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Bij het ontwerpen van de tuin voor 
De Beemd was de aanleg van een 
vochtig grasland een van de wensen. 
Hierin komen veel fraaie heemplan
ten voor en een vochtig grasland is, 
mits goed aangelegd, relatief ar
beidsextensief in onderhoud. Ret is 
tevens een dankbaar voorbeeld om 
aan mensen te laten zien wat er met 
heemplanten gedaan kan worden en 
hoe het resultaat kan zijn. 
Het gegeven 'vochtig' moet men niet al 
te letterlijk nemen. Het zijn graslanden 
en ruigtkruidengemeenschappen op 
vochtige tot natte, 's zomers vaak op
pervlakkig uitdrogende bodems, die 
matig tot zeer voedselrijk en matig 
zuur tot basisch zijn, op verschillende 
grondsoorten, Door verschil in voch
tigheid, grandsoort en beheer komen er 
verschillende typen vegetaties op voor. 

De belangrijkste voorwaarde 
Ais eerste moet men kijken in hoeverre 
de situatie ter plekke zich leent voor de 
aanleg van een vochtig grasland. De 
belangrijkste voorwaarde is dus de 
aanwezigheid van grond die niet of 
slecht s oppervlakkig uitdroogt. Ieder
een met een tuin op klei- of zavelgrond 
weet dat 's zomer s de grand er kurk
droog uir kan zien, maar dat bij het 
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graven blijkt dat vlak onder de opper
vlakte de grand alweer vochtig is. 
Onze tuin is gelegen op zavelgrond , 
met op een diepte varierend van 40-60 
ern een laag siltig leem in de onder
grand. Het grondwater zit in de zomer 
ruim rwee meter diep , maar door de ca
pillaire werkin g van de grond blijft de
ze toch vochtig . 

Beplantingskeuze en aanleg 
Als de grond geschikt blijkt te zijn 
gaan we kijken welke plantengemeen
schappen hier als leidraad kunnen die
nen. Voor de keuze hiervan zijn de be
schikbare ruimte en de grondsoort be
palend. 
Voor het vochtige grasland hadden wij 
200 m' in gedachten. Binnen dit gras
veld zou nog een poeltje gesitueerd 
worden. De ruimte was in ons geval 
dus niet al te groot. Daarom hebben we 
gekozen voor die planten die her goed 
doen op een schrale grond. Het voor
deel van deze keuze is dar de planten 
niet al te fors worden, niet extreem 
woekeren en er met een beetje soortge
richt beheer een soortenrijke gevarieer
de begroeiing tot stand kan komen. 
Daar wij bij de aanleg van ieder tuin
segment er naar streven om een zo 
graot mogelijk aantal soorten te tonen 
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zonder dat het onnaruurlijk en proppe
rig wordt, is deze keuze , zeker in rela
tie met de beschikbare ruimte, voor de 
hand liggend . 
Een beplanting op rijke zavel kan al 
snel zeer weelderig worden . Diverse 
soorten die hier voorkomen hebben de 
neiging dominant te worden en fijnere 
soorten te verdringen. Wat ik vaak in 
particuliere tuinen zie is dat van de 
oorspronkelijk aangebrachte planten 
alleen de sterk woekerende soorten nog 
over zijn die de hele ruin dan in beslag 
nemen, iets dat vaak niet de bedoeling 
was . Een heemtuin is een tuin en geen 
natuur , Zodoende geef ik mezelf de 
vrijheid om woekerende soorten uit 
een gemeenschap niet toe te passen en 
soorten uit verwante gemeenschappen 
weer weI. Dit zijn dingen die men al
leen vanuit de praktijk kan leren en 
door het uitwisselen van ervaringen 
met gelijkgestemden. 
Bij het ontwerp zijn wij uitgegaan van 
die gemeensehappen die het op de silti
ge leemlaag zouden kunnen doen. De
ze laag werkt door haar eompaete 
structuur sehraal. Vroeger gebruikte 
men deze laag in onze streek om hui
zen mee te bouwen. 
Wij hebben met behulp van een kraan 
de boven ste 70 em van de grand afge
schraapt en naar elders vervoerd. Het 
grondoppervlak hebben we liehtjes la
ten glooien, zodat na een flinke bui 
sommige delen blank staan en andere 
niet. Het betreft hier een hoogtever
schil dat niet meer dan een kleine 20 
em bedraagt. Tijdens de winter staat de 
ruin rnaxirnaal voor eenderde onder 
water. 
Bij de plantkeuze heb ik me gerieht op 
de soorten uit de pijpestrootje-orde en 
het dotterverbond. Op de vochtigste 
plaatsen hebben we geplaatst: grate 
pimpernel , dotterbloem, moerasrolkla
ver, moerasaardbei, kale jonker, water
kruiskruid, moeraswalstro, reukgras, 
kattestaart en moeraskruiskruid. 
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Op de drogere plaatsen: echte koe
koeksbloem, moerasrolklaver, gewoon 
knoopkruid, herfsttijloos, kievitsbloem, 
grote ratelaar (gezaaid), poelruit, lang
bladige ereprijs, margriet en graslathy
rus. Spontaan (uit andere delen van de 
tuin) kwamen kruipende en scherpe 
boterbloem, smalle weegbree, gewone 
brunei, cichorei en rietorchis. 
Het poeltje dat in het grasland ligt is 
aangelegd met behulp van folie. Er is 
een klein diep gedeelte (60 em), de rest 
is niet dieper dan 20 em. In het diepe 
gedeelte zit een waterlelie, watergenti
aan en drijvend fonteinkruid. Ais zuur
stofplanten zijn gebruikt: hoomblad, 
blaasjeskruid en waterviolier. Ais oe
verplanten: dotterbloem, moeraswede
rik, waterdrieblad, gele lis, wateraard
bei, moerasvergeet-mij-nietje, water
munt, polei en grote boterbloem. 

