
In de vorige Oase schreef Jan-Jaap Boehle ove r de inrichting van venige milie us. In dere 
bijdrage zal Henk-Jan van der Veen verde r ingaan op de inrichling van schalen en bakken. 
Hij tal de nadruk legg en op het geb ruik van kleine ee nj arigen in i andig -lemige mili eus. 

Tuinieren met miezepietertjes 
Deel 2: dwergvegetaties in schalen en bakken 

Henk-Jan van der Veen 

Inieiding 
De term 'miezepie tertjes ' is afkomstig 
uit het derde deel van het nog steeds 
ongeevenaarde werk 'Wilde planten' 
(Westhoff, Van Leeuwen , e.a., 1970). 
Het is min of meer een verzameinaam 
voor dwerggemeenschapp en op zandi
ge, lemige karresporen en 'plagplaat 
sen' (Draadge ntiaan-gemee nscbap). 
Het gee ft al aan dat we te maken heb
ben met kleine, nieti ge plantj es, soo r
ten die vallen onder de catego rie lief
hebbersplanten. Gecombineerd mel 
een aantal andere overblij vend e en 
eenjar ige soorten uit voedse larme 
zand- en veenmilieus lenen deze zich 
goed voor vegetaties in bakken, scha
len of andere kleine ruimtes. 

Uitgangspunten voor aanleg 
In de loop der jaren beb ik gewerkt met 
verschillende soorten schalen en bak
ken. Afhankelijk van de bescbikbare 
ruimte kan men kiezen tussen grote of 
kleinere scbalen of bakken. Voor een 
gemiddelde stadsbewoner met een klei
ne tuin (waaronder ik me ook mag 
schare n) is een scbaal of bak van onge
veer 50 cm een goe d uitgangspunt. Het 
kan natuurlij k gro ter - het principe van 
aanleg en onde rbo ud blijft immers het
zelfde. Het voordee l van ee n kleinere 
bak of schaal is dat de situa tie over
zichtelij k blijft, zeker bij milieus die 
erg kwetsbaar zijn. 

Schale n zijn bij veel tuinc entra in ver
scbillende uitvoeringen en materialen 
verkrij gbaar. Van belang is of de 
scbaal 's winters niet stukvriest (win 
terhard is) . Een stenen schaal van b.v. 
aardewerk is goed winterhard. Sommi
ge stenen schalen zijn niet helemaal 
waterdicht. In dat geval kan deze afge
dicht worden met vijverfolie . Ideaal is 
een schaal van etemiet. Deze zijn ech
ter moeilijk verkrijgbaar. Bebalve ste

nen schalen zijn er oak nog kunststof 
schalen verkrijg baar . 
Behalve van schalen beb ik ook ge
bruikgemaakt van bakken . In tuincen
tra zijn deze kant en klaar te krijgen , 
maar aardige r is het om deze zelf te 
maken. Dit kan men doen door beton 
in de gewenste vorm te gieten, een ge
metselde bak te maken of door vijver
folie in de tuin te verwerken. In het 
verleden heb ik ook gewerkt met oude 
metselkuipen en doorgezaagde regen
tonnen . Het voordeel van dit materiaal 
is dat bet niet slij t en onder normale 
ornstandigheden altijd waterdicht is. 

Oeverkruid 

De belang rijkste voorwaarde voor bet 
welslagen van een pionierbegroeiing 
op voedselarrne bodem is de keuze van 
de juiste zand- of leem bodem. 
Zand is in verscbi llende soorten ver
krijgbaar, ondermeer straat-, me tsel- en 
rivierzand. Hier hebben we al te ma
ken met het eerste probleem: wat is 
goed en wa r nie t? Veel tuincentra en 
zandbedrijve n leveren straatzand, maar 
dit kan in voedselrijkdom nogal ver
scbillen. Voordat er met de inrichting 
wordt begonnen is het raadzaam opge
spoten terreinen etc. eens te gaan bekij
ken , bijvoorbeeld zandw inplassen en 
opslagdepots, waar het zand al enige 

jaren Jigt. Aan de band van de natuur
lijke vege tatie ter plaat se is te zien of 
het zand gesc hikt is of niet. Enige ken
nis van vegetaties is daarbij welkom. 
Het volgende voorbee lc is wellicht il
lustratief. Het (rivier)zand dat ik voo r 
een scbaal gebruikte had ik enke le ja 
ren geJeden van een braakli ggend ter
rein in de buurt gebaald. De natuurlijke 
vegetatie verkeerde al enige jaren in 
een mosstadium, te vergelijken met een 
stuifzandgebied en veranderde nauwe
lijks . Eenmaal in de scbaal verwe rkt 
kiemden draadgentiaan en dwergvlas 
massaal. Het uitgeplante oeve rkruid 
maakte kleine rozetten en bladeren. 
Enkele jaren later probe erde ik hetzelf
de met rivierzand uit ee n tuincentrum, 
helaas zond er resulta at . Dit keer kiern
den de zaden nie t. Het oeverkruid 
rnaakte daarentegen bladen Villl zeven 
centimeter lang. Oo rzaak : waarschijn
lijk teveel voedingss ioffen in het zand . 
Voor leemgrond ge ldt hetzelfde. Ook 
hier is het belangrijk te we ten of bet 
voedse lrijk of -arm is. 

