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idden in her veenweidege
bled van de Utrechtse 
vechtstreek wordt sinds een 

tiental jaren een moerastuin uitge
breid mel een gedeelte voor stinren
planten. Op een "onmogelijke" 
plaats, want stinrenplanten houden 
van een goa l gedraineerde, kalk- en 
kleihoude nde grand. Het tegendeel 
dus vall de natte, zure veengrond van 
de voorinalige veenweide. Waarolll 
op die plek dan ta ch de:e tuin? 11< za! 
proberen dat hieronder uit te leggen. 

Al tijdens mijn studie seheikunde 
kreeg ik belang stell ing voor planten. 

Vandaar een bijvak bij het Botani sch 
Laboratoriu rn. Vanwege de gemoede 
lijke sfeer, onder andere doo r de 
Oude Utrechtse Hortus besloot ik 
daar in 1968 te soJlieiteren . In het
zel fde jaar koehten wij onze woning 
in West bro ok , op een zoge naamde 
legakker tem idd en van doo r uitve nen 

onrstane veenplassen. Aa n de Uni
versiteit ging ik onde rzoe k doen aan 
Hoya's, wasbloem-soo rten van tropi
sehe bossen. Het bleek dat die plan
ten voor hun groei afhankelij k zij n 
van sehimmels. Zo ' n samenwerking 
word t weI symbiose genoemd. Bij 
die symbiose spelen ook mieren een 
belangrijke rol. Hoya's zij n, net als 
vee l andere bosplanten zogenaamde 
mierenpl anten : bij gebrek aan wind 
worden de zaden door mieren ver
sleep t. Zo worden Hoya's samen met 
andere planten door mieren gezaaid 
in mierentuinen , nesten hoog in de 
bom en van trop isehe bossen. Ze 
groeien daar als epiphy ten. met voe

dingsstoffen die door de mieren wor
den aanges leept. 

De keuze voor stinzenplanten 
Toen er mindel' belangstell ing kwarn 
voor onderzoek aan tropi sche planten 

ben ik aan stinze nplanten gaan wer
ken. Want oo k de meeste srinzen

planten zijn van oorsprong bosplan
ten, van kalkrijke bodern s. En net als 
de Hoya's zijn ze voor hun overleven 
afhankelijk van (bodem)sehimmels. 
En van mieren, die de zaden naar hun 
nesten slepen. Na het afb ijten van de 
zog enaa md e mieren broodjes kiemen 
de zaden in de rulle, voedselrijke 
aarde rond de mierenn esten . Door die 
symbioses kunnen stinzenplanten 
zich in Nederland op door mensen 
opgehoogde terpacht ige plaatsen op 
een natuurl ij ke manier voo rt planten. 

Ondank s het feit dat het ingeburger
de, 'all ochrone planten zijn uit 
vooral Zuid - en Oost-Europa. 

De bodem van her stinzenplantenbio
roop moet ka lkr ij k zijn . Kalk ver
hoogt de zuurgraad (pH) van de 
bodem waardoor de groei van baete
rien wordt ges timuleerd. Die zorgen 
dan voor een snel le afbraak van 
humus, waa rbij vee l mineralen vrij 

komen. Die zijn nodig voor een snel
Ie groei gedurende het korte groeisei
zoen. Dar loopt van het najaar waar in 
het blad valt tot in de voorzomer. 

Precies in het vochtige jaargetijde 
dus, wanneer ook de voor de planten 
noodzakelijke bodernschirnmels opt i
maal groeien. Die bodemsch immels, 
soorten van kalkhoudende bodems, 
zij n nodig om snel de door bacterie n 
uit humus vrijgemaakte mineralen op 
te nemen en door te geven aan de 
stinzenplanten. 
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Het co ntact tussen de planrenwort el s 

en de schimmeldraden is zo innig dat 
deze samenwerking een eigen naarn 
heeft: mycorrh iza. Letterlijk: schim
melwortel , dikke wortelstompje s 
waarin miljoenen schimmeldraden 
doordringen die de plant van water 
en mineralen voorzien. In ongestoor
de bodems vorrne n humus atb rekende 
schimmels en - bacterien, met de 
planren die de humus produceren, de 
partners in een gesloten kringloop 
waa rbij de plant steeds kan blijven 
groeien. Met mineralen die steeds 
worden hergebruikt, en niet kunnen 
weg lekken orndar ze direk t na het 

vrij maken door het netwerk van 
bodemsch irnmels worde n opgeslorpt. 
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in de natuur groeien bijna aile vaste 
planten met rn ycorrhizale worte ls. De 
ca 5% akkeronkruiden kunnen met 
hun 'echte wortels niet concurre ren 
met bodemschim mels en groeie n 
daarorn vooral op verstoorde bodems, 
waar de mineralen in vrije vorm aan
wezig zijn. 