De tuin is nu vijf jaar oud en gaat zijn 
zesde seizoen in. Hier voigt een ver
slag van de ontwikkeJing van de vege
tatie tot nu toe. 

De vijver 
Ais eerste hebben we de vijver afge
maakt en ingeplant met bovengenoem
de soorten. In het begin hadden we wat 
troebel water en van tijd tot tijd wat 
last van flap. Dit is echter vrij snel ver
dwenen, volgens mij omdat we er rij
kelijk zuurstofplanten in aangebracht 
hebben. De laatste jaren is het water 
kraakhelder en kun je de waterdieren 
goed waamemen. Het blijft leuk als er 
zich spontaan kikkers, kleine watersa
lamanders en recentelijk padden vesti
gen. De aanwezigheid van stekelbaars
jes kan ik alleen verklaren als ze met 
de waterplanten meegekomen zijn. 
Verder allerlei torretjes, schaatsenrij
dertjes, libellesoorten, waterjuffers en 
ga zo maar door. Een vijver blijft een 
bron van leven en een tuin zonder het 
element water in zich mist iets wezen
lijks. 
Het onderhoud aan onze vijver vergt 
tot nu toe weinig tijd. Af en toe halen 
we er wat al te weelderig groeiende 
planten uit en tot nu toe voldoet dat. Ik 
denk dat we volgend jaar eens goed 
door de vijver moeten en dat zal ons 
dan zeker een dag kosten, maar dat is 
te verwaarlozen na zes jaar plezier. 
Sommige planten langs de vijverrand 
groeien een beetje de tuin in, dit geeft 

Graafmachine aan het werk 

het beeld van een natuurlijke overgang 
van nat naar vochtig. De soorten die 
deze neiging het meest vertonen zijn: 
moerasvergeet-mij-nietje, watermunt, 
gele lis, dotterbloem, wateraardbei en 
waterdrieblad. 
Bij het inplanten van de vijver deed 
zich iets leuks voor. De planten zijn af
komstig uit mijn oude prive-vijver. 
Halverwege mei vroeg mijn broer of ik 
ook orchideeen in de vijver had gezet. 
Niet dat ik wist, maar tussen de dotters 
zaten toch duidelijk diverse, vrij forse 
rietorchissen. Deze verrassing zorgde 
er voor dat we een jaar later buiten de 
vijverrand en tot in de gekste hoeken 
van het vochtig grasland zaailingen 
aantroffen. Tot nu toe treffen we ieder 
jaar meer zaailingen aan van deze 
plant. 

