
Een rotstuin voor nog meer tuinplezier
 

Joep llan de Laar 

Eind 1994 betrok ik een nieuwe 
waning in de Utrechtse wijk Voordorp. 
Meteen na de oplevering ben ik begon
nen om de voor stadse begrippen tela
tiefgrote achiertuin (ca. 12 bij 18 
meter) Iloor het grootste deel in te rich
ten als natuurtuln. Er was toch tijd 
genoeg; in huis lekte het nog aan aile 
kanten zodat we daar niet a! te veel 
aan de inrichting konden doen. 
De hoofdstructuur was ai snel gereali
seerd: een Ilijller, met de uitgegraven 
grond een Ilerhoging achterin rechts 
met het oog op de ontwikkeling Ilan 
een vogelbosje met stinzenplanten 
eronder; met aangevoerd zand en mer
ge/ een kalkheullel achierin links, ellen
eens Iloor een bosje maar met een 
kalkgraslandje ero nder; Iloor het overi
ge vooral de basis Iloor een te ontwik
kelen soortenrijk hooiland in de zone 
rond de Ilijller. Rondom de tuin is een 
inmiddels stellig uitgegroeide gemeng
de haag geplont. 
We zijn inmiddels al weerbijna 10 jaar 

verder. Het geheelontwikkelt zich naar 
wens. Elk jaar brengt ook verrassingen 
mee (het opduiken Ilan de prachtorchi
dee Soldaatie en Ilan het Zonneroosje, . 
het succesvo!broeden Ilan staartmezen). 
Ondanks het nog altijd welig tieren 
Ilan heermoes (zie het winternummer 
Ilan Oase, 1998) valt er ge/ukkig steeds 
vee! ie genieten, op en of met de sei
zoenen. En dai ierwi]! de inspanningen 
Iloor beheer en onderhoud zijn te over

zien. Toch wilde ik er wei wat bij: een 
geschikt plekje waar ik wat muurplan
ten en rots- en atpiene pianten zou 
kunnen laten groeien. 

Het plan: het wordt een 'verhoogd 
bed' 
In het najaar van 2003, met ziekte
verlof thuis , kreeg ik de t ijd om de 
haalbaarheid van een rotstuin tje 
eens nader te onderzoeken. Zo'n 
stuk je uitheemse natuur wilde ik 
uitera ard niet in mijn inh eemse 
natuurtuin opnemen. Een plek dicht 
tegen het huis leek mij meer op zijn 
plaats . Het vak onder het keuken

raam , pal naast het ter ras zou het 
moeten worden . Daar lag nu het 
stukje meer cultuurlijke tuin waar ik 
toch al minder tevreden over was. 
Bolgewasjes gaven ter plekke in het 
voorjaar nog wei kleur maar later in 
het seizoen moest kleur (en geur!) 
komen van de dr ie aldaar oo k aange
plante rozenstruiken; voor het overi
ge stelde het allema al niet zo veel 
voor. 
De vervolgstap was te bezien wat op 
de aldus gekozen plek tot de moge
lijkheden zou behoren . Daartoe heb 
ik me eerst wat verdi ept in de litera
tuur (zie de literatuuropgave) en heb 
ik links en rechts wat advies inge
wonnen. Vanwege de zeer beperkte 
besch ikbare oppervlakte viel een 
aantal typen rotstuin af. Een kopie 
van een rots- en stenenri jke berghel
ling als groeiplaats voor rotsplanten 
kon ik uiteraard vergeten . Ook bij 
beperkte ruimte blijken er echter vol
doende alternatieven te zijn om met 
succes met rots- en muurplanten te 
werken. Je kan bijvoorbeeld mooie 
resultaten met losstaande troggen 
bereiken . Mijn keuze viet echter op 
een zogenaamd 'verhoogd bed ', te 
bouwen tegen de achtergevel onder 
het keukenraam . 
Om mijn ideeen nog wat verder 
'spits' te krijgen heb ik enkele inspi
rerende voorbeeldlocaties bezocht. 
Op het complex van de botanische 
tu inen van de Universiteit Utrecht 
op Fort Hoofdd ijk in Un ivers iteits
centrum De Uithof krijg je een goed 
beeld van wat er zoal met de ver
schillende typen rots- en muurtuinen 
valt te realiseren , de moeite van een 
bezoek meer dan waard. 
Opmerkelijk vond ik daar het gebru ik 
van gebroken stoeptegels voor het 
optrekken van keerm uurt jes. Veel 
heb ik opgestoken van enkele bezoe
ken aan Kwekerij Ploeger in De Bil t ; 
op hun terrein bevindt zich onder 
veel meer een vrij grote voo rbeeld 
rots-en muurtu in; je kunt er ook zien 
hoe in aanmerk ing komende soorten 
zich gedragen en hoe zij bij elkaar 
passen . In gesprek met de eigenaar 
en zijn personeelleerde ik het nodi-
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ge over de eisen di e aan de opbouw 
van een goed e rots - en muurtuin van 