Vooral in het begin is het een kwestie 
van vallen en opstaan, zeker als het 
gaat om het vinden van een gesc bikte 
grandsoort. lkzelf neb de gewoonte om 
van tevoren de grond 'uit te proberen', 
Ik laat de grond dan een jaar in de 
schaal braak liggen en kijk wat na ver
loop van tijd op natuurlijke wijze 
kiemt. Is dit in overeensternming met 
mijn wensen, dan zaai ik de gewenste 
soorten uit. Indien de grond te voedsel
rijk is (dit is te zien aan een explosieve 
kiemin g van bepaalde soo rten zoals 
russen en grasse n) dan verw ijder ik de 
gra nd en begin opnieuw. 
Wat verder van belan g is, is de zuur
graad van de grond. Veel 'miezep ieter
tjes' kiemen op (lich t) basiscbe tot iet 
wat zure bodem. Een te lage pH is niet 
echt ges chikt voor dit SOOft milieus. 
Het is dus raadzaam om een niet al te 
zure grondsoo rt te gebruiken. 

Methode van aanieg 
Ais men eenmaal van goed uitgangs
materiaal verzekerd is, kan begonnen 
worden met de inrichting van de schaal 
of bak. In de schalen en bakken die ik 
in de loop der jaren heb ingericht, heb 
ik op verschillende manieren de grand 
verwerkt. De meest eenvoudige manier 
is het werken met een grond soort . 
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Interessanter is bet om meerdere soor

ten tegelijk te gebruiken. Men kan kie

zen voor:
 
- zand en leem tegen elkaar Iaten uit

wiggen,
 
- naast zand als basismateriaal pleksge

wijs leem toevoegen,
 
- zand en leem naast elkaar gebruiken .
 

De eerste twee mogelijkheden geven
 
over het algemeen de beste resultaten.
 
Door zand en leem op deze wijze te
 
verwerken kunnen interessante over

gangen tussen grondsoorten ontstaan.
 
Op deze 'gradienten' kiemen veel plan

tesoorten, met name de kieskeurige
 
soorten zoals orchideeen.
 
De leem heeft overigens een vermel

denswaardige uitwerking op de kie

ming van draadgentianen en andere
 
eenjarigen. Het aanbrengen van fijn

korrelige leem op grover zand leidt tot
 
het dichtslaan van de bodem met klei

en humusdeeltjes. Door de compacte
 
structuur krijgen juist deze eenjarigen
 
de kans om te kiemen .
 
Bij de laatste mogelijkheid kunnen
 
'scherpe grenzen' gecreeerd worden.
 
Vooral grassen en russen (pitrus) kun

nen hierbij explosief reageren , met
 
name in voedselrijkere situaties. Naast
 
zand en leem kunnen we ook pleksge

wijs veen toevoegen. Dit vergroot de
 
diversiteit in de schaal of bak. Let er
 
echter wei op dat het milieu niet te
 
zuur wordt.
 

Zowel bij de inrichting van de bakken,
 
als bij die van de schalen werk ik vaak
 
met kleine hoogteverschillen. Door her
 
creeren van deze kleine microgradien

ten worden de kiemingsmogelijkheden
 
voor veel soorten vergroot. Verder
 
speelt hoogteverschil ook nog een rol
 

bij de kieming van de eenjarige mieze
pietertjes . Vooral draadgentiaan heeft 
de neiging om bij het uitdrogen van de 
bodem te gaan 'pendelen', d.w.z. de 
kieming verplaatst zich in de loop van 
de zomer van boven in de schaal naar 
de vochtige (nog niet uitgedroogde) 
delen van de schaal of bak. 
Tegelijk met het aanbrengen van het 
zand kan men een buisje in de schaal 
of bak aanbrengen. In de zomer kan 
door langdurige droogte vochttekort in 
de schaal of in de bak ontstaan. Door 
middel van dit buisje kan men de 
vochtvoorziening in de bodem op peil 
houden, De vegetatie wordt op deze 
manier niet platgegoten of beschadigd. 