Bet vochtig grasland 
Zo zijn we dus in het vochtig grasland 
be land dat ik op de tekening hooiland 
genoemd heb. Na de aanleg hebben we 
de bovengenoemde planten daar inge
bracht waar we dachten dat ze zich het 
best thuis zouden voelen. De opzet was 
dat de planten zich door middel van 
uitzaai een plaats zouden veroveren. 
Het eerste jaar stond alles er schraal 
bij. Je kon duideJijk zien dat het men
senwerk was. Er verscheen wei overal 
greppelrus. Deze verkleurde in de loop 
van het jaar naar roodbruin en legde 
een waas over het grasland. Er waren 
diverse mensen die dit zo mooi vonden 
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dat ze een plukje greppelrus meenamen 
voor hun tuin. Greppelrus is eenjarig 
en heeft open grond nodig om te gedij
en. Na drie jaar was hij nagenoeg ver
dwenen. 

Moerasrolklaver een probleern
plant? 
Van alle ingebrachte soorten deed de 
moerasrolklaver het het best, rap hoop 
zij met haar wortels voort. Hier hebben 
we dus ingegrepen door er delen af te 
steken. Ik heb zelfs op het punt gestaan 
hem te verwijderen. Een goede vriend 
uit Den Andel (Rene Ode) vertelde mij 
dat hij rolklaver in zijn tuin gebruikte 
om de grond te verschralen door die 
jaarlijks driemaal af te maaien. Na vijf 
tot acht jaar is de plant dan weg. Door 
deze maatregel wordt zij bij ons in ie
der geval minder robuust en zie je dat 
de eerste andere planten zich tussen de 
rolklaver vestigen. 

Elzenzaailingen 
Na het eerste jaar ontdekten we vele 
zaaiJingen van de els. Het afmaaien 
hiervan helpt niet, ze zal steeds weer 
uitlopen. Daarom hebben we de jonge 
boompjes er uitgetrokken en de al for
sere exemplaren onder de wortelhals 
afgestoken. De dichtsbijstaande els 
stond 10 meter vanaf de wei, de vol
gende veertig meter verder. De eerste 
els hebben we gerooid. Vande verder
afgelegen els hebben we wat zaailin
gen betreft geen last. Elzenzaailingen 
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vormen een probleem dat telkens weer
 
terugkeert bij pas aangelegde vochtige
 
graslanden. l.k heb er geen afdoende
 
antwoord op. Zodra de begroeiing ge

sloten is, is dit probleem voorbij .
 
Het tweede jaar was al duidelijk waar

neembaar da t de planten d.m. v. uitstoe

len en uitzaai begonnen waren bun
 
plaats binnen de wei in te nemen, het
 
geheel kreeg al een natuurlijker aan

blik. Vooral de echte koekoeksbloem
 
kwam overal op. Toch kun je goed zien
 
dat bet geheel schraal is, daar de plan

ten vrij ijl blijven en mooi recbtop blij 

yen staan.
 

Koekoeksbloemenjaar
 
Het derde jaar was een echt koekoeks

bloemenjaar. Het was een roze zee van
 
bloemen. Je ZOu verwacbten da t dit
 
zich voort zou zetten, maar na een ex

treem natte winter die een groot deel
 
van de ruin blank zette kreeg zij een te

rugslag. Momenteel staat zij weer
 
overal mooi te zijn, maar niet zo ex

treem als in het derde jaar.
 
Een deel van het grasland is nogal
 
scbraal en dichtgeslagen. Hier ver

schenen de eerste jaren alleen wa t bru 

nel en smalle weegbree met ccn enkele
 
andere dappere plant. Deze planten
 
vormden langzaam maar zeker een
 
mat. Hiertussen vormde zich ccn mos

laag bestaande uit levermos en haak

en laddenn os. Deze moslaag ontwik

kelde zicb gestaag en vormde een dik

ke korst tussen de planten.
 
