
Ervaringen met wilde planten 
na mijn verhuizing van zand- naar kleigrond 
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Van wilde planten is bekend dat deze zich in heemtuinen anders (kunnen) 
gedragen dan in hun natuurl ijke omgeving . Het gedrag van sommige soor
ten roept bij mij vragen op, b.v. waarom planten juist op een bepaalde ma
nier reageren en of dit gedrag wei vaker bij planten voorkomt. Aan de hand 
van een zestal voorbeelden tracht ik dit gedrag te beschrijven, De soorten 
die in dit artikel aan de orde komen zijn: Vlooienkruid (Pulicaria vulgaris), 
Liggende ganzerik (Potentilla supina), Oosterse morgenster (Tragopo
gon pratensis ssp. orientalis), Bergklokje (Campanula rhomboidalis) , Rui
ge scheefkelk (Arabis hirsuta) en Hangende zegge (Carex pendula). 

De situatie 
Jarenlang heb ik een tuin gehad op 
zandgrond. Hierin had ik een non
derdtal wilde plantesoorten bijeen
gebracht, waarbij ik voor de kriti
sche soorten speciale milieus had 
aangelegd . Door het geringe opper
vlak (25 rn') moest het sort iment 
beperkt blijven tot kleine en middel
hoge planten. Naast een bescha
duwd gedeelte met bosplanten , had 
ik met behulp van mergel een kalk
rijk gedeelte aangelegd. Tussen 
deze twee milieus lag een pH-neu
traal gedeelte, dat voornamelijk be
stone uit schrale zandgrond. De bo
vengenoemde plantesoorten groe i-

Oosterse morgenster Tragopogon 
pratensis ssp. orienta/is 

den vooral in dit zandige deel van 
de tuin , met uitzondering van Ruige 
scheefkelk en Bergklokje . 

In verband met de verhuizing wer
den aile planten in Korte tijd overge
plaatst van Zwolle naar Emmeloord 
(Noordoostpolder). De bodem in 
deze polder bestaat uit zware, 
kalkrijke zeeklei. Van tevoren wer
den de planten zoveel mogelijk op
gepot, waarbij de grond afkomstig 
was uit het aangelegde milieu. In 
tegenstelling tot de oude tuln heb ik 
in de nieuwe tuin geen speciale mi
lieus aangelegd. Wei werd er een 
30 cm dikke voedselarme, lemige 
laag van elders aangevoerd, die ik 
op de kleigrond aanbracht. Hierop 
werden vooral de droogteminnen
de , (kalk)soorten geplant. Verder 
werden er in de schaduwrijke delen 
enige hoogteverschillen qecreeerd. 

Gedrag van soorten 
Het verplanten van de overblijven
de soorten leverde weinig proble
men op. Minder verging het de een
jarigen: slechts de Ruige anjer 
overleefde de meiwarmte. De overi
ge eenjarige soorten , waaronder 
het Vloo ienkruid, Liggende ganze
rik, Oosterse morgenster en RUige 
scheefkelk stonden in de oude tuin 
op het punt van ontkiemen. De wei
nige kiemplanten die ik mee kon 
nemen, verschroeiden direkt na het 
verplanten. 

Een maand na het inrichten van de 
nieuwe tuin deden zich echter een 
aantal aardige dingen voor : zonder 
dat er gezaaid was ontkiemde 
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In het vorige artikel heeft ' 
Ger Londo aandacht be
steed aan de mogelijkhe
den voor de aanleg van 
natuurtuinen op klei
grond. Als aanvulling 

hierop beschrijft 
Henk-Jan van der Veen 
een aantal aardige erva

ringen die betrekking 
hebben op het gedrag 

van wilde planten na zijn 
verhuizing van een zand
tuin in Zwolle naar een 
kleituin in Emmeloord 
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rondom de overgang van klei naar 
de lemige zandgrond talrijke zaden 
van het Vlooienkruid en Liggende 
ganzerik. 
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Liggende ganzerik Potentilla supina
 

Opmerkelijk was dat deze kiem 
planten op enige atstand stonden 
van de overgeplaatste vaste plan
ten. Deze spontane kieming kan 
een aantal oorzaken hebben : 
- in de oude tuin stonden deze 
soorten [arenlanq dichtbij net kalk
rijke gedeelte. Hierdoor kan het 
zaad in de kalkrijke grond terecht 
zijn gekomen. 
- het zaad is door morsen van 
grond in de omgeving terecht geko
men. 
Deze laatste reden lijkt mij niet erg 
waarschijnlijk, omdat er bij het plan
ten maar sporadisch gemorst is. 
WeI was er direct na de aanleg 
sprake van graafakt iv iteiten van 
mieren, ondermeer rondom de 
overgang van klei naar lemig zand. 
Mogelijk is het zaad op deze ma
nier in de omgeving van de planten 
terecht gekomen. 
Nu is net kiemen van deze soorten 
op zich niet echt bijzonder . Een 
aantal soorten kornt ook van nature 
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voor op droogval lende plaatsen in 
het rivierengebied . Vooral op plaat
sen waarde nodige dynamiek 
heerst (verschil droog . nat) , komen 
deze soorten regelmatig voor . 