Onderhoud 
Eigenlijk kan ik hier vrij kort over zijn: 
is de schaal eenmaal ingericht en zijn 
de gewenste soorten aanwezig , dan 
blijft het onderhoud beperkt tot het ver
wijderen van ongewenste soorten. In 
de winterperiode neem ik voor een 
aantal schalen echter wei extra voor
zorgsmaatregelen. Sommige plante
soorten zijn gevoelig voor 'kale vorst' 
en felle voorjaarszon , b.v. teer guichel
heil en moerashertshooi. De schalen 
heb ik zo ingericht dat 's winters een 
laagje water van I of 2 em in de schaal 
blijft staan. Verder kan ik de schaal als 
het nodig is afdekken met riet. De ve
nige bakken blijven gedurende de win
ter plas-dras en ook hier dek ik de ve
getatie in vorstperioden af met riet. In 
de zomer kan door uitdroging waterge
brek ontstaan . Leidingwater is in veel 
gebieden (te) hard en dus minder ge
schikt als gietwater. Het is dus raad
zaam elders regenwater op te vangen. 
Via her buisje kan dan water worden 
bijgegoten. 

De rol van gras en mos 
In sommige milieus kunnen grassen en 
mossen erg lastig worden , met name 
haar- en levermos . Jan-Jaap Boehle 
heeft hier in zijn artikel (Oase 1994/4) 
al aandacht aan besteed. Vooral haar
mos kan in een zuur milieu erg opdrin
gerig worden. Is dit het geval , dan is 
kleinschalig plaggen een oplossing. Dit 
gebeurt meestal met een klein mesje. 
Het afgeplagde deel kan men opvullen 
met rivierzand of leem. In de zand
schalen heb ik tot nu toe geen last ge
had van deze mossen. Het probleem 
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Lange zonnedauw 

doet zich het meest voor bij veen. Le

vermossen daarentegen Jaat ik onge

moeid. In een eerder artikel (Oase
 
1993/4) heb ik al beschreven dat lever

mossen een goed kiembed kunnen vor

men voor orchideeen.
 
Grassen en dergelijke beschouw ik in
 
principe als ongewenst, zeker de over

blijvende soorten . Een uitzondering
 
maak ik voor bepaalde rus- en biezen

soorten. Pitrus is echter een soort die
 
men vanaf het begin moet bestrijden.
 
Dit doe ik meestal door de plant onder
 
de wortelhals af te snijden of te knip

pen . Dit lijkt enigszins op plaggen en
 
heeft als voordeel dat de bodem zo min
 
mogelijk beschadigd wordt.
 
Zeggesoorten gebruik ik wei voor mijn
 
schalen. Vooral de fijnere soorten als
 
vlo- en draadzegge passen goed in
 
schalen en bakken en zaaien zich niet
 
uit.
 

Resultaten
 
Het is interessant een aantal jaren ach

tereen te kijken naar de vegetatieont

wikkeling in een schaal of bak. Men
 
wil immers weten of een milieu of ve

getatie zich voorspoedig ontwikkelt.
 
Als voorbeeld voor een mogelijke ve

getatieontwikkeling neem ik de schalen
 
die ik zelf enige jaren geleden beb in

gericbt.
 

Schalen
 
Zelf heb ik vijf schalen, met elk een
 
andere vegetatie. In een van deze scha

len heb ik zand en leem verwerkt, twee
 
schalen zijn met zand, leem en veen
 
gevuld, de vierde is geheel ingericht
 
als veenbak en de vijfde is geheel op

gevuld met metselzand.
 
De eerste schaal bestaat zoals gezegd
 
uit zand en leem. Hier heb ik als basis-
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rnateriaal straa t- en rivierzand gebruikt. 
Op net zand heb ik plek sgewijs voed 
selarme leem aangebracht. In deze bak 
heb ik geprobeerd om soorten als 
draadgentiaan en dwergvlas uit te zaai
en. Verder heb ik nog uitgeplant : oe 
verkruid, alpenrus en teer guichelhei!. 
Het resultaat kend e u al uit het begin 
van mijn verhaal over zand en leem : de 
bodem bleek teveel voedingss toffen te 
bevatten, in ieder geval te veel om 
soorten als draadgentiaan en dwergvlas 
te laten ontkiemen. In dit geval was het 
dus: uithuilen en opnieuw beginnen . 
Met de tweede schaal heb ik meer sue
ces gehad. Wat betreft inrichting en 
verwerking verschilde deze niet veel 
van de eerste schaal, behalve dat ik ook 
een deel veen hierin heb verwerkt. De 
schaal bestaat uit een laag gedeelte, dar 
in de winter onder water blijft staan , en 
een hoger dee!. Tegelijk baden de gra
dienten tussen veen, leem en zand en 
de hoogteverschill en uitstekende kiem
mogelijkheden voor draadgentiaan, 
dwergvlas en waterpostelein. Behalv e 
eenjarigen gebruikte ik enke le overblij 
vende soorten die Jan-Jaap Boehle al in 
zijn bijdrage noemde: klokjesgenti aan , 
rietorchis, moerashertshooi, oeverkruid 
en beenbreek. Eenmaal in de twee jaar 
plag ik de moslaag weg en dit biedt 
dan mogelijkheden voor draad genti aan 
en dwergvlas. 
De derde schaal bestaat grotendeels 
uit veen , met een vleugje zand en leem . 
In deze schaal heb ik enkele rus- en 
zeggesoorten verwerkt, same n mel 
klokje sgentiaan, vetblad, pam assia en 
klimopkl okje. Wat eenjarigen betreft 
heb ik gekozen voor meer veenmin
nende soorten. De meest bruikbare 
soorten zijn: liggend hertshooi en 
grondster. Op de overgang van veen 
naar zand heeft waterpunge het goed 
naar de zin en pleksgewijs kiemt hier 
ook dwergvlas. De combinatie van 
zand en veen Jijkt goed te gaan, al is de 
vegetatie gevoeliger voor verzuring . 
De uitbundige groei van haarmos wijs t 
in ieder geval in die richti ng. Door 
pleksgewijs te plaggen blij ven vol

