
"Welke wilde plantensoonen zijn weien welke zijnniet geschikt voorop het balkan?"Een vraag die regelmatig gesteld 
wordt. Josie Dubbeldam las in het Duitse tuinblad "Kraut undRaben" eenartikel vanReinhard Witt over balkonplanten 
onderhet motto: "Het hoeven nietaltijdgeraniums te zijn". Reinhard Witt, bioloog, journalist en schrijver vanmeerdere 
goede natuunuinboeken beschrift zijnervaringen en Josie vertaalde hetartikel in het Nederlands en witgraag reacties. 

Wilde planten in potten en bakken
 

Reinhard Witt - vertaling: Josie Dubbeldam 

Wilde planten bloeien lang niet zo 
uitbundig als de gebruikelijke uitheem
se balkonplanten. Men let bij het selec
teren van dat type balkonplanten op 
sprekende kleuren, dubbele of grote 
bloemen. Ook bloeien planten als de 
echte koekoeksbloem of het dwerg
klokje korter dan de gekweekte 
vormen. Slechts enkele inheemse soor
ten zoals b.v. gele kamille 

balkon het thuis zijn voor enige 
dozijnen soorten wilde bijen. 
Nu is het zeker niet zo dat alle 
mogelijke wilde-plantenbezoekers een 
balkon op de vierde verdieping weten 
te bereiken. Maar een deel daarvan is 
er wel toe in staat. Belangrijk is alleen 
het aanbod, Want waar niets is kan ook 
in de dierenwereld geen vraag ont

mensen, maar ook een altematief voor 
de gemakzuchtige of gestresste mede
mens die maar weinig tijd en werk aan 
het baIkongroen wil besteden. 
Zelfs in de winter biedt de pot met 
wilde planten een aantrekkelijke 
aanblik. Berijpte bloemstengels en 
toefjes poedersneeuw verfraaien de 
potten op koude dagen. 

Vorstbestendige potten 
bloeitijden. Die bloeien meerde
hebben vergelijkbaar lange 

Wie kiest voor een duurzame 
re maanden, De kortere bloeitijd beplanting met wilde bloemen en 
wordt echter goedgemaakt door grassen in stenen bloempotten doet 
een bijzonder rijke zaadontwik er goed aan om vorstbestendige 
keling. Want aile bloemen zijn keramische potten te gebruiken. Er 
vruchtbaar en krijgen zaden. is een grote keuze aan verschillen

de vormen en kleuren in de handel. 
Zaden voor vinken Deze potten zijn verhoudingsge
De vruchtbaarheid is het wijs duur, ze kosten het vijfvoudi
belangrijkste argument om in ge van de niet-vorstbestendige 
heemse soorten te gebruiken. potten. Maar die investering is de 
Het hele scala aan inheemse bal moeite waard. Dat blijkt meteen 
konplanten biedt een heleboel het eerste voorjaar na een koude 
insecten voedsel, nestgelegen winter. Glansrijk doorstaat het 
heid en beschutting voor de 
winter. 

@ .-r'i"tt 

Paul Westrich, die wilde bijen 
onderzoekt, heeft vastgesteld dat de 
meeste 'gewone' balkonplanten voor 
insecten verhoudingsgewijs nutteloos 
zijn. Weliswaar kunnen ze een handvol 
soorten van voedsel voorzien, toch 
worden ze in dit opzicht vele malen 
overtroffen door inheemse wilde 
planten. 
Alleen al de grote centaurie levert 
stuifmeel aan 32 soorten wilde bijen 
zoals behangers-, muur-, sachem-, 
zand- en graafbijen. Boktorren eten 
van de bloemen, hommels en vlinders 

. zuigen de nectarer uit. En in de herfst 
worden de zaden door goudvinken en 
groenlingen gegeten. Volgens de 
observaties van Westrich kan het 

staan . Ook een klein stukje grond telt · 
mee. Het balkon kan de basis zijn voor 
een verscheidenheid aan soorten. 
Wie voor potten met wilde planten 
kiest, hoeft niet elk voorjaar opnieuw 
over plantkeuze na te denken. In 
tegenstelling tot beplanting voor een 
seizoen gaat het hier om duurzame be
planting met meerjarige winterharde 
soorten. 

