
gebonden aan humus en aan de mincra
Ie boderndeeltjes, en blijven daar zo
lang ze niet door planten opgenomen 
worden. Nitraten spoelen niet alleen 
veeI gemakkelijker uit naar her grand
water (met aile nare gevolgen voor ons 
drinkwater van dien), ze kunnen ook, 
vooral op natte gronden, door bacterie n 
omgezet worden in luchtst ikstof: die 
stikstof kan dan niet langer door de 
planten worden gebruikt. 

Pact met ba cter ien 
fIet gevolg van net snellere verdwijnen 
van nitraten zal zij n da t er in de bodem 
een onevenwicht ontstaa t. De snelhe id 
van opname van het nu in overmaat 
aanwezige fosfaar word t gerernd door 
de beperkte beschikbaarheid VaIl ni 
iraat (wet van Liebig). Dit heeft met
eell tot gevo lg da t de plantaard ige pro
ductie afneemt, waardoor ook het ver
schralingsproces trager gaat verlopen. 
Veel klaver-, wikke- en lathyrussoor
ten hebben hier wat op gevonden: ze 
hebben een pact gesloten met stikstof
fixerende bacterien die ze herbergen in 
hun wortelknolletjes, en die luchtstik 
stof terug omzetten in een voor hen 
bruikbare vorm. Daardoor zijn deze 
vlinderbloemigen op stikstofarme, 
maar fosfaatrijke bodems in het voor
deel ten opzichte van andere planten, 
die deze bondgenoten niet hebben. Ze 
dragen in grate mate bij aan bet hand
haven van een relatief hoge plantaardi
ge productie op dergelijke gronden. Op 
die manier kan men fosfaten in betrek
kelijk hoog tempo blijven afvoeren 
(zonder het scbokeffect dat lOU ont
staan indien men het tekon aan nitraat 
kunsunatig zou aanvullen door hoge 
stikstofbemesting). 

Het idee van Rene Ode is dus nog lo 

gek niet. Daarenboven zijn veel vlin
derbloemigen heel aantrekkelijke soor
ten, waar ook nog heel wat insecten op 
af komen. Het is dus niet eens nodig 
om ze alleen maar te zien als een mid
del om te verschralen. 0 

lohan Heirman, 1V00naclllig in 
Genl, is o.a nJll ulIrtli inpionier, bio
loog en beslullrslid van Slic!Jling 
Oase. 

In tie: lierfstnuinmer ran Oase heeft U al uitgebreidkennis kunnen inaken met de 
aanleg en het beheer I'an het oudste gedeelte van de;e unieke particuliere tuin 
in het Noordgroningse Den Andel. In het tweede deel bescluijft Jan-Jaap Boelt
le de ontwikkelingen \'(In het afgelopen decennium. 

De tuin van Rene Ode (2) 
Jan-Jaap Boehle 

Wie een kuil graaft...
 
Het 17are grate stuk grond dat Rene ill
 
1986 aankocht was tot dan gebruikt als
 
schapenwei. Ieder jaar kreeg het een
 
ruime kunstmestgift.
 
Om te verschralen voerde Rene hier
 
zijn rnaairegiems op uit, Na een paar
 
jaar begon hij aan het grate werk . Rene
 
heeft een zegswijze: wie een kuil graaft
 
werpt een heuvel op. Met andere woor

den: door het uitgraven leg je een
 
voedselarmere Iaag bloot en met de vrij
 
komende grand, voor het grootste deel
 
voedselarm, dek je de rijke bovengrond
 
af, waardoor je direct een tweede laag
 
creeert zonder daar extra werk voor te
 
verzetten. Mijn opa had het wei eens
 
over twee vliegen in een klap slaan, dit
 
terzijde.
 
Doordat de uit teeltaarde bestaande
 
heuvels in het begin nog behoorlijk
 
voedselrijk en los van structuur waren
 
groeiden de planten, o.a. kruidvlier,
 
koninginnekruid en valeriaan, tot in de
 
hernel. Bij heuvels die voor het groot

ste deel bestonden uit aI111e grand uit
 
de ondergrand was dat veel mindel' het
 

geval daar deze siltige leemlaag erg 
compact is en zich als schrale grond 
gedraagt. 
Rene maaide om versneld te verschra
Jen tier weer meerdere malen per jaar. 
Het goed wegharken van het maaisel 
en het steeds weer doo rbreken van de 
viltige moslaag is hier steeds VaIl groot 
belang. Na het derde jaar Yond er plots 
een explosie van margrieten plaa ts die 
het beeld bier domineerde. Op de 
voedselrijkere plaatsen deden zeep
kruid, Jacob skruiskr uid, vijfdelig kaas 
jeskruid en morgenster het erg goed. 

