
Dwergvegetaties in schalen en bakken 

Tuinieren met miezepietertjes 
Deel 1: op basis van veengrond 

Jan-Jaap Boehle 

Heerntuinen beb je in vele verschij
ningsvormen. Vergelijkbaar met tuinen 
in de cottagestijl bevatten ook deze tui
nen in opbouw overeenkomstige ele
menten, maar kun je iedere tuin op zich 
als een 'individu' beschouwen. Dit 
komt natuurlijk omdat ieder mens 
uniek is en de tuin een produkt is van 
zijn creativiteit Cal dan niet vormgege
yen met bulp van buitenaf). 
Zo heb je heerntuinen waarin na her 
grondwerk soorten worden ingezaaid 
en men daama een maaibeheer toepast 
en zo tot een eindresultaat komt. Een 
ander dee It zijn ruin wei met inheemse 
soorten in, maar Iegt de nadruk op de 
sfeer van de ruin. Tenslotte heb je nog 
een groep die de tuin aanlegt om be
paalde soorten in de tuin te kunnen 
houden. Deze laatste groep bestaat uit 
soortenliefbebbers en/of verzamelaars, 
ze zijn in ieder geval soortgericht. 

Met kunstgrepen is het mogelijk de 
gekste soorten in je ruin te houden. Je 
moet dan wei rekening houden met de 
oecclogische wensen van de plant. 
Veel Salviasoorten zijn bijvoorbeeld 
niet winterhard maar door ze 's winters 

naar binnen te halen heb je er jaren 
plezier van . 
Je past de grondsoort vanje win aan de 
wensen van de plant aan, je zorgt dat 
de plaats waar de plant komt te staan 
de juiste lichtinval en vochtigheids
graad heeft en stemt het bebeer op de 
plant af. Heide kan men op de klei 
planten, je hebt er de eerste jaren wat 
aan, maar dan is het toch uit mel de 
pret. Vervang je de bovengrond echter 
door zand en turf dan kan men veel 
langer van deze plantesoort genieten , 
Hierbij komt dan wei om de hoek kij
ken dat je heide jaarlijks moet snoeien 
om hem in conditie te houden. 

Uit het voorafgaande kun je conclude
ren dat zij die soortgericht tuinieren 
over grote plantenkennis moeten be
scbikken. Laat u zich hierdoor niet af
schrikken indien u de wens koestert om 
ooit nog eens gentianen of orchideeen 
in uw ruin te houden. Kennis van plan
tenis gewoon een proces waar je door
heen moet, net zoals je bebt moe ten le
ren lopen, en als u gemotiveerd bent 
dan wit u merken dar het spelender
wijs gaat . 

Veenbak met o.a. alpenvetblad en meiorchis foto: JanJaap Boehle 

l In dit artikel komi enige maten de 
naam van Dick v. d. Burg voor (van 
de Cruydt-hoeck). Dick heeft thuis 
diversebakken met daarin de meest 
interessante milieutjes. Ik was zeer 
onder de indruken vroeg voorzichtig 
hoe hij dit voor elkaar had gekregen. 
Dick relativeerde het bereikie resul
taat: iedereen kan dit bereikendoor 
dejuiste grand te gebruiken, te zaai
en en te begeleiden. Zo kreeg ik de 
sleutel vande deur die naar al dit 
heerlijks leidde. lk ben Dickdaar 

I flOg altijd dankbaar voor. 

Kent u iemand in de buurt die deze 
hobby uitoefent, klamp hem dan gerust 
aan, want de meesten delen graag hun 
kennis hieromtrent met derden. Zelf 
ben ik in het begin van mijn loopbaan 
als hovenier / kweker ook langs diverse 
mensen gegaan om te weten te komen 
hoe je soorten als zonnedauw, klokjes
gentiaan, orchideeen etc. het beste kan 
zaaien en in je ruin kunt houden. 
Het meest directe - en daardoor wei het 
frappantste - advies kwam van Dick 
van der Burg: "Je neemt een stuk folie , 
graaft dit in, vult bet met veen en dan 
zaaien." Concreet genomen komt het 
hier wei op neer. 