Vanaf het vierde jaar zie je da t brunel
 

en smalle weegbree worden terugge
drongen en andere planten zich er gaan 
vestigen, zoals moeraswalstro, polei, 
echte koekoeksbloern en een enkele 0 1'

chidee. 
Van ongewenste planten hebben we 
binnen het grasland weinig last. De 
enige soorten waar we alert op reage
ren zijn klaversoorten, Naast de rolkla
vel' komt er liggende klaver en witte 
klaver voor. Uit infonnatie van Rene 
Ode weet ik dar je door regelmatig 
maaien, en bij de liggende kJaver even
tueel ook door wegtrekken deze soor
ten na twee tot drie jaar kwijt bent. En 
zoals eerder vermeld, Rene gebruikt ze 
om delen van zijn ruin versneld te ver
schralen. 
Op de droogste kant van de wei heb ik 
wat knoopkruid geplaatst. Je kunt goed 
zien dat bet hier scbraal is. Nonnaal 
wordt de plant gemakkelijk 60 em of 
hoger en zij val t vaak om na de bl oei , 
Hier bloeit zij vrij laat en hoger dan 40 
em worden ze tot nu toe niet. Op de 
vocbtige plaatsen staat de grote pim
pernel, een imposante plant die uitto
rend boven de rest. Met zijn bruinrode 
bloemen bekoort zij een ieder, zelfs zij 
die niet echt openstaan voor wilde 
planten schaffen bern aan voor de tuin. 
Er is momenteel een cultuurvarieteit 
verkrijgbaar die mindel' hoog wordt, 
Sanguinaria officinalis Tanna. In de 
wei staat ook graslatbyrus. Een met 
kleine rode bloemetjes bloeiende soort, 
die wanneer zij staat te bloeien een aar
dig accent geeft en zelfs opvalt. Ik ken 
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de plant uit graslanden langs de rivier 
de Moeze!. Daar maakte ze zo'n indruk 
op mij dat ik baar bier wilde gebruiken. 
De ratelaar hebben we bet eerste jaar 
ingezaaid. Zij komt ieder jaar terug in 
wisselende aantallen. Dit jaar na de 
langdurige vorst lijkt ze weer wa t tal
rijker te zijn. 

Gagel 
Het enige houtige gewas dat we bier 
hebben toegepast is de gage!. Dit aardi
ge kleine stru ikje tot maximaal 1,5 m 
hoogte is zeer aan te bevelen voor ge
bruik in de tuin. 's Winters heeft bet 
prachtige knoppen, de takjes worden in 
de bloemsierkunst veel gebruikt, Ver
deI'heeft het een fraaie bloei met katjes 
die v66r het blad verschijnen en rood
gelig bloeien. Ze produceren grote 
wolken stuifmee!. Verder geurt de 
plant sterk na aanraking en wei naar 
boenwas. 

Het vochtig grasland is altijd een beetje 
bet lelijke eendje van de kwekerij ge
weest. Het had enkele jaren nodig om 
echt mooi te worden en door tijdgebrek 
beb ik niet altijd die aandacht er aan 

. gegeven die ik in gedachten had. Dit is 
verstandelijk geredeneerd maar goed 
ook, want als je bet nu ziet had bet 
nauwelijks betel' gekund. Het noodza
kelijke onderhoud is het regelmatige 
maaien van de kJavers en na eind juni, 
begin juli maaien we het grootste deel 
van de wei. Er zijn diverse bezoekers 
die dit deel van de ruin als een rustpunt 
ervaren en er zijn zelfs enkelen die 
speciaal naar de ruin komen om, vanaf 
het bankje, te genieten van al bet leven 
rondom de vijver en de planten in het 
grasland. Het beeld verandert met de 
jaargetijden mee. Van kale wei met 
vee l plassen tot een bloemenzee, die na 
het maaien haar wijdsbeid benadrukt, 
tot de laatste nabloei en de opmaak 
voor de komende winter. 

Ian-Jaap Boehle kweekt samen met 
zijn broer Rik vele soorten heem
planten in heemplantenkwekerij De 
Beemd in warffum (Oudendijk 25). 
Daarnaast legt hij tuinen aan. 

lijn adres 
Oostervalge 44, 9989 EK Warffum 
Tel: 0595-424424 
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