Vlooienkru id Pulicaria vulgaris 

Wei vind ik het opmerkelijk dat juist 
de verplantaktiviteiten de kiem
kracht van het Vlooienkruid en Lig
gende ganzerik hebben bevorderd . 
Waarschijnlijk komt de dynamiek bij 
het beroeren van de grond overeen 
met de natuurl ijke dynamiek in het 
rivierengebied (droogvallen en 
luchttoetreding). Ook andere eenja
rigen, zeals Ruige scheetkelk , die 
voorheen slecht kiemden in de 
kalkrijke bodern , stonden als kiem
plant dicht opeen in de meeverhuis
de jiffy-potjes met kalkrijke grond. 
Verder verschenen in een jiffy-potje 
met Tripmadam verschillende kiem
plantjes van het Bergklokje. Deze 
soort stond in de nabijheid van de 
Tripmadam en was twee jaar gele 
den door de droogte verdwenen. 

Tripmadam Sedum retiexum 

De plant had dest ijds wei zaad ge
vormd , maar dat leek niet kiem
krachtig . 

Hier bleet het echter niet bij. In de 
oude tu in, waar inmiddels aile plan
ten weggehaald waren , verschenen 
op een aantal plaatsen kiemplanten 
van de Oosterse morgenster en 
Hangende zegge . 
De Oosterse morgenster kiemde in 
de omgeving waar voorheen de ou
derplanten stonden , terwij l de Han
gende zegge tussen de teqets ont
kiemde. De ouderplant had ik zo'n 
tien jaar geleden verwijderd om 
plaats te maken voor verharding . Bij 
de verhuizing was de verharding 
niet verwijderd en de grond eronder 
was niet geroerd. Toch ontkiemde 
de soort tussen de voegen van de 
tegels. 

Hangende zegge Carex pendula 

Conclusie 
Uit de bovenstaande gebeurten is
sen blijkt dat sommige planten posi
tief kunnen reageren op plotselinge 
veranderingen . 
Blijkbaar werkt de dynamiek die op
treedt bij het beroeren van de grond 
(verplanten) positiet op de kiem
kracht van sommige soorten . 
Orndat het verplanten voorzichtig 
gebeurde, bleet de bodem min ot 
meer intact. Hierdoor konden de za
den alsnog ontkiemen . 
Bij Bergklokje , Oosterse morgen
ster en Hangende zegge had ik dit 
gedrag niet direct verwacht, omdat 
deze soorten in de oude tuin ook te 
maken hadden met enige dynamiek 
(grondbewerking door handmatig 
wieden). Het is mij in het verleden 
wei vaker overkomen dat na het 

verdwijnen van ouderplanten , door 
droogte of andere oor zaken , de 
groeiplaats naderhand bedekt was 
met kiemplanten . 
Verder valt het mij op dat veeI plan
tesoorten goed kiemen op de kalk
rijke kle igrond . Dit geldt met name 

Berghertshooi Hypericum mantanum 

voor bosplanten als Karwijselie, 
Heelkruid, Amandelwolfsmelk, Bos
ereprijs en Berghertshooi. 
Ook soorten uit andere milieus 
doen het opmerkelijk goed , vooral 
de kalkm innende soorten. 

Een nadeel is de voedselrijkdom en 
de slechte bewerkbaarheid . Dit 
laatste heb ik geprobeerd te verbe
teren door in de droge meimaand 
de bod em te verkruimelen (spitten), 
waardoor de grote kluiten uiteen
vielen. Naderhand was deze grond 
beter bewortelbaar. Ook heb ik een 
deel van de tuin opgehoogd met 
matig grot zand . Hierdoor zijn de 
vochtgevoel ige kalkplanten beter 
beschermd tegen de relat iet hoge 
grondwaterstand en wordt de klei
bodem enigszins verschraald. 0 

Reacties of aanvullingenop 
dit artikel zijn welkom bij: 
Henk-Jan v.d. Veen 
Zaan 14 
8303 DK Emmeloord 

Henk-Jan v.d.. Veen werkt als oo
ziehter groenvoorzieningen en 
bossen bij de gemeente Lely
stad. Sinds 1979werkt hij met 
wilde planten. 
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