Op vocbtige veengronden komen we 
allerlei leuke en interessante plante
soorten tegen zoals zonnedauw, been
breek, klokjesgentiaan, vetblad en riet
orchis om er maar eens een paar te 
noemen. Deze soorten zijn allen ge
bonden aan natre, schrale situaties op 
kalkarme zand-, leem- en veengronden. 
Dit 'nat' moet niet al te letterlijk wor
den genomen, maar de bovengrond 
moet in ieder geval het hele jaar door 
vochtig zijn. De meeste bodems in Ne
derland voldoen niet of niet meer aan 
hierboven beschreven criteria. De 
grond in mijn win , mooie zavel met 
een pH van 7, is haast het tegenoverge
stelde van het benodigde substraat. In 
mijn tuin heb ik een suik vijverfolie 
van 2 bij 3 meter ingegraven met als 
diepste punt 0,7 meter. Het onderste 
gedeelte is opgevuld mel straatzand. 
Door de bovenste laag heb ik ruim 20 a 
30 em turfstrooisel gemengd en wei zo 
dat de concentratie van de turf niet 
overal even groot is. Hierna heb ik een 
kwart van de oppervlakte met een laag
je rivierzand vermengd . Hierdoor blijft 
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bet wei erg venig maar is het iets dro
ger dan in zijn directe omgeving. Al 
deze bandelingen dienen om gradien
ten te creeren. De oppervlakte ligt er 
wat golvend in, het hoogteverschil be
draagt wei 20 em. 
Toch is bet in de loop der jaren geble
ken dat bet aanbrengen van al deze mi
cro-milieutjes wei degelijk zin had, al 
geef ik grif toe dat ik niet bevroed had 
dat het resultaat hiervan z6 positief zou 
worden. 

Na deze handeling vul je de bak uiterst 
langzaam met water. Sommigen gra
ven opzij een drainagebuis in, om van
daaruit het water aan te vullen. Bij mij 
is gebleken dat de grond het water niet 
snel genoeg opneemt en zo uit de buis 
langs de bak wegsijpelt. Zelf leg i.k de 
slang op een vaste plek in bet midden 
en zet de kraan zo zacht mogelijk aan. 
Na een half uur kijk ik dan of de bak 
verzadigd is. 
Doordat i.k het midden van de bak aar
dig diep gemaakt heb boef ik zelden bij 
te vullen. In echt hete droge zomers 
eens in de twee, drie weken. 
De eerste tijd na de aanleg moet je niet 
op de grond van de bak stappen, bet is 
wat je noemt echt drijfzand. Na ver
loop van minstens een maand wordt de 
grond wat stabieler totdat je er uitein
delijk bij wijze van spreken weer op 
kunt staan. 
De bak is gesitueerd in een hoek van 
de tuin waar zij tot een uur of twee in 
de zon ligt, nog niet eens in de volle. 
Het is een relatief koele hoek. De bak 
is hoger gesitueerd dan zijn omgeving 
en omsloten door een pad. Dit om te 
voorkomen dat de kalkrijke zavel in de 
bak zou geraken. Helemaal voorkom je 
dit toch niet, de wind transporteert 
vooral 's winters nogal wat gronddeel
tjes, waarvan een klein deel in de bak 
terecht komt. 
Erg is dit niet daar de basis zuur ge
noeg is en een licbte 'kalkgift' in deze 
vorm positief uitpakt. 
In het midden ligt een grote zwerfkei 
met de platte zijde naar boven van 
waar vandaan ik het midden wied of de 
daar groeiende planten be wonder. 

Het substraat in deze bak kan als uit
gangspunt dienen voor diverse ver
schillende, maar dicht bij elkaar lig
gende plantengemeenschappen. Uit de

ze gemeenschappen heb i.k die planten 
gekozen die i.k erg fraai, mooi of bij
zonder vind. Ik heb hier dus geen ge
meenschap trachten na te bootsen of te 
ontwikkelen maar gewoon een aantal 
planten die het op deze grond goed 
doen bijeen gebracht. Ik heb bierbij 
vaak gekozen voor kleine planten als 
zonnedauw en klein glidkruid inplaats 
van de meer robuuste soorten als moe
raswalstro en blauwe knoop. Mijn er
varing is dat ik voor deze soorten niet 
zo'n bak hoef te maken, zij vinden wei 
een plek in de ruin. Zo heb ik op de 
laaggelegen plek naast de vijver, waar 
deze altijd overstroomt, een min of 
meer spontane begroeiing gekregen 
van moeraswalstro, rietorchis, gewone 
koekoeksbloem en blauwe knoop. 
Soorten die ik in de bak een plaats heb 
gegeven zouden daarbuiten geen kans 
hebben. De meeste soorten zijn verkre
gen uit zaad, meestal afkomstig van de 
Cruydt-hoeck of van collega-liefheb
bers. 