Door de ervariug met on:e veentuin 
was liet me duidelijk dat ook veen, 
net als 11II1/1I/s . vol/edig uit afg estor
vel/ plantenresten is gevornid. 
Waeld\vijd is veen de nieest voorko
mende plantensto]. Het logische 
gevolg \\"(/s dat ik me ook ging ver
diepen ill de eco logie \ '(1/( veen en 
veengebieden, vooral van de planten 
die daar groe ien. Mijn tuin, midden 
in het veen wad mijn proeftuin. 

Bij de Universiteit was men niet 
enthousiast ove r mijn keuze voor 
stinzenplanten. Onderzoek eraa n zou 
te moeilij k zijn, en het paste niet in 
de belangstell ing van de groep waar
in ik terecht gekomen was. Want 
rnijn oorspronkelijke vakgebied was 
bij een reorganisatie verdwenen . Een 
en ander had tot gevo lg dar ik een 
aantal rnaanden thuis was. Dam kon 
ik rnijn frustratie, creativiteit en ener
gie kwijt bij de aanleg van de stin
zenplantentuin op een aan de veen
tuin grenzende veenwe ide. Daarrnee 
w i lde ik bewijzen dar mijn eco logi
sche ideeen klopten! 

De eerst e tuinaanl eg 
De aanleg op een arnper boven het 
grondwater Iiggende 40 mete r brede 
veenakker, een niet-uit geveend zoge
naamd 'voorl and' aan de Kerkdij k, 
werd omstreeks J993 begon nen toen 
een tegenoverliggend weiland we rd 

opge hoogd met rivierklei. vrijgeko
men bij de aanleg van rio lering in 
ee n Utrechtse woonwijk bij de Vecht. 
Precies de grond die ik nodig had om 
als basis te diene n voor de stinzen

plantentuin . Een praatje met de uit
voerder leverde 15 gratis vrachten 
op, en toestemming van de provincie, 
want de grond was al geke urd. Er 
werd een shovel gerege ld en de 
vrachten vanuit het weiland in de 
vorrn van een vraagteken, met de 
punt naar de Kerkdijk op de toekorn

stige tuin aangebracht. Achteraan. bij 
de punt van de krul ca. 2.5 meter 
hoog, aflope nd tot 0,5 meter bij de 
tuiningang. Het kwart van de tuin 
linksvoor werd egaa l opge hoogd met 
ca 25 cm kleigrond . Dat moest de 
"stinzenwe i" worde n. Her kwar t 
recht svoor werd afgep lagd tot op het 
schone veen, tot ongeveer grondwa
terniveau, Daar moest een veenmoe
ras komen . Binnen de kru l van de 
kleiring werd een vrij diepe vijve r 
gegraven, tot in het pleistocene zand 
van de ondergrond. Daardoor was de 
aanvoer van voedselarm, maar kalk
en ijzerrij k kwe lwater verzeke rd, 
waardoor er ze ldzarne water- en moe-

De eerste steen! 

rasplanten zoude n kunnen groe ien. 
De kleiring werd aan de binnenkant 
verder opge hoogd met de apart 
gehoud en voedselrijke, venige 
bovengrond. Dat zou daa r gaan verte
ren en voor de nodige rnineralen zor
gen. Inderdaad heeft daa r jarenlang 
vooral koolzaad gegroe id. een ' ak
keronkru id' . Want doo r de verstor ing 
van de grond was het schimrnelnet
werk er vernield, waardoo r de vrijko
mende mineralen er niet meer wer
den opge nome n door schimmels, 
maar door de haarwortels van de 
onkruiden. Nu, na bijn a tien jaar is er 
nog steeds een gedeel te waar de 
bodem schi mmels, doo r de Jigging op 
de felle zon, nog onvo ldoe nde aan
wezig zij n. Daar groei t nog 'on
kruid ' . M ij n conc lusie is dus: bodem
lagen zo min moge lijk omkere n. Op
hagen of afdekken met ondiepe lagen 
zoda t de bodemschimmels en vaste 

planren er van onderaf kunnen bin
nendringen. Ik verge lijk deze man ier 
van tuinieren maar met een goed 
schilderij : ook dar is in lagen opge

zet. 
Lang s de buitenka nt werden vervol
gens vrachten zand uitgereden zodat 
een breed pad ontsto nd , enkele me
ters van de sloten die het terrein 
rondom begrenzen. De grove inde
ling was daarrnee klaar, waarna de 
kleinschal ige invuJl ing kon beginnen . 