Het hele jaar mooi 
De bakken blijven tijdens het koude 
jaargetijde buiten staan en doorstaan 
vorst , sneeuw en ijs. Het balkon met 
wilde planten is dus niet alleen een 
goede keuze voor ecologisch bewuste 

vorstbestendige rnateriaal ook 
langdurige vorstperioden, terwijl 
niet vorstbestendige aardewerken 

potten afbladderen of in zijn geheel ge
sprongen zijn. 
Houten bakken die met wilde planten 
beplant zijn zien er heel natuurlijk uit, 
maar in principe komen ook metalen 
en plastic potten en bakken in aanmer
king. Belangrijk is dat voldoende 
drainage verhindert dat er langdurig 
water in de pot blijft staan. V66r het 
vullen met een grondmengsel wordt 
daarom een drainageIaag gemaakt. In 
een 20 em hoge bloembak is een laag 
van 2 em potscherven of grof puin 
voldoende. In de winter is het aan te 
bevelen de potten en bakken los op 
houten latjes te plaatsen. Zo kan het re
genwater goed weglopen. Als het water 
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Snel resultaat met voorgekweekte 
planten foto: Reinhard Will 

in de pot bevriest, lOU de pot kunnen 
springen . 

Aarde zonder turf 
Als grondregel geldt: hoe meer aarde 
boe beter. Dat betekent dat een grotere 
pot altijd beter is. Het grotere volume 
boudt bij bitte langer vocbt vast en 
biedt voor de planten meer voedings
stoffen en plaats voor de wortels, 
Anders dan op een natuurlijke stand
plaats moet in de regel bumusrijke, 
voedselrijke aarde gebruikt worden. 
Als basis mengt men 2/3 tuincompost 
met 1/3 zand. Hierbij komen grove 
minerale toevoegingen zoals steenslag 
of puin die bet fijnkorrelige compost
zandmengsel structuur geven. In de 
praktijk is gebleken dat bet goed is per 
bak of pot een handvol gesteentemeel 
aan bet mengsel toe te voegen plus 
voor de kalkminnende planten - ook 
nog eens de belft van deze boeveelheid 
aan kalk. Scbaduwplanten bebben 
liever een mengsel met minder zand en 
meer compost. Grove toevoegingen 
met boomscbors, houtsnippers of 
bladaarde belpen langdurige nattigbeid 
te vermijden. Natuurlijk kan alleen 
volledig verteerde rijpe composI 

gebruikt worden . Verse compost remI 

de wortelgroei. 

Hoeveel plaats hebben de planten 
nodig? 
De planten nemen in de bak snel bun 

plaats in. Een normaal in de bandel 
zijnde bloembak van 80 cm lang en 20 
cm breed biedt plaats aan zes wilde 
planten; voor een bak van 60 cm beeft 
men 4 planten nodig. Kleine langzaam
groeiende soorten kunnen dicbter op 
elkaar staan danwijder uitstoelende. 
Wie in bet begin te dicht geplant beeft 
kan ook na enige tijd nog uitdunnen. 

