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Heemplanten 
'de keuze . , 

IS reuze 

Jan-Jaap Boehle 
dervonden aIle wilde bloemen die we 
ken lang geen druppel water kregen, 
daar belemaal geen nadeel van . Dank
zij de di versiteit aan bloemen was er 
een grote verseheidenbeid aan vlinders. 
Onze voorzitter, Ep van Hijum uit 
Warns beeft daar vers tand van, evenals 
trouwens van vogels zodat we hopen 
op inventarisatie mettertijd. 
We zien minder reeen dan vroeger . 
Een das gaf eebter duidelijk bewijs van 
zijn aanwezi gheid door een smal paad
je te banen dwars over ons terrein, 
waarlangs hij via de weg bet land van 
de buren bereikte. Dat werd bern (of 
haar") echter noodlottig van wege bet 
drukke autoverkeer. 
Over paadjes gesproken: we vroegen 
ons af of we in onze wilde bloementuin 
paden moeten aan legg en en zo ja, waar 
en boe? 
Volgens Pleging kunnen we echter vol
staan met bet belopen van de routes die 
logiseberwijze ontstaan. 
Het pad dat vanuit de tuin rond om ons 
hui s in een rechte lijn naar het eind van 
bet natuurgebiedje loopt, is hier een 
voorbeeld van . Wordt het gras daar 
desondanks te opdringerig, dan maait 
de tuinman, die af en toe opdraaft bet 
bij. 
Het terrein wordt eenmaaI per jaar ge 
maaid , in de herfst wanneer de bloe
men zieb hebben uitgezaaid. Het gras 
mag niet blijven liggen opdat de grond 
er niet door wordt verrijkt. Gelukkig 
kunnen we bel, bijeengeveegd, in de 
bosrand deponeren . 
En dan wachten we weer geduldig op 
eventuele verrassingen die bet voorjaar 
~edt. 0 

Voor meer informatie kunt u con
tact opnemen met: 

dhr. E. vanHyum, voorziuer vande 
Stichting Klein Natuurbehoud 
"De Bloempot" , tel. 0514-681758 
(prive) of 0514-581681 (werk). 

Aan bet eind van bet seizoen, wanneer mijn broer en ik de balans opmaken en 
beslissen welke planten we bet volgend j aar uit bet sortiment gaan scbrappen 
of toevoegen, is er altijd weer dezelfde discussie over bet beemplantenassorti 
rnent, Het komt in bet kort bierop neer: waarom die en die plant potten als 
niemand er belangstelling voor beeft? De enige die de plant toepast in beplan
tingen ben ik zelf. 
Het is belaas maar al te waar, maar als liefbebber en verzamelaar vind ik het 
tot op zekere boogte nodig om bepaalde planten te kunnen aanbieden. Iedere 
plant beeft zijn specifieke wensen wat de standplaats betreft. In voorgaa nde 
nummers van Oase bebben de meest uiteenlopende mensen gescb r even over 
bet creeren van de gescbikte milieus door middel van grondbewerking en be
beermetboden, wat de basis vormt om een vegetatie tot ontwikkeling te laten 
komen. Het is mede hierom dat ik bet jammer vind dat van al die heemplan
ten die er gekweekt worden er maar zo'n 50 soor ten populair zijn. 
Wanneer je ter vergelijking bet assortiment sier plan te n neemt, zie je dat bet 
aantal aangeboden soor ten en varieteiten alsmaar toeneemt. Je ziet ook dat de 
Iietbebbers dit wet en te waarderen en zelfs op zoek blijven gaa n naar soor ten 
die zij nog niet kennen. 
Deze lange inIeiding is niet bedoeld al s klaagzang. Ook is bet niet mijn bedoe
ling om een beplanting uit zoveel mogelijk soorten te laten bestaan, Wat ik er
mee betogen wil is dat het er op lijktdat van de gescbikte heemplanten er 
maar zo'n klein aantal gebruikt worden terwijl er tocb zove el keuze is. Met 
dit artikel wil ik laten zien dat in de schad uw van de populaire soor ten er zich 
assepoesters bevinden die graag naar bet bal willen. 