doende mogelijkheden voor eenjarigen
 
aanwezig.
 
De vierde schaal bestaat gehee l uit
 
veen. In deze schaal staan enke le over
blijvende soorten als veenbes, laven
delheide, zonnedauw en klokjesgenti
aan. Daartussen kiemen pleksgewijs 

gronds ter en dwerg vlas, vooral op 
plaatsen waar de badem Iicht is be
roerd door wieden. Voor draadgent iaan 
is het milieu te zuur . 
Het vijfde milieu is een bak gevuld 
met metselzand. Hij ligt naast de vij 
ver. De bak is ingericht voor de wat 
grotere soorten, zoals Spaanse ruiter , 
blauwe knoop, kleine valeriaan, blonde 
zegge en rietorchis. Daartu ssen kiemen 
zowel eenjarigen als overblij vende 
soorten, waaronder grondster, water
postelein en greppelrus (eenjarig), 
moeraswalstro, liggend hertsh ooi, 
groo tbloemig vetblad (P. grand iflora) 
en egelboterbloem (overblijvend ), Aan 
de soorten is te zien dat we hier te ma
ken hebben met een wat voedselrijker 
milieu. Dit komt doordat de bak in ver
binding staat met het relatief voedsel
rijke water van de vijver. Voor de kies
keurige soorten is een geiso leerde bak 
gewenst. Een andere factor is dat de 
bak in de zomer (oppervlakkig) kan 
uitdrogen. De miJieuomstandi gheden 
zijn hierdoor dynamischer en dit werkt 
gelijk door in de samenstelling van de 
vegetatie. 

Inspirerende voorbeelden 
In verschillende heemtuinen zijn mooie 
schalen en bakken ingericht, speciaal 
voor kieskeurige soorten. In Zwolle 
zijn een tweetal bakken ingericht voor 

Schildereprijs 

planten van voedselarme bodem s. In 
een van de bakken is zelfs een hoog
veenflora ontstaan. Verder wil ik hier 
met nam e de milieuschalen van de ge
meente Amstelveen noemen. In ver
schillende bakken en schalen zijn 
prachtige voorbee lden van pionierve
getaties te zien. 

Soorten voor kleine schalen 

zand/leem (voedseiarm) 
Draadgentiaan , Dwergvlas, Dwerg
bies. Waterpostelein, Vetbl ad, Par
nassia, Oeve rkru id, Dwergbies, Pil
varen, Waternavel (begeleidend), 
Waterpun ge, Schild ereprijs, Teer 
guichelheil 

zand/veen (voedselarm) 
Grondster, Liggend hertshooi, Kleine 
zonnedauw, Lange zonnedauw, 
Klokjesgentiaan, Beenbreek, Naald
waterbies, Pam assia, Klein glidkruid, 
Vetblad, Vlozegge 

Soorten voor grotere schalen 
en bakken 

zand/leem (voedselarm) 
Spaanse ruiter , Blonde zegge, 
Blauwe zegge, Orchid eeen, Draad
rus, Blauwe knoo p, Veldrus, Water
navel, Fraai her tshooi 

. zand/veen (voedselarm) I 
Klokjesgentiaan , Beenbreek, Spaan se I 
ruiter, Waternavel, Kantig hertshooi , 
Kru ipwilg, Kleine valeriaan. 

Co nclusie 
Schalen en bakke n lenen zich goed 
voor het creeren van voedelarme pio
niermilieus. He t verkr ijgen van de 
juiste grondsoorten wil nog wei eens 
moeilijk zijn , eve nals zaden en planten 
van kieskeurige soorten. De ervaring 
leert da t binnen een of twee jaar een 
goede uitgangssituau e te maken is voor 
eenjar ige miezep ietertjes, Ais dit een
maal is gelukt, dan kan men nog jaren 
genieten van deze boeiende dwerg
planten! 0 
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