
Toos Kossen 

chter een hoge glaswand 
onder een bijna-storm in 
Wijk aan Zee den k ik terug 

aan de oase die Heilien Tonckens 
hoar kwekerij noemt. Vier dage n 
geleden is dot nog maar: Dot enorme 
bloeme nveld dot er precies zo uitziet 
als ik me dat na de verschillende 
stukjes , die ik er over las. voorgesteld 
had. Ma ar dan nog meet; de kra cht, 
de vrolijkheid. ell dan wist ik nog 
niks van die wei eromheen, een soort 
reserve kwekerij . de slangen vooraan 
en dat hele s tuk bos waar j e zo al d ie 
anem oontjes. die ze j e voorspiegelt, 
voor je ziet. 

Heilien Tonckens (I.) in haa r elgen kw ekerlj Foto : Luc Stroman 

En dat is dan nog maar een van de 
vele, vele wonderbaarlijk mooie stuk
jes Drente, die wij van 16 - 21 juli 
bekeken hebben. Wij zijn een stuk of 
15 totaal verschillende "Oase-aan
hangers" die lekker een weekje fiets
vakantie hadden onder de liefdevolle 
hoede van Marianne van Lier en 
Willy Leufgen. 

schoolkinderen te Wilhelminaoord , geleid. Over de hei en door het bos 
2 kunstenaars, een bioloog, een ama waar de geblondeerde breedbladige 
teurplant- en vlinderkundi ge en onze wespenorchis gewoon naast het pad 
steenrijk ste Nederlander Ie Roy, groeide. Met zijn allen in een paar 
beroep : bouwer. auto 's gepakt naar Hasan Gadellaa in 
am al deze mensen met al hun ken Friesland , om daar zijn paradijsje met 
nis en verhalen aan het woord te die prachtige vijver en zijn stobben
laten, hebben we van 's ochtends wallen, waar ik hem al zoveel over 
vroeg tot 's middags laat in straf hoorde vertellen, met eigen ogen te 
tempo op de fiets Drente door kruist. zien. Lunchen met uitzicht op de tuin 
Voor een groot deel met Heilien terwijl de koolwitjes over de wilde 
voorop, die ons langs hele mooie marjole in dartelen en ook daar weer 
fietspaden en boerenerven heeft zo ' n geweldige toegift in de vorrn 

van een moestuin waar mijn handen Op zoek naar leuke soorten 
van gaan jeuken. Ja, zo moet (kan) 
een moestuin er uitzien! 

Ik begin maar es met een lijstje van 
de beroepen van aile mensen die alle

Foto: Marianne van Lier 

Ik hoop maar dat iemand anders nog 

maal ingezet zijn om 't voor ons eens een stukje aan Louis Ie Roy wil 

onvergetelijk te maken . Oat geeft dan wijden, want dat is wei heel excJu

gelijk een aardige indruk van de ver sief, zowel zijn bouwsels als zijn 

sch iIlende soorten onderwerpen , waar filosofie . Ik zou hem te zeer te kort 

wij allemaal kennis mee gemaak t doen als ik daar iets over probeerde 

hebben; 4 kwekers, 3 hoveniers, 3 te zeggen. Absoluut bijzonder om 

tuinontwerpers, een boswachter, een hem te horen praten terwijl je rustig 

verhalenverteller, een aantal docenten leunt tegen een door hem gebouwde 

van de tuinbouwschool in Frederiks mum volgens Romeins bestek. 

oord, verschillende medewerkers van Daar tegenover weer het zeer aardse 

het buitencentrum voor Haagse verhaal over een blauwe bessen kwe-
Louis Ie Roy (I.) en Johan Heirman in 
gesprek Foto: Life Stroman 
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kerij , die van Harrie van NOOl1 van 
" De Vrolijke Noot ", die tussen neus 
en lippen door nog even vertelde dat 
hij op zoek is naar een medewerker 
voor de boornkwekerij , Overigen s 
moes ten we wei al zij n rijpe bessen 
testen, dat was heerlij k. 