De kleine steentijm is een kleine plant Dit is net als de vorige plant een een
die wat aan tijm doet denken. Het of tweejarige plant. Ik denk dat de 
vormt een kus sentje met talrijke, klein e meeste mensen bern wei kennen. Het 
paarsblauwe bloemen die een witte bladrozet is al fraai , de bloemen zijn 
vlek in de keel bebben . Tijdens de roze. De kun st bij deze plant is om 
bloei is bet een opvallende plant. Te hem uit te Iaten zaaien. De plaats waar 
ge bruike n in zandtuinen met een open je zaailingen kunt verwaebten is licbt 
karakter. Hij zaait zich gemakkelijk uit begroeid en is enigszins verdicht door 
maar is even gemakkelijk te wieden . lichte betreding. In de tuin van De 

Beemd bandbaaft bij zicb nu al zo lang 
Het rapunzelklokje boudt ook van wat als de tuin oud is en zaailingen word en 
opener plaatsen, Soms wordt bij ver aangetroffen zowel in de zandtuin als 
ward met het akkerklokje. Het is ecbter in en langs de droge wei. Recentelijk 
een een-/tweejarige plant die van de trof ik er een paar aan langs de rand 
voorzomer tot in de berfst bloeit met van het gras pad. Bij deze plant is her 
pracbtige licht- violette bloemen. Op gemakkelijk wanneer men wee t hoe 
rijkere plaa tsen kan ze een kleine meter het bladrozet er uit ziet. 
boog worden. Het is een van de meest 
opvallende klokjessoorten die bet ver De driedistel is ook een tweejarige 
dient om massaal te worden toegepast. plant voor open, schrale plaatsen. De 

rozetten zijn vil tig bebaard. De naam 
Het duizendguldenkruid dankt zijn driedistel kreeg ze omda t de stengel 
naam aan de geneeskrae btige waarde. meestal dr ie hoofdjes draagt (be t aantal 
Een plant die zo'n geneeskracht bezat kan groter zijn). Rond de boofdjes be
moest wel duiz end gulden waard zijn ! vinden zicb tweeerle i omwindselblade -
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Driedistel 

ren: de buitenste zijn bladachtig, dub
bel gespleten en lang gestekeld, de 
middelste dienen als pseudostraalbloe
men. De bloemen zijn prachtig, vooral 
als je ze van dichtbij bekijkt. Ze zijn 
tweeslachtig, geelachtig met paars aan
lopende top. De zaden zijn voorzien 
van borstelharen die strogeel zijn en 
het duurt lang voordat ze de plant ver
laten. Hierdoor beboudt de plant zijn 
sierwaarde gedurende de bele winter 
en langer. De plant zaait zicb goed uit, 
maar u hoeft niet bang te zijn voor een 
explosie van zaailingen, meestal vind 
ik er niet meer clan een tiental. Ze laten 
zich trouwens gemakkelijk wieden. 

De aarddistel is een distelsoort voor 
schrale, kalkrijke en warme plaatsen. 
Stengelloze distel zou misscbien een 
betere naam zijn. Zij vormt een rozet 
met een zeer korte bloemsteel mel 
roodpaarse bloem. Deze fraaie distel is 
zolang ik hem ken een makkelijke, 
sterke plant die niet woekert. In de na
tuur is zij afbankelijk van plaatsen 
waar.degrasmat laag blijft. 

De kleine bevernel is een mooie 30 tot 
60 em boge schermbloem met een fijn 
wit bloemscberm. Schermbloemigen 
zijn om een of andere reden niet erg 
populair. Veel mensen associeren ze 
met fluitekruid. Dit is zo jammer om
dat scbermbloemigen in beplantingen 
erg decoratief zijn en overal mooi mee 
combineren. Het zijn verder de plan
ten voor zweefvliegen. lie geef toe dat 
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sommigen zich sterk uitzaaien, maar 
dat moet mogen in een heemtuin. Wil 
je dit verhinderen clan ligt een simpele 
maar doeltreffende oplossing voor de 
hand: gewoon de bloeistengels weg
snijden na de bloei. De kleine bevemel 
hoort met zijn soms wat fragiel aan
doende bloemen zonder meer thuis in 
de beemtuin. 

naam eer aan: bet is een buitengewoon 
sierlijke zomerbloeier voor de droge, 
arme, wat zure, liefst wat lemige gron
den op licht bescbaduwde plaatsen. 
Ook vind je ze op de heide. De bloei
wijze is smal pluimvormig en zeer los 
met vrijwel rechtopstaande zijtakken. 
De bloemkleur is goudgeel, wat oranje 
aanlopend. De plant is gemakkelijk te 
houden en woekert niet, 

Naast bet fraai bertshooi is ook bet 
berghertshooi vermeldenswaardig. 
Het is een plant voor langs de rand van 
lichte, droge loofbossen op lemige of 
kalkboudende grond. Het is een wat 
stijf opgaande plant met mooi blad. De 
heldergele bloemen staan in een kort 
gedrongen bloeiwijze aan de top van 
de stengel. De plant woekert niet, ze 
zaait zicb gestaag uit, maar zal nooit 
een probleem worden. Het is naar mijn 
smaak een van de mooiste beemplan
ten, die in het sierplantenassortiment 
niet zou misstaan, 