Mijn grootste drijfveer om met de bak 
te beginnen was de wens om orchidee
en in de tuin te kunnen houden. Ik ben. 
begonnen met riet- en meiorchis. Aan
vankelijk was bet resultaat teleurstel
lend maar na welgeteld drie jaar Yond 
ik opeens diverse kiemplanten. Het kan 
inderdaad lang duren voordat ze boven 
staan. Dit heeft te maken met bet kie
mingsproces waarbij bodemschinunels 
een rol spelen. Uit latere ervaringen 
weet ik dat kiemplanten na een jaar al 

boven kunnen staan en in gunstige ge
vallen hetjaar daarop bloeien. Momen
teel staan er tientallen orchideeen in de 
bak. De riet- en de meiorcbis hebben 
zich sterk uitgezaaid, zowel in als bui
ten de bak. De gevlekte orcbis is inge
bracht en doet het prima, al heb ik nog 
geen zaailingen kunnen bespeuren. De 
moeraswespenorchis heb i.k vanuit een 
ander deel van de tuin overgebracht in 
de bak, zij staat er stevig bij en breidt 
zich met haar wortelstok langzaam 
maar zeker uit. Tenslotte staan er nog 
enkele vleeskleurige orchissen. De 
mei-, riet-, en vleeskleurige orchissen 
kruisen met elkaar, zodat er vele bas
taarden in de bak staan. l.k vind dat wei 
grappig. 
Met de orchideeen heb ik de grootste 
planten uit de bak wei besproken. In de 
bak zijn onder andere ook twee vlees
etende planten aanwezig: ronde zonne
dauw en alpenvetblad. Beiden zijn re
latief gemakkelijk uit zaad te winnen. 
Belangrijk is dat het substraat waarop 
je zaait een constante vochtigheid heeft 
en men het zaad niet afdekt met een 
laagje grond. Het zaaien van deze soor
ten dient tevens voor de winter te ge
beuren. De zaailingen verscbijnen pas 
als het wat warmer en zonniger wordt. 
Vooral die van zonnedauw kunnen dan 
echt een mat vormen. In koude jaren 
verscbijnen ze pas laat in de zomer tot 
in de herfst. Bij de ontwikkeling van 
deze soorten komt mooi de invloed van 
het micromilieu tot uiting.
 
Zonnedauw zoekt de wat vochtiger en
 

Orchideeen ... foto: Jan-Jaap Boehle 

Oase winter 1994 20 



Rondbladig wintergroen Jato: II B. 

turfstrooiselrijkere plaatsen op terwijl 
de zaailingen van het vetblad vooral 
daar opslaan waar het rivierzand door 
de turf is gemengd. Soorten die ook 
goed terplaatse kunnen worden gezaaid 
zijn: klokjesgentiaan, beenbreek en 
klein glidkruid. De klokjesgentiaan 
schijnt het overal wei naar zijn zin te 
hebben. Bij het uitzaaien van de been
breek kreeg ik onwaarschijnlijk veel 
zaailingen. Ik heb ze in eerste instantie 
voor een biesje aangezien en zodoende 
de meeste weggewied. De beenbreek 
staat op een van de venigste plekjes 
van de bak en het blijkt inderdaad ruim 
zeven jaar te duren voordat ze bloeit. 
Het klein glidkruid kun je hier het bes
te als eenjarig beschouwen. Tot nu toe 
(tien jaar) is ze ieder jaar na de winter 
weer teruggekomen. Het is een mieze
rig plantje met kleine bloemetjes met 
rode stipjes, een echt hebbedingetje. 
Een aantal planten zijn er echt inge
bracht. Rondbladig wintergroen is er 
een van. Ik ben erg blij dat ze het zo 
goed doet, want net nadat ik hem ge
plant had, vertelde Hein Koningen dat 
deze plant zo moeiIijk over te planten 
is. In de loop der jaren heeft zij zich 
met behulp van haar wortelstok uitge
breid, zodat het rondbladig winter
groen nu een aardig oppervlak bedekt. 
Wanneer ik in tuinen een dergelijke 
bak aanleg voor liefhebbers plaats ik er 
altijd een paar van deze planten in, tot 
nu toe met gunstig gevolg. 

