat er oolt 
nag iets zaJ groeien. 
Gelukkig arriveert dan de eerste 
Tjiftjat en met hem de lente - een 
nieuw jaar in de kruidentuin. 

Elisabeth Noorduin 
Louise de CoUignystraat 53 
3116 EJ Schiedam 
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