Humus, kalk en stenen 
Voor de aanvo er van humu s, de bron 
van minera len, waren rondom al 
diverse hagen geplant : elzen (die met 
hun wortelknolletjes-bacterien voor 
extra stikstof zorgen), meidoorns, 

knotwilgen en lindes. En ook ver

scheidene solitaire bomen en hees
ters, Ook zullen veel mineral en blij
yen vrijkomen uit het verteren van de 
veen -ondergrond , die voortdurend 
zakt door de doorgaa nde ontwate ring 

van de veenpolder. Oa k slootbagge r 
vormt een regelmatige bron van 
voedselrijke humus. Met de compost 
van massa's snoeisel en maaisel is er 
dus plantenvoedse l in ov erv loed , 

Voor het sne l ver teren (compo steren) 
van al die humus is, zoals boven 

besproken, wei kalk nodig. Veel 
kalk! 
AI vanaf de eerste ontginning van het 
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vee nland, een 1000 j aar ge lede n, was 
bek end dar veen gro nd vruc htbaarder 
is wanneer het word t bekalkt, Bij het 
"toern aken " met ka lkhoude nd stads 
afval hebben mij n voorga ngers de 
onvermijdelijke bodemdaling voor 
lief genomen . Met als gevo lg dar 
naar schatting vij f meter vee n ver
dween. De tuin ligt nu op I m - NAP. 
in tegen stelling to t het oorsp ronkelij 
ke hoogveen dat op 3 a4 m +NAP 
ge legen ka n hebben . 
Ze lf heb ik bij de tuinaanleg meerde
re vrachtwagens ka lkrij k puin in de 
tuin verwerkt. De hele ste nen en ook 
veel grote kalkgem etselde bro kke n 
werde n verwerkt in (keer)muren. De 
rest werd ge zee fd door een groo t 
(loo p)roos ter. Her grove puin diend e 
als fund erin g o nde r de paden , en war 
door de zee f vie l werd met kru iwa
ge ns tegelijk over toekorn stige stin
ze nvakken geki ep t. Daarmee imiteer
de ik het effect van her ee uwenlang 
ophopen van kaJkrijk puin door 
sloo p- en bouwaktiv iteit en in de 
'echte' st inze npJantent uine n. 
Oo k we rd daarom rnassaal sc hel pen
gruis uitgereden . Oat kreeg ik van de 
fac ultei t d iergen eesku nde toe n hun 
met schelpen verharde paardendraf
baan met and er ma ter iaa l werd ver
hard. 
Op een vergelijkbare ma nie r werden 
rnassa's basalt , kalk steen . kinderkop
pe n, kloo sterrnoppen. granie ten- en 
arduinen trott oirband en "georgani
seerd". En niet te verg eten de dui
zende n oude leien , van daken van 
ker ken en van het oud e Botani sch 
Laboratorium. Die werden als keer
muren gestapeld en als puin toege
past op de paden . 

Veel van de toe gep aste planten we r
den ge koc ht. En door de jaren heen 
heb ik van kwe kers en via tuin centra 
in de buurt massa 's bol- en knolge
wassen kunn en overnernen. Toch is 
het merendeel daarvan inm idde ls ver
dwenen. Voorn arnelij k omda t de 
bodem nog niet ' rijp ' was (de bodern
sc himmels hadden zich nog onvol
doende ge vestigd ) en omdat oo k de 
droge bollen ge en of onvo ldoe nde 
leven svatbare sc himme ls bij zich 
hadd en . Uitzaa ien en 'gre en ' verplan
ten is nog steeds de beste ga rant ie 
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sneeuwklokjes (I) en lenteklokjes (r) 

voor succes. Dat blijkt onder andere 
voor het "bijgoed" (de kleinere bol
gewa sjes zoal s sneeuwklokjes en len
teklokjes ) en voor nieskruidsoorten. 
kievit sbloernen, ratelaar en wilde 
orchideen. 