het type 'verhoogd bed ' moeten wor

den gesteld . 

Materiaal 

Stenen 
In de praktij k bleek het niet zo moei

lij k te zi jn om geschikte stenen te 

vi nden voor het optrekken van de 
muurtjes. Het materiaal yoo r veel 

geld aanschaffen bij een tuincentrum 

is niet nodig. Het meest voor handen 

zijn gebrok en stoe ptegels, m aar die 
vind ik estheti sch wat minder. Een 

beetje rondr ijden in de buurt was vol -

Verhoogd bed 
Er zijn vele manieren voor het tui

nieren met rotsplanten. Is er veel 
ruimte beschikbaar en de tuin ligt 

in een van nature glooiend gebied, 

dan kan zelfs worden gedacht aan 

de aanleg van een imit atie alpen

weide met allerlei keien of aan een 

gruishelling. De kleinst behuisden 

onder ons kunnen op balkon of ter

rasje altijd nog fraaie rotsplanten ge

zelschapjes onderhouden op een 

paar dakpannen of in troggen. In 

onder meer 'de Rotstuin - de ver

rassende variati e in rotstuinen ' (zie 

literatuurl ijst) worden diverse denk

bare alternatieven naast elkaar 

gezet. 
Een 'verhoogd bed' is een van die 

alternatieven. Deze constructi e 

doende om aan geschikter m ater iaal 
te komen . Vrijwel 'om de hoek', bij 

Fort Blauwcapel , was een bou wpro

ject al enige tijd in uitvoerin g. Dat 
leverde voor m ijn doel geschikte 

afYalproducten op : oude, poreuze 
bakstenen en gebroken st raats tenen, 

genoeg om een verhoogd bed uit op 
te tr ekken. 

Grond 
Op advies van Ploeger De Bilt heb ik 

goede tuingrond als bas ismateriaal 

gebrui kt. Een belan grij ke vo orwaarde 
voo r het welslagen van een ver

hoogd bed is dat de grond goed 

bestaat in principe uit een rechthoek, 

aan aile zijden opgebouwd uit muur

tjes van 'droog' (dus zonder toepas

sing van cement) gestapelde stenen, 

en gevuld met een geschikt grond

mengsel. De afmet ingen zijn geheel 

afhankelijk van de ruimte die er is; de 

hoogte kan varieren van ca. 4 0 tot 

ca. 80 centimeter. De voegen bieden 

ruimte voor vele soorten spleetplan

ten, zowel zon- als schaduwminnen

de. Uiteraard kan ook het bovenvlak 

worden beplant. Het is een van de 

goedkopere en minder ruimte ver

gende manier om een mooie collec

tie rotsplanten te verzamelen. 

Bovendien is een verhoogd bed over

zichtel ijk en gemakkelijk te onder

houden. 

d raineert. Daartoe heb ik in een ver

houding 1:1 breker zand en fijn grind 

doorgemengd . De gewenste kalkrij k

dom werd bere ikt doo r in de boven 

ste 2 0 cm ruim van het zogenaamd e 

parkgoud door te werken. Vanwe ge 

de same nstelli ng draagt toepa ssin g 

van parkgoud bij aan een goed e 

drainage. 

Voo r de fin ishin g tou ch is afst rooi en 

m et bijvoorbeeld een laagje [apan se 
spl it een gepaste keuze. Het beschermt 

de gevoel iger rotsp lanten tegen rot

tin g aan de wortelhal s ma ar biedt 

ook no g een s een rus tige achter

grond waardoor de planten goed uit

komen. 