Bijna geen verzorging 
Veel verzorging bebben de balkon
bakken en potten met wilde bloemen 
niet nodig. Belangrijk is bet om ze 
regelmatig water te geven. Hoe droger 
de standplaats des te vaker moet dat 
gebeuren . 
In bet uiterste geval moet er water 
gegeven worden als de bladeren slap 
gaan bangen. Zelfs felle zon of harde 
wind die op balkons veel voorkomt, is 
niet scbadelijk als de waterverzorging 
maar goed is. Vergeleken met 
geraniums zijn wilde bloemen 
bescheiden watergebruikers . Dat komt 
doordat ze van nature vaak op droge 
plaatsen groeien. Een uitzondering 
hierop zijn de scbaduwminnende 
soorten, zoals bosplanten. 
Wie wil, kan af en toe ook wat wieden. 
In bet begin beperkt zich dat tot bet 
wieden van ongewenste soorten 
waarvan bet zaad met de wind is 
komen aanwaaien of dat uit de 
compost afkomstig is. Nadat de wilde 
bloemen gebloeid bebben, zaaien 
sommige soorten zich massaal in de 
bak uit. Dat kan een uitstekende bron 
zijn van waaruit de wilde plantensoor
ten kunnen worden aangevuld die in 
een bloembed door slakkenvraat maar 
beel moeilijk groot willen worden. In 
de bloembak bebben de zaailingen 
geen plaats om groot te worden. 
Daarom is bet beter ze te verspenen en 
in kleine potjes over te planten. Plant 
niet te veel vaste planten in een pot. 
Als bet te krap wordt in de bak of als 
de aarde wat inzakt moet men de 
planten scbeuren en wat verse aarde 
toevoegen. 

Weinig bemesten 
Aan de planten zelf is te zien wanneer 
ze bemesting nodig bebben. Als bun 
groeikracbt achteruitgaat en de blade
ren geel worden, wat meestal vanaf bet 
vierde jaar te verwacbten is, wordt met 
beendermeel of organische mest 

gestrooid . Met verdunde brandnetelgier 
kan ook worden bijgemest. 

Uitzaaien of planten 
Het beste en snelste ontwikkelen de 
planten zich in een pot als ze met van 
te voren opgekweekte planten worden 
beplant. AIleen bij eenjarige soorten is 
bet aan te bevelen om ter plaatse te 
zaaien. Bij bet uitkiezen en combineren 
van soorten kan men soorten kiezen die 
zo veel mogelijk in een jaargetijde 
bloeien. Een andere mogelijkbeid is 
om te werken met een beplanting mel 
een langere bloeitijd. Daar er een grote 
keuze aan planten is kunnen beginners 
zich bet beste bouden aan beproefde 
plantencombinaties (zie volgende blad
zijde). Wie wil, kan na de bloei de 
balkonplanten in de volle grond zetten, 
zodat er ruimte vrijkomt voor de 
volgende licbting bloeiende planten. In 
ieder geval zijn vele soorten pas na bel 
tweede of derde jaar op bun mooist, 
zodat bet aan te bevelen is om de 
bloembakken vele jaren d66r te Iaten 
groeien. Dan zul je pas goed zien wat 
er allemaal bloeit: soortenrijk en 
veelzijdig, levendig en altijd 
interessant. 0 

Naschrift Josie: Jk heb dil artikel 
vertaald, omdai ik het leuk vind om mel 
wilde plan/en in potten en bakken bezig te 
zijn en de ervaring heb dat niet aitijd alles 
lukt. Zo wil bij mij het slan gekruid niet Zo 
goed in een pOI, terwijl het bij Reinhard 
loch goed blijkt te gaan . Heemst in een pOI 
gaat ook moeizaam. Jk wil kijken of er via 
Oase een ervaringsuitwisseling 101 stand 
kan komen over dit onderwerp. 
Wie heeft ervaring mel het ge bruik van 
wilde planten in potten en (balkonjbak
ken ? Heb je praktische lips 'over grond
mengsels, verzorging, potten, water geven, 
combinatie van planten etc. ? 
Schrijfdan naa r Oase ofnaar mij : 
Josie Dubbeldam, 
Prinsengracht 324 C 
1016 HX Amsterdam 

In het boek "Wildgiirten • Gdrtnern leicht
 
und richtig", ge schreven door Reinhard
 

. Will staan nog enkele andere voorbeelden
 
van uitgeprobeerde plantencombinaties. 

De aquarel op bladzijde 7 is van Annie 
Meussen en overgenomen uit De Natuur
rijke Thin van Willem Iven , uitgegeven 
door De Klei ne Aarde. 