Hulp bij de verscbraling 
Pas nu begon Rene gebruik te maken 
van klaversoorten om de grand te ver
schralen (zie ook net artikel van Johan 
Heirman). Achteraf vindt hij het jam
mer dat hij dit niet eerder had uitgepro
beerd daar met klavers de grand vrij 
snel van voedingsstoffen te beroven is. 
Maar de geldende reputatie die klavers 
hebben als groenbemester weerhield 
hem hiervan. 
Naar Rene's bevindingen zijn naast de 

Rene Ode maait reg elmatig, om de verschraling te versnellen. f olO: 1.-1. Boehle 
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klaversoorten de volgende planten zeer
 
geschikt om de grond snel te verannen:
 
boerenwormkruid, heelblaadjes, engel

wortel en dui zen dblad . Duizendblad
 
laat volgens Rene de schraalste grond
 
achter . De schrale gro nd blijft langer
 
onbegroeid, iets dat door miereu wordt
 
geapprecieerd. Op de mi erenhopen die
 
hier ontstonden gingen van allerlei
 
planten groeien, maar dan wei in mini

atuurvorm, bij voorbeeld klaproos en
 
duifkruid. Rene heeft her hier altijd
 
liefkozend over anorexiaplanten.
 
Door het doorvoeren van de beheers

methoden werd de grond allengs schra

ler en schraler en daannee Bam de
 
soortenrijkdom toe.
 

Zoveel mogelijk gradienten
 
Rond deze tijd (eind '89) begon hij se

rieus met de voltooing van de vonnge 

ving van zijn tuin . Er werde n weer kui

len gegraven en heuvels opgeworpen.
 
Hierbij ging hij preciezer te werk dan
 
voorheen. Met de aanwezige grondla

gen rnaakt e hij zovee l mogelijk ver

schillende gradienten . De verschi ll ende
 
lagen werden her en der in geconcen

treerde vorm verwerkt: vooral uitspoel

laagjes waren hierbij favoriet. Ook pas

te hij zijn methodes (vooral C, D en E)
 
zeals in voorgaand artikeI beschreven
 
toe om het aantal gradienten kunsuna

tig te vergroten. Daarnaast is hij bezig
 
om oude potgrond en turf her en der
 
door de grond te mengen.
 
Rene 'de Mol' groef door en rnaakte zo
 
diepe gedeelten die 's winters onder
 

Soortenrljkd om in de 'witte periode' 

water staan. Het artikel over miczepie
tertjes van l lenk-Jan van der Veen en 
ondergetekende in Oase spoorde h em 
aan tot navolging. Momenteel worden 
er op verscheidene plekken vijvers met 
verlandingsstukjes aangelegd. 
Wie tegenwoordig de tuin bezoekt 
komt in een gebied met vele heuvels en 
vlaktes. De heuvels hebben allen ver
schillende exposities ten opzichte van 
de zon en verschillen in helling. Via 
een rornantisch padenstelsel passeer je 
een caleidoscoop a<U1 micromilieutjes. 

Soortenrijkdom 
Door het gro te aanta l verschi l lende mi
lieus is de soortenrij kdom in de tuin 

/010 : Jan-Jaap Boehle 

enonn al l OU je da t bij de eerste blik 
over de tuin nie t direct verrnoede n. Dit 
ko rnt orndat er in ieder jaargetijde wei 
een aantal soor ten het beeld bepalen. 
Zo heb je een roze periode met mal
va's, een wine met margrieten en een 
gele met Jacobs- en viltig krui skru id. 
Maar wie verder loopt vindt op de rij 
kere pl aatsen knoopkruid, ruige weeg
bree, Sint Janskruid. En op de drogere, 
annere stukj es Z wolse anjer, duifkruid , 
gras- en akkerklokje, vrouwenmantel, 
geelliar tje, rapunzelklokje, borstel
krans, betonie en kroonkruid. De 
droogste en schraalste bellingen geven 
de grootste soortenconcentraties. Op 
pl aatsen in zijn kui len waar de grond 
schraal is doch nooit geheel uitdroogt 
vind je o.a. ogentroost en parnassia, 
bre edblad ige en rietorchis, ruige anjer 
en BOg veel meer. Op plaatsen die's 
winters blank staan groeit veel basterd
wederik, pitrus en zeggesoorten. Op 
soortgelijke plaatsen waar hij potgrond 
door de grond mengde verschenen 
beekpunge, kl okj esgenti aan, egelboter
bloem, moeraswalstro. En op plaatsen 
die heel lang nat blijven wateraardbei 
en grate boterbloem. 
Rene is 12 jaar geleden begonnen met 
het knotten van zijn wilgen. U raadt het 
al: ook hierop zaait hij planten met 
succes uit . Zo vind je bijvoorbeeld lijs
terbes en valeriaan op de knotwilgen. 
Sinds 1992 komt opeens ratelaar erg 
veel voor in de hooilandjes. Waar de 
ratelaar verschijnt verdwijnen de wik
kesoorten. Er komen natuurlijk nog Soortenrijkdom in de 'ge le period c' /010 : Annecliien Paap 
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Leuk hoekje voor paddestoelen en klaprozen 

veel meer soorten voor maar dan wordt 
her zo'n opsomming, vooral daar Rene 
ook veel cultuurplanten en uitheernse 
soorten in zijn tuin verwerkt heeft. 