Educatie 
Een belangrijk element van de tuin is 
educat ie, Dat is onder andere het 
gevolg van een naruurgidsencursus 
bij het IVN. die ik volgde toen 
onduidelijk was war mijn toekomst 
zou inhouden . Maar zeker ook van de 
contacten met Oa se en de Oa se
leden , precie s in die voor mij moeil ij
ke periode. 
AI enkele jaren stellen wij de ruin 
beschikbaar voor scholenprojecten. in 
overleg met de gemeente, met de 
milieudien st en in her kader van 
Open Monumentendag. Programma's 
over veen en het veen landschap. 
maar ook over vlinders en libeJlen. 
Zel f ben ik vooral actief met voor
lichting aan de groeiend e aantallen 
tuinbezoekers op de open tuindagen, 
elke laatste zarerdag van februari tim 
september wanneer onze ruin vrij 
toegankelijk is. Daarnaast komen er 
op afspraak tuingroepen en andere 
groepe n die zich interesseren voor de 
ecolog ische achte rgrond van onze 
ruin. Tenslotte publiceer ik de kennis 
die ik via mijn werk vergaar. 
De bedoeling is om in de ruin een 
educatieve ruimte te bouwen. 
Ook om de ornvan grijke verzarneling 
ruin- , natuur- en land schapsboeken in 
onder te brengen . 

Stinzenplantenbiotopen, relatie met 
veenontginning? 
AI tientallen eeuwen heeft de mens 

het ooit hoge veen ontwaterd voor 
akkerbouw en veeteelt. Aanvankelijk 
vanaf terpen langs de kust en vanaf 
oeverwallen van (veen)rivieren. Die 
oudste woonsteden bleven sindsdien 
bewoond. Evenals de versterkingen 
die ontstonden op de oudste wegen 
door en langs de veenwildernissen. 
Zoal s de tufstenen Castella langs 
Limes. de Romein se Rijksgren s. Na 
de Romeinen narnen Friezen en 
Noorrnannen de macht tijdelijk over 
totdat de Bisschoppen, met hulp van 
de Duitse keizer er de macht in han
den kregen en er hun kerken bouw
den . Om ook de lucratieve veenge
bieden te beheersen delegeerden zij 
de rnacht aan kapittels, monniken , 
ministerialen en plaatselijke adel, Die 
rnochten de veenwildernissen ontgin
nen, er versterkte bouwwerken op na 
houden en belastin gen heffen in ruil 
voor een tiende van de opbrengst. 
Het gevolg was een explosie van 
bouwactiviteiten. vooral op terpen en 
oeverwallen . aan de rand van veen
ontginningen. Bij voorbeeld van (ver
sterk te) parochiekerken, we lhaast 
identiek aan de latere ' stinzen', 
abdijen en ontginningsboerderijen 
(uithoven) . Met de inkomsten werden 
in de steden, vaak door kapittel s, 
monumenrale kloosters en kerken 
gebouwd, aanvankelijk voornamelij k 
van tufsteen. Bouwen met baksteen, 
zoals kloosterm oppen werd mogelijk 
door gebruik van turf als brandstof. 
Vanwege de benodigde klei werden 
de bakstenen massaal gemaakt in 
ove ns die , evenals de vele kalkb ran
derijen en pannenbakkerijen op de 
oeverwaJlen van de rivieren stonden. 
Door herhaald e sloop, herbouw en 
woonafval groeiden op al die plaat

sen de terpen en oeverwallen uit tot 
hoge dorp s- en stadsterpen. Het eer 
ste Romeinse castellum, op her 
Domplein in Utrecht bijvoorbeeld 
ligt nu 5 m beneden het huidige 
straatniveau. De latere lusrhoven , 

zoaIs die van de rijke VOC-h andela
ren Jiggen vaak op historische 
bodem : de opge hoogde, versterkte 
ontginnin gsbases van de "cope -our

ginningen" uit de bisschopsperi ode. 
Evenal s de veJe kastelen en ridder
hofsteden verdwenen de meeste weer. 
Want de kurk van de welvaa rt, de 
turf verdween door de grote verve
ningen . Nu herinneren aileen stinzen
planren, op de kalkrij ke puinhopen 
op de oever wallen aan de verzamel

woede van exotische planten van de 
eigenaren van weleer , in de tijd van 
de tulpen gek te. 
Met deze geschiedenis in gedachten 
valt de locatie van de Westbroekse 
Moera s- en Stinzenplantentuin mis
schien te verdedigen. 

Marianne en Wim Baas stellen hun 
win efke laatste zaterdag van f ebI'll 

ari rim september open vaal' geinte
resseerd publie k. 

Hun adres : 
Kerkdijk 126 
36 f5 Bi Weslbroek. 
ref. 0346-28 /485 
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