Beide boeken zijn bij Stichting Oase te be

stellen (rie ook "Heemtuinbibliotheek ") 
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Voorjaarsbalkonbak 
Balkonbak (80 em lang, 
20 em hoog), 
Groeihoogte: 10-30 em. 

2 Alpenwildemanskruid 
(Pulsatilla alpina) 

2 Wildemanskruid 
(Pulsatilla vulgaris) 

2 Voorjaarsadonis 
(Adonis vernalis) 

2 Echte sleutelbloem 
(Primula veris) 

Zomerbalkonbak 
Balkonbak (l00 em 
lang, 20em hoog). 
Groeihoogte: 5-40 em. 

4 Grote graslelie 
(Anthericum liliago) 

1 Gele kamille 
(Anthemis tinctoria) 

2 Grote tijm 
(Thymus pulegioides) 

1 Steenanjer 
(Dianthes deltoides) 

1 Slangekruid 
(Echium vulgare) 

1 Naehtsilene 
(Silene nutans) 

Schaduwbalkonbak met
 
grassen
 
Balkonbak (80 em lang,
 
20 em hoog).
 
Groeihoogte: 5-25 em.
 

2 Kruipend zenegroen 
(Ajuga reptans) 

1 Lelietje-der-dalen 
(Convallaria majalis) . 

1 Penningkruid 
(Lysimachia nummularia) 

2 Bosaardbei 
(Fragaria vesca) 

1 Grote Veldbies 
(Luzula silvatica) 

Pot met herfstbloeiers 

Bloempot (40 em doorsnee en hoogte). Bloeitijd: juni 
tot november. Groeihoogte: 5-30 em. 

4 Bergaster 2 Kruipend stalkruid 
(Aster amellus) (Ononis repens) 

1 Bont kroonkruid 2 Blaassilene 
(Securigera varia) (Silene vulgaris) 

.5 Vlasbekje 2 Wilde Marjolein 
(Linaria vulgaris) (Origanum vulgare) 

Uitgeprobeerde 
plantencombinaties 
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tekening: 
Josie Dubbeldam 

Pot met langbloeiers in de zon
 
Bloempot (60 em doorsnee en hoogte).
 

Bloeitijd: maart tot september. Groeihoogte: 20-40 em.
 

4 Kartbuizer anjer1 Akkerklokje 
(Dianthus carthusianorum)(Campanula rapunculoides) 
1 Kluwenklokje1 Stachys germanica 
(Campanula glomerata) 

1 Irisgraminea 
1 Aardaker 

2 lnula hirta (Lathyrus tuberosus) 

Pot met langbloeiers in de 
halfschaduw en schaduw 

Bloempot (50 em doorsnee 
en hoogte). 

Bloeitijd: februari tot oktober. 
Groeihoogte: 5-40em. 

1 Gele helmbloem 
(Corydalis lutea) 

1 Gewone akelei 
(Aquilegia vulgaris) 

1 Groot vingerhoedskruid 
(Digitalis grandijlora) 

1 Donkere akelei 
(Aquilegia atrata) 

1 Ruig klokje 
(Campanula trachelium) 

1 Praehtklokje 
(Campanula persicifolia) 

1 Gewone vingerhoedskruid 
(Digitalis purpurea) 

1 Muurleeuwenbek 
(Cymbalaria muralis) 

Bloemenschaal met droogte
minnende soorten 

Vlakke bloemensehaal 
(35 em doorsnee en 15 em 

hoogte). 
Bloeitijd: mei - oktober. 

Groeihoogte: 5-20 em. 

1 Huislook 
(Sempervivum tectorum) 

1 Altijdgroene steenbreek 
(Saxifragepaniculata) 

1 Hemelsleutel 
(Sedum telephium) 

2 Wilde tijm 
(Thymus serpyllum) 

1 Spinnenwebhuislook 
(Sempervivum 

arachnoideum) 

1 Tripmadam 
(Sedum reflexum) 

1 Rotsanjer 
(Dianthus gratianopolitanus) 
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