Aanleg 

Ligging, expositie, grootte 
De gekozen locatie onder het keu

kenr aam biedt ruimte vo or de aanleg 

van een verh oogd bed van ruim 2 

m eter lang en ca. 75 cent im ete r diep . 
Het lange deel loopt evenwijd ig aan 

de achtergevel . Dat houdt in dat de 

het langste muu rtj e op het ooste n is 

geexponeerd. Tijd ens het groeisei
zoen bete kent dat bezo nn ing tot 

ongeveer 1 uu r 's m idda gs . Het 

meest noordel ijke kor te m uurtj e zal 

v rijw el voo rtdurend in de schaduw 

ko men te liggen. 

Voo rbereiding, ook wat !)oor defauna 
De plek m oest eerst worden vri jge-

Parkgoud 
Ten oosten van Virton in Zuid Belgie en 
in aangrenzend Luxemburg wordt het 

zogenaamde parkgoud gewonnen. Het 

is een gedolomiti seerde kalksteen die 

is gevormd in ondiepe zoute lagunes 

tijdens het Bajociaan ti jdperk, ofwel de 

Midden-Jura. Vanwege zijn goudgele 

kleur is het een gewilde grondstof voor 

vele toepassingen, zeals het maken van 

terrassen, opr itten en voetpaden. Zelfs 

zijn er beroemde gebouwen uit opge

trokken zoals de Abdij van Orval. 
Parkgoud heeft een brede korrelverde

ling, de deeltjes van het voor de 

rotstuin gebruikte kaliber varierend van 

ongeveer een halve millimeter tot maxi

maal 2 _ centimeter. Vanwege deze kor

relverdeling heeft dit gesteente goede 

drainerende eigenschappen. 
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m aakt van de besta ande begroeiing. 
De bollen wa ren er zo uitgewipt en 
elders herplant, het uitgraven van de 
rozenstrui k kostte echter de nodige 
zweetdruppels maar wa s toch met 
een klein uurtje wei volbracht. 
Alvorens nu met het opbouwen van 

het verhoogde bed te begi nnen heb 
ik eerst een eenvoudi g egelonderko
men gebouwd , best aande uit een 
grote terrastegel die wordt on.der
steund door enkele stenen. Tevens 

heb ik een oud wi jnkis t je met een 
kleine opening en gevuld met wat 
los materiaal naast het egelhome 
gepl aatst in de hoop en verwachting 
dat de locale kikkers, padden en 

salam anders deze beschutte plek 
wei zouden weten te vinden . Een 
tu nnel 'met een ruime, door een 

oude dakpan afgeschermde entree 
aan de voorzi jde van de rotstuin in 

wo rdi ng moest er voor zorgen da t 
deze verbl ijfplaat sen goed bereikbaar 
zouden zijn . De ing ang is op de foto 
goed te zien . 

Bodem en muurtjes 
Na het aanbrengen va n een bescher
mend stukje oude dr acafolie over de 
faunavoorz ieningen heen kon de eer

ste laag grond worden aangebrach t. 
Eenmaal aan het zich t onttrokken 
kon de aand acht va n de faunavoor

zien ingen wo rden afgeleid naar de 
juiste opbo uw van de bod em voor 

de rot stu in . Zoals hierb oven al 
genoemd moet je er vooral voor zor

gen dat het geheel goed water do or
laat. Verder had ik er voor gekozen 

om op ongeveer tweederde deel van 

de rotstuin vooral kalkminnende en 
'neut rale' p lantensoorten een kans 

te geven en op eenderde deel plan
ten met voo rkeur vo or wat zuurder 

omstandigheden. Ik moest er dus 
vo oral voor zorgen dat het parkgoud 
min of meer geconcentreerd in dat 
tweederde deel ter echt kwam. De 
verhoud ing tu ingrond : parkgoud : 
bre kerza nd werd hier ongeveer 2 :2 :1 . 

Voor het neutraal to t zu re gedeelte 

3:1/4 :1. De grens tus sen beid e 
'b odemtypen' verl oopt geleidelijk. 
He t opbouwen van het verh oogde 
bed gi ng daarn a m in of meer van

zelf. Met het laagsgewijs ophogen 

van de bodem mee krijgen oo k de 
muurtjes geleidelijk vorm . Het is 
belangrijk er voor te zorgen dat de 
grond achter het hoger wordende 
mu urt je steeds goed wordt aange
dru kt , en vo oral ter plaatse van de 
voegen goed aans luit. De wortels 

van de op de muu rtjes in te brengen 
pl ant en kunn en zo later goed hun 
weg zoe ken do or de bod em en 
komen niet in de lucht te hangen . 
Bovendien kom en de stene n zo 

goed vast te liggen; het licht achtero
ver laten hell en.v an de muurtjes 
draagt ook bij aan een goede veran 

kering van de stenen .en du s de sta
bil ite it va n het geheel. 