Onze tocht ging verder naar de steen
en even later de bronstijd , waar we 
in het Buitencentrum van de Haagse 
schooljeugd - konden zien hoe men
sen vroeger leefden en hoe zij hun 
huizen bouwden . Er zijn manieren 
bedac ht hoe ze vroeger gaten in de 
muren hadden voor licht en lucht, die 
ze dan konden afdekken met behulp 
van Jeren lappen die in open stand op 
een stok omhoo ggerold werden. Die 
stok werd dan weer in lwee v-vorrni 
ge staand e stokken, die gewoon 
onderdeel van de muur zijn , geha n
gen. Ook een simpe le afscheiding 
werd gemaakt met behu lp van 
natuurlijke houtvormen. Een door de 
Haagse kinderen zel f bewerkt akker
rje laat zien welke verschillende 
gewassen in die tijd al verbouwd 
werden. In de bronsgieterij mogen de 
kinderen zelf een bronzen vorrn gie
ten . Kortorn een prachtige leer-/ erva 
ringsplek om een geweldige school
reis Ie mogen hebben . 
Henk Pleiter vertelde ons van alles 
over zijn manier van hovenieren. H ij 
liet ons bij een van zij n projecten 
hele stapels muurtjes zien. Muurtjes 
met een hoge ecologi sche waarde 
zowel voor flora als fauna. Heel 
moo i om naar te kijken. Bovendien 
hebbe n we zijn "Arnica kweke rij" 

In de tuin va n Hasan Ga de llaa 

bekeken. Weer een kweker ij en wee r 
totaa l ande rs dan de andere kwekerij 
en die we gez ien hebben . Alles keu
rig in het gelid en met een zeer door
dacht wiedsysteem. Daar zag ik voor 
het eerst een witte zeer hoge Keizers
kroon, haast nog rnooier dan de gele . 
Verder legde Henk uit hoe je in korte 
tijd een stuk land dar niet eco log isch 
bebouwd werd tot keurmerk-grond 
kan omtoveren. 
Oooh en dan die heerlijke tuin van 
Jan Wartena , die maar grotendeels 
zijn gang mag gaan , mel grasklokjes 
en een 'rnini muntje ' tussen de tege ls 
van her terra s. Echte jeneverbessen 
die zichze lfgewoon uitzaaien . En 
een paar hele bijzondere moerasplan
ten die met zeer veel zorg gekce srerd 

worden. En de rasechte klimopbrem
raap, die ik alleen in de Wiedijk in 
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Amsterdam eerde r zag. En toen die 
bijzond ere verrassing 's avonds onder 
de lindeboom op het kampee rterrein, 
waar we als het maar even kan buiten 
eten , vertelt Jan zij n verhalen, niet 
zomaar het verhaal van zijn tuin of 
zij n vele werkzaamheden die met 
natuur re maken hebben . Nee, echte 
vo lksverha len, die je voor je ziet als 
hij ze vertelt, de ril lingen lopen over 
je rug als de eigenwijze held in de 
ogen van de slang kijkt en een zuc ht 
van verl icht ing als hem zijn dwa ling 
vergeven wordt . 
Over lindebomen gesproken, ik ruik 
nog in mij n hoofd de geur van de 
bloe iende linde in de tuin bij de tuin
bouwschool van Frederiksoord. Wat 
had ik daar graag leerling willen zijn . 
In die enorme ruin mogen werken en 
daardoor de broodnod ige ervaring 

In de boom - en blau we bessenkweke ri j " De Vro lijke Noo t" van Har r le van Noon F0 10 s: Wi /~ I' Leu fg en 

herfst 2002 ...----------
-------. 



Arnica montana Foto: Willy Leu fgen 

opdoen, om een goed hovenier(ster) 
te worden. Zien hoe planten en 
bomen uitgroeien. En hoe zich 
natuur ontwikkelt onder verschillen
de omstandigheden. Bijvoorbeeld 
door de bodemgesteldheid en de 
lichtinvloeden aan te passen . 

Ach, en dan heb ik nog niet verteld 
over dat ene vennetje, waar we wei 
drie keer de hoek om moesten, maar 
helaas nooit de tijd hadden om langs 
de rand te rommelen op zoek naar 
wateraa rdbeien. 
En nog niet verteld over het elke 
morgen om 5.00 uur gewekt worden 
door een waar vogeJconcert, wat 

moet ik nog veel Jeren, ik herken er 
geen een van. En die vleermui s die 
elke avond vanaf 10 voor I I met zij n 
vriendjes kwam buitenspeJ en. 
En nog niet verteld over al die aardi
ge mensen waar ik a l dit moois mee 
mocht delen. Mensen met allemaal 
zo hun eigen invalshoek maar vo l
gens mij net zo genietend als ik. 
Soms met zij n allen fietsend op een 
r ij , soms in groepjes kletsend over 
een gewoo n weggetje. 
En van die oude landingsbaan en de 
stuifduinen en kwekerij Cultura en de 
natuurontwikkel ingsprojecten in 
Noor d- en Zuidwolde en de tuinen 
van Ruinen en de vlindertuin in 
Zuidwolde en de Prionatuinen en de 
tuin en de werkplaats van Siemen 
Dij kstra en ..... en dan zal ik nog wei 
iets vergeten zijn . 