Tensloite staan er enkele veenbessen, 
Deze hebben het de eerste jaren erg 
moeilijk gehad maar beginnen nu toch 
ook op gang te komen. 
Er zijn natuurlijk ook soorten die zich 
van uit de tuin in de bak uitzaaien. Een 
enkele heb ik gehandhaafd, maar de 
meeste worden verwijderd. Gehand
haafd zijn de slanke sleutelbloem en 
het grasklokje. Door de voedselarme, 
zure situatie blijven het miniatuurtjes. 
Het grasklokje moet ik wei temperen, 
daar zij voomamelijk worteluitlopers 
maakt. Zou ik te lang met wieden 
wachten dan lOU ik teveel grond over
hoop moeten halen, iets dat ik aItijd 
tracht te voorkomen. De rest van de 
zaailingen wordt verwijderd. Dit gaat 
door de losse structuur van de grond 
erg soepel. Wacht men echter te lang 
met wieden dan heeft het on.k:ruid meer 
wortels gevormd en moet men voor
zichtig te werk gaan om niet de grond 
teveel te verstoren. Met grasachtigen in 
de bak ben ik erg voorzichtig. De erva
ring leert dat vele soorten een woeke
rend karakter hebben, is het niet door 
een wortelstok, dan wei door uitzaai. 

Een aspect waarmee ik ook te maken 
heb is de vorming van mossen. Vooral 
de levermossen zien er bedreigend uit. 
Als je het tapijt ziet dat levermos 
vormt raak je licht in paniek en denkt 
dat dit het einde is van de bak. Dick 
van der Burg vertelde mij dat deze de 

Rietorchis Jaw: Jan-Jaap Boehle 

hele bak: kunnen overgroeien, inclusief 
je planten. Je kunt plaggen om het sys
teem opnieuw op te starten of je laat de 
boel gaan. Het grappige is dan dat het 
levermos vervolgens zijn climax be
reikt en pIeksgewijs in elkaar stort. Op 
deze plaatsen verschijnen dan vaak 
nieuwe orchideeen. Een andere waar
devolle tip is het levermos af te dekken 
met een dun laagje fijn straatzand. Het 
levermos verdraagt dit slecht en ver
toont in het voorjaar vele gaten, waarin 
dan bijvorbeeld de zonnedauw zich 
fantastisch ontwikkelt. 
Dan zijn er ook nog mossoorten als 
haakmos en bronsmos die hele tapij ten 
kunnen vormen die aan het eind van de 
winter omhoog komen. Vogels zijn er 
dol op om bet als nestrnateriaal te ge
bruiken, de rest kun je in het voorjaar 
makkelijk wegplukken. 
Al met al kost het onderhoud van deze 
bak mij weinig tijd. Drie tot vier uur in 
een jaar zijn ruim voldoende. 
Met een veenbak kun je dus op een 
makkelijke manier een milieutje 
creeren waarin je planten kunt houden 
die het claarbuiten niet zouden doen. 
De soortkeus is puur persoonlijk. Het 
kan een verzameling soorten zijn, zoals 
bij mij. Maar je kan er ook een speci
fiek milieu in laten ontwikkelen, bij
voorbeeld een hoogveenbult. 

Het ligt in onze bedoeling om deze 
winter een dergelijke bak in de model
tuin achter de kwekerij aan te leggen. 
Een deel van de le planten soorten zijn 
al in bakken aanwezig. Zo'n bak hoeft 
echt niet al te groot te zijn. Bent u 
nieuwsgierig naar het resultaat, kom 
dan gerust kijken in het komende voor
jaar! 0 

In het lentenummer volgt een artikel 
van Henk-Jan van der Veen. Hij heeft 
vooral veel ervaring met het tuinieren 
met 'miezepietertjes' in bakken en 
schalen met (lemige) zandgrond. 

Jan Iaap Boehle kweekt samen met 
zijn broer Rik vele soorten heem
planten in heemplantkwekerij De 
Beemd in Warffum. Daarnaast legt 
hi]tuinen aan. 
Zijn adres: Oostervalge 44, 9989 
EK Warffum. Tel: 05950·4424 
Kwekerij De Beemd: Oudendijk 25, 
Warffum. Tel: 05950-4589. 
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