Ik werkte met twee typen steen, 
oude bakstenen en gebro ken stra at
stenen . H et was de kunst om daar
uit een m in of meer evenw icht ig 

ogend geheel op te bouwen . In de 
pra ktijk bete kende dat vooral 'o p je 
gevoel' werken en regelmatig tussen
ti jds van een afst andje bez ien of het 
resultaat nog bevalt. Het is geen 
en kel punt om zo nodig een stu kje 
opn ieuw op te bouwen . Een midd ag
je werk vo lstond om een tot voorlo 
pige tevredenheid stemmend geheel 
op te bou wen. Vanwege de vele nis
jes en sp leten was er in ieder geval 

een grote diversite it aan groeipl aat
sen vo or typische spleetplanten ont
staa n. In de afwerking van het m aai
veld heb ik met enkele schuin uit de 
bodem om hoogstekende bakstenen 
nog een tweetal 'dagzom en' aange
bracht om ook daar een beetje extr a 
str uctu ur te creeren , Het geheel 

werd ten slotte afgestroo id met een 
laagje split. 

Planten 

Het verhoogde bed kwam begin 
november gereed . Dat is niet het 
beste t ijd st ip om de rots - en m uur
pl anten in te brengen. De planten 
zijn immers in winterrust en zullen 
dus niet m akkelij k aanslaan. M ede 
om d ie reden zo uden ze bovendien 

extr a gev oelig zi jn voor de nattigheid 
va n de winte r. Nog even wachten tot 
het voorj aar 2004 een eind op streek 
zou zijn dan m aar... Om to ch alvas t 

iets van kleu r in het v roe ge vo orjaa r 

tegemoet te mogen zien heb ik o.a . 

De ingang ncar het egelonderkomen 

wat bol let jes van Tul ipa ta rda, Iris 
ret iculata en Oxalis adenophyll a in 

het verder nog maagdelij ke verhoog


de bed gep oo t.
 
Het is overigen s nog een hele klu s
 

om tot een afgewogen select ie van
 

de in te brengen planten te komen .
 
Een paar maanden extra beden kt ijd
 
kwam du s eigen lij k wei goed uit.
 
Bij de keuze va n de planten spelen
 
vele overwegingen mee . Bloeitijd in
 

(] 

verband met spre iding va n de bloei 
over het seizoen, kleu r va nw ege 

combinatiem ogel ijkheden met ande
re plan ten ofvoor het aanbrengen 
va n een accentj e, zon- of schaduw
m inn endheid, voo rkeur vo o r kalk rij k 
substraat of juist gebonden aan zure 
oms tand igheden, geschik t voor sple
ten, enzovoort. 

Werkend vanuit deze inv alshoeken 

heb ik eerst een longlist gema akt 
van in aanmerki ng komende pl an

ten, gegr oepe erd naar type groe i
plaats en kleur. De aangehaalde lite 
ratuur was hierbij mijn gids. Die 
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Lijst van ingebrachte planten 
Maaiveld 

alkalisch (kalkrijk) 
- Armeria maritime 'Rosea' 
- Aubrietia 'Argenteovariegata' 
- Dianthus alpinus 'Rax alp' 
- Dianthus deltoids 'Rosea' 
- Iris reticulata 
- Oxalis adenophylla (2 + 2 a.d. 

voet van muur) 
- Rhodiola crassipes 
- Soldanella villosa 
- Thymus serpillum (2) 

. - Tulipa tarda 

neutraalfzuur 
- Adonis vernalis 
- Armeria maritima 'Alba' 
- Gentiana acaulis 
- Gentiana occidentalis 
- Juniperus communis 