' t Was heerlijk. 

Toos Kossen werkt als zelfstandig 
ho venier: 

Hoar adres: Weesperzijde 110 t , 
1091 EN Amsterdam, tel. 020
692 1424, e-mai l: toostuin@xs4all.nl 

Tijdens het Oase-weekje in Drente en Friesland kwamen we - niet ge heel toe
vallig natuurlijk - regelmatig Henk Pleiter tegen. Eerst bij een op het eerste 
gezicht niet erg spectacuaire sloot: dat bleek een belangrijke groe iplek van 
Arnica montana, WOOl' Henk zich heel erg voor ingezet had. De Arnica was er 
uitgebloeid, maar toen we een dog later zijn kwekerij bezochten konden we nog 
volop van de mooie, warmgele kleur van hoar bloemen genieten. Op zaterdag 
fietsten we op weg naar Appe lscha longs een camping, WOOl' Henk liet zien hoe 
hij in en op vele meters muurtjes de planten van zijn Arn ica-kwekerij in zijn 
ontwerpen toepast. 

Av 

Henk Pleiter 

I vanaf 1987 bestaat de 
Arnica - kwekerij . Sinds die 
tijd is de kwekerij op stap 

gewees t door Drente ; eerst in Ha
velte, daarna op drie locaties rond 
Dwingeloo. Vanaf 2000 hebben we 
twee ha. grond gekocht in Eemster 
Dwingeloo. Op deze plek kunnen we 
de komende jaren goed uitgroeien . 
Op dit moment telen we rond de 100 
soorte n waarvan een aantal in grote 
hoeveelheden, vooral Arnica 
( 100.000 planten). Arnica is vooral 
bedoeld om medicijnen van te rna

ken. Zowel de bloem, blad als de 
wortel worden voor dit doe l gebruikt. 
De andere soorten worden verkoc ht 
aan (Eko)kwekerijen/hoveniers en 
ontwerpers. We oogsten ook veel 
zaad, dat ik gebruik om bloemweiden 
in te zaaien. Vooral vorig jaar zij n al 
mijn inzaai-opdrachten gedaan met 
zaad van de kwekerij. Ook planten 
heb ik nodig voor mijn opdrachten, 
zodat we a ile planten met Eko keur
merk kunnen leveren. 

Zeer goede bodemkwaliteit 
De bodemkwa liteit is erg belangrijk 
voor een vollegrondskwekerij als de 
onze. Op de nieuwe plek is de bodem 
zeer goed, een mengsel van plakkeri
ge zwarte grond met een beetje veen 
en leem (ongeveer 60 cm dik) met 
daaronder zand met oergrond (licht 
ijzermengse l). Deze grond is weinig 
te vinden in de omgeving van 

Dwingeloo, meestal is de bodem erg 
zanderig met vaak veel ijzer in de 
boven laag. Of juist veel veengro nd 
en daardoor dus te nat (slechte water
afvoer) met een lage pH. 
Omdat we inheemse vlinderplanten 
telen (vee l soorten zij n bedreigde 
planten en staan op de Rode Lijst) 
moet er zo weinig mogelijk kalk ge
bruikt worden, want kalk verandert 
de kiemkrach t sterk. De kiemkracht 
van deze soorten is toch al zeer wis
selend en vaak laag maar door kalk 
te gebruike n (om de pH omhoog te 
krikken) is de kiemkracht van het 
zaad helemaal niet meer in te sc hat
ten. De pH van de nieuwe kwekerij 
ligt tussen 5.2 en 4 .8, voor onze 
soorten een prima niveau, Voor de 
plantenteelt in het algemeen is dit 
laag. Lager dan de 4.8 moet de pH 
niet zijn want rond dat niveau ligt 
een soort rode l ij n, eronder is de 
kiemkracht zeer laag en ontstaan er 
allerlei ziektes, voora l schimrnelziek
tes die erg moeilijk te bestrijden zijn. 
Vooral als Eko-bedrijf moet je meer 
doen aan het voorkomen van ziektes 
dan aan het bestrijden ervan. 

Eko-keurmerk 
Op de grond moest zo snel mogel ijk 
een Eko-keurrnerk komen (die zit 
altijd op de grond, niet op het be
drijf) . We hadden op de oude kweke
rij al jaren het Eko - keurmerk. Met 
de nieuwe grond hadden we een 
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