Paddestoelen 
Wat in deze opsonuning niet onver
meld mag blijven is het grate aantal 
soorten paddestoelen. Deze tieren we
Jig op het hout en ander organisch af
val. Rene 'zaait' ze ook. Hij neemt wei 
eens de boedjes van de paddestoelen 
mee, droogt ze, wrijft ze 
fijn en strooit ze uit. Een 
paddestoelenwerkgroep die 
het aantal paddesioelen
soorten in deze tuin onder
zocht zat aileen al op het 
pad naar de tuin toe op zo'n 
slordige 200 soorten. 

Te rijk 
Niet aile ideeen van Rene 
slagen omdat het onmoge
Jijk is om alles in re schat
ten. Zo had hij net prachti
ge idee om een 'beek'ioop 
die zich via moerasjes door 
de tuin zou kronkelen aan 
te leggen. 
Na het construeren van de 
beddingen en wat toekom
stige moerasjes kon het 
grandwater opgepompt 
worden. Schijnbaar mooi 
helder water bewoog zich 
al meanderend door de 
beddingen. Maar, u voelt 

fo io: Annechien Paap 

hem al, dit heldere water was uiterst 
eutroof en rijk aan fosfaten waardoor 
alras een explosieve algengroei ont
stond. Het water was zo rijk mede 
doordat de buren nog niet op het riool 
aangesloten zijn . Al met al was dit het 
einde vall het project. Grappig is, dat 
Rene een groep mensen van een tuin
club zich een weg zag banen door de 
tuin, keurig de bedding volgend. Mo
menteel is een deel van de bedding in
derdaad in gebruik als pad. 

j ato : A. Paap 

Nieuwe ideeen 
De tuin is nooit af. Heeft Rene een 
nieuw idee dan wordt er altijd wei een 
plek in de tuin gevonden om dit te ver
wezenlijken. Bijvoorbeeld nu Rene 
niet langer in zijn hutje woont kan deze 
een nieuwe funetie krijgen. Het in het 
begin gegraven afvoerkanaaltje heeft 
hij gedeelteJijk gedempt zodat het 
rondom het hutje natter wordt, Voor 
het hutje heeft hij met behulp van hout 
en stenen muurtjes gemaakt die hij 
heeft gevoegd met natte turf. Hierop 
ent hij dan nieuwe plantjes en mossen. 
Tussen de muurtjes en het butje en 
zelfs in net hutje heeft hij een aanta! 
vijvel'S aangelegd op verschillende 
hoogtes ten opzichte van elkaar. Het 
plan is nu om het water met een pomp 
via een buis omhoog te pompen zodat 
het vanuit de sehoorsteen over het dak 
in de eerste vijver terecht komt en na 
zijn weg van de ene naar de andere vij
vel' gevolgd te hebben weer omhoog
gepompt wordt . 
In het hutje heeft Rene her en del' gaten 
in de muur gebakt die later als groei
plaats voor planten kunnen gaan die
nen. Het dak dient niet alleen als wa
terloop, Daar waar geen water loopt 
heeft Rene bout, zand en turf neerge
legd. Er is hier een mooi schoolvoor
beeld aan het ontstaan van een noord
en zuidhelling. De nieuwe term voor 
tuinieren op deze wijze is ruine-natuur
bouw. 

Een ieder is van harte welkorn in de 
tuin. De ruin, gelegen aan de Oudedijk 
in Den Andel, is altijd open en meestal 
tref je Rene er wei aan. Na dit artikel, 
dat veel en veel langer had gekund, be
grijpt u wei dar wat u in de tuin aan
treft het resultaat is van een ereatieve 
geest, passie en processen in de tijd. 
Laat her een inspiratiebron zijn, maar 
houd in gedachten wat Rene altijd zegt: 
niet navolgen, maar zelf experimente
ren o 0 

Ian-Laap Boehle kweekt samen met 
zijn broer Rik vele SOOl1en heem
planten in lieemp lantkwekerij De 
Beemd in worffum. Oudendijk 25. 
Daarnaast legt hi) tuinen nan. 

Zijn adres:
 
Oostervalge 44. 9989 EK Warffum
 
Tel.: 0595-424424 Rume-natuurbouw 
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