'Noorwegen ' 
- Soldanella villosa 

Voegen en spleten 

zonjhalfschaduw 
- Saxifraga (A) 'Bluetenteppich' 
- Saxifraga longifolia 'Walpoles 

variety' 
- Saxifraga paniculata 
- Sempervivum 'Silberkarneol ' 

schaduw 
- Asplenium trichomanes (3) 
- Haberlea rhodopensis 
- Ramonda nathaliae 
- Sedum acre 'Elegans ' 
. Umbilicus rupestris (geimpor

teerd uit de Cevennen) 

voorselectie moest vanwege de 
beperkte ruimte vervolgens wei 
danig worden teruggebracht naar 
meer passende aantallen soorten. 
Dat is minder last ig dan het rnis
sch ien lijkt. Je kan je prima laten lei
den door de verkrijgbaarheid van de 
planten. Van elk van de onderschei
den groepjes planten zijn voldoende 
soorten verkrijgbaar. Bij Ploeger De 
Bilt bleek een voldoende ruime 
keuze aan gewenste soorten voor 
handen. Half april heb ik daar 
gekocht wat van mijn gading was en 
te bestemder plekke ingeplant. 
Dat inplanten dient wei met enige 

zorgvuldigheid te gebeuren. Wat 
betreft de planten die boven in het 
bed worden ingeplant is het zaak bij 
de plantd iepte rekening te houden 
met enige ruimte voor de nog toe te 
voegen splitlaag. Deze dient als 
afwerking in nauwe aansluiting op 
de planten te worden aangebracht , 
ter hoogte van de overgang van 
spruit naar wortelgestel; een laagje 
van ongeveer een centimeter vol
staat. 
Lastiger is het inplanten van de 
soorten die zijn bestemd voor voe
gen en spleten. Het is een zorgvul
dig werkje. Veel handiger is natuur
lijk om die planten meteen bij het 
opbouwen van de muurtjes te ver
werken; wat dat aangaat valt er veel 
voor te zeggen om het geheel in het 
vroege voorjaar aan te leggen . Nu 
moest ik in ieder geval de voor de 
muurtjes bestemde planten met 
behulp van een aardappelmesje 
voorzichtig in die nauwe ruimtes 
zien te krijgen, een geduldwerkje! 

Beheer 
Na het inplanten voigt nog een kriti
sche periode waarin de planten zich 
zullen moeten proberen stevig te 
vestigen . Je kunt de planten daarbi j 
helpen door hen en hun directe 
omgeving in die periode 's avonds 
met de plantenspuit te benevelen . 
Zo op gang geholpen zal mijn 
rotstuin hopelijk goed gaan ged ijen. 
Naar verwachting zal het beheer en 
onderhoud verder eenvoudig 
bestaan uit het af en toe uittrekken 
van ongewenste plantjes, het zo 
nodig aanpassen van het assorti
ment en wellicht het af en toe her
stellen van de splitlaag rondom de 
rotsplanten . En, wei heel belangrijk, 
de rotstuin in de winterperiode, zo 
ongeveer vanaf november, bescher
men tegen een teveel aan regen, bij
voorbeeld door de constructie van 
een schuin aflopend afda kje. 

Wat heeft het gekost? 
Bij de aanleg van een rotstuin kan je 
maar beter niet over een nacht ijs 
gaan. Een goede voorbereiding ver
hoogt de kans dat het eindresu ltaat 
ook duurzaam wordt wat je er van 
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had verwacht. Het kwam dus goed 
uit dat ik door omstandigheden even 
wat meer tijd had om mij op de 
diverse aspecten van de aanleg te 
concentreren. De best ede uren zijn 
niet exact geregistreerd maar ik ver
moed dat een besteding van 8 a10 

dagen vanaf de voorbereiding tot en 
met de aanleg dicht in de buurt van 
de waarheid ligt. Met als kantte ke
ning daarbij wei dat een en ander in 
relaxt tempo verliep. 
Wat betreft het financiele deel zijn er 
drie potentiele kostenposten: de ste
nen , de grond en de planten. De ste
nen waren alvast gratis . De benodig
de grond (tuingrond, parkgoud , bre
kerzand en split) hebben mij bij 
elkaar ongeveer E 4°,- gekost. De 
aanschaf van de planten tenslotte 
maakte mij rond de E 75,- lichter. 
Op het moment van schrijven, eind 
mei, lijken de meeste planten goed 
aangeslagen te zijn; somm ige geven 
al kleur aan de plek. Ik verwacht dat 
deze rotstuin mij de komende jaren 
nog veel extra tuinplezier zal geven . 
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Zie voor een uitgebreidere lijst boe
ken over rotstuinen en alpiene plan
ten op internet: 
http://home.wanadoo.nl/hcsmol/ 
boekenlljstz.htm 

Adlliezen: 
- Willy Leufgen (Oase) 
- Ploeger De Bilt, vaste planten 
www.ploegerdebilt.nl , 030- 2202 602 
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