Hokjespeul is ook een plant die ver
rassend weinig wordt toegepast. Het is 
een vlinderbloemige die tot een meter 
lange, dikke, liggende of klimmende 

Aarddistcl 

Fraai hertshooi beboort tot dezelfde 
familie als het overbekende Sint-Jans
kruid. Een typisch voorbeeld van een 
plant die - ten onrechte - over het 
hoofd wordt gezien door de bekend
heid van zijn familielid. 
Eigenlijk vreemd, want bij doet zijn 
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sterk vertakte stengels vormt. De bloe
men zijn groengeel. De zaden zitten in 
de peul in afzonderlijke hokjes, van
daar de naam. Her is een plant die war 
ruimte vraagt maar open van structuur 
is. Ze vraagt een matig droge, kalkbou
dende of lemige grond. 
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Boshavikskruid is een van de vele 
soorten havikskruid. Hier zie je bet
zelfde verschijnsel als bij de hertshooi
familie. .Een of twee soorten zijn be
kend en daardoor populair, de rest 
wordt over bet hoofd gezien. Daarnaast 
heb je ook neg altijd mensen die aile 
gele composieten voor paardebloem 
uitschelden. Jammer. Maar goed, naast 
de bekende muizenoor en bet oranje 
bavikskruid zijn er nog een groot aan
tal andere soorten tuinwaardige baviks
kruiden. Het vreemde is dat bepaalde 
bavikskruiden in het sierplantassorti
ment terecht zijn gekomen, zoals bet 
bochtig havikskruid. Zelf bezit ik twee 
cultuurvarieteiten van de muizenoor. 
Dus in mijn pleidooi voor havikskruid 
sra ik niet alleen. 
Het boshavikskruid is een plant die tus
sen de 30 em en 1.30 meter groot 
wordt, grote gele bloemen beeft en 
bloeit van eind juli tot in de late herfst. 
Ze groeit op alle gronden met uitzon
dering van zware klei en droge zand
grond. Aile havikskruiden zaaien zich 
sterk uit, maar de meeste Iaten zich ge
makkelijk wieden. 

Waterkruiskruid is een broertje van 
het overbekende Jacobskru iskruid. 
Hierbij doet zich dus weer betzelfde 
verscbijnsel voor als bij fraai hertshooi 
en Sint-Janskruid, Waterkru iskruid 
groeit op vochtige, niet te arme, liefst 
wat zure grond die's winters onder wa
ter mag staan. Ze heeft een mooi blad
rozet en dooiergele bloemen en wordt, 

Kranskarwij 

afhankelijk van de omstandigheden 30 
em tot 1.30 meter groot. Tot nu toe ken 
ik haar als een plant die zich netjes ge
draagt en zich lichtjes uitzaait. 

Kranskarwij is een schermbloemige 
voor langs de bosranden or lemige, ta
melijk voedselarme grond. Voor krans
karwij gelden dezelfde positieve eigen
schappen als die ik al opsomde voor de 
kleine bevernel. Kranskarwij heeft 
prachtig donkergroen meervoudig ge
veerd blad, waaruit een stevige stengel 
opschiet tot een kleine meter hoogte. 
De bloemen staan in een dicht compact 
scherm. In de natuur komt zij vaak 
voor langs beken die's winters over-
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stromen. In mijn tuin staat hij naast de 
vijver. Deze stroomt na zware regenval 
over. Wanneer het droog is blijft de 
grond droog, dir is mijn manier om de 
natuurlijke standplaats na te bootsen. 

Ik hoop met dit artikel aangetoond te 
hebben dat er naast de bekende soorten 
nog zoveel meer zijn die de moeite 
meer dan waard zijn . Een pracbtig 
hulpmiddel op de zoektocht naar soor
ten gescbikt voor uw tuin zijn de vijf 
delen van de Oecologische Flora. 
Hierin vindt u naast overdu idclijke af
beeldingen van de planten een sublie
me bescbrijving van de planten, hun 
standplaats en natuurlijke buren. Met 
dit boek in de hand in plaats van in de 
kast wordt u een expert op het gebied 
van onze flora. 
U zult ervaren dat er nog vele asse
poesters naar bet bal willen. 0 

Ian-Laap Boehle ontwerpt tuinen 
en legt ze aan. Hij kiln daarbijge
bruik maken van het ruime assorti
mentheemplanten die zijn broer 
Rick kw eekt . 

Adres Jan-Jaap Boehle: 
Oostervalge 44 
9989 EK Warffwn 
0595 -424424 

Kwekerij De Beemd: Oudendijk 25. 
9989 EM Warffum. 0595 -424589. 
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