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Tekst en foto’s: Jan Jaap Boehlé

Botanische tuin Domies Toen in 
Pieterburen (Gr) is een bijzondere 
mix van tuinen binnen één tuin. 
Vaste plantenborders, rozenperken, 
bloemenweiden, buxushagen met 
zonnewijzer in het midden, krui-
dentuin, slingertuin, een laantje 
met geknotte esdoorns, mergelval-
lei en tot slot de paddentuin voor 
de vroedmeesterpad. Een grote 
verscheidenheid in een prachti-
ge setting, gelegen voor de oude 

Petruskerk. In combinatie met een 
karakteristieke, oude, rode beuk, 
plataan, goudes, een mooi gerestau-
reerd tuinprieel en een oude tuin-
muur geeft  het de meeste bezoekers, 
volgens het gastenboek, het gevoel 
zich in een oase van kleur en rust te 
bevinden. 

Geschiedenis
Domies Toen (‘dominees tuin’) 
ontstond begin jaren zestig na 
afb raak van de oude pastorie, als 
een plaatselijk initiatief om te voor-

Domies Toen in beweging
Soms ontkom je in een 
tuin niet aan een fl inke 
ingreep, zoals in Domies 
Toen, waar stuivende 
Groningse akkers in de 
loop der jaren een dun 
laagje vruchtbare klei over 
de schrale grond van de 
Mergelvallei legden. De 
begroeiing verruigde, daar 
komen de bezoekers niet 
voor. Beheerder Jan Jaap 
Boehlé doet verslag van de 
renovatie.

Bloemrijk grasland met 

de zonnewijzer

Domies Toen ligt op een prachtige plek, voor de oude Petruskerk (Foto: Wouter Wieringa)
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komen dat hier gebouwd werd. 
Mevrouw Tine Clevering-Meyer 
nam de klus voortvarend op zich 
en creëerde de border bij de muur, 
de buxushagen in het midden van 
de bloemenweide (toen grasveld) en 
ze verzamelde planten voor de tuin, 
waaronder veel stinsenplanten, in 
het Gronings Börgbloumkes. In de 
jaren ‘80 creëerde Paul Janssen er 
de mergelvallei en bloemenweide, 
voortgezet door Anne de Boer en 
Klaas van Nierop, waarna Nienke 
Reeder hen weer opvolgde. Rond 
2007 vroeg het bestuur van Domies 
Toen mij om Nienke te adviseren. 
Toen zij drie jaar geleden afscheid 
nam ben ik haar uiteindelijk opge-
volgd. Ongeveer vanaf 1985 ken ik 
de tuin en had ik regelmatig contact 
met Klaas van Nierop. Later, als 
bestuurslid, leerde ik de tuin nog 
beter kennen. Na het vertrek van 
Nienke begon ik met het onder-
houd. Domies Toen is vrij lang en 
dus niet in een keer te overzien. De 
wens van het bestuur was om de 
tuin voor de bezoeker overzichte-
lijker te maken. Daarom is besloten 
om een informatiebord/plattegrond 
te plaatsen op de plaats waar je de 
tuin binnenkomt. Hiervoor is de 
ruimte voor de mergelvallei wat 
groter gemaakt. Al snel bleek het 
gewenst om bepaalde delen van 
de tuin te renoveren. In dit artikel 
beperk ik me tot de renovatie van de 
mergelvallei. 

De mergelvallei
Deze ligt aan het begin van de tuin. 
Het is het eerste wat de bezoeker 
ziet, en dus de eerste indruk. De 
mergelvallei is zò n 8 meter breed 

en ruim 20 meter lang. Ze ligt op 
de plaats waar vroeger de schuur 
van de pastorie stond. Er zijn diver-
se grondsoorten in verwerkt. Van 
voor naar achter: leem in de onder-
grond met daarboven kalkrijk zand. 
Aan de rechterzijde is van oude 
kloostermoppen een stapelmuur 
gemaakt. Voor die muur is een laag 
zand aangebracht. Deze varieerde 
in dikte van 20 tot 30 cm. Aan de 
linkerkant was de grond recht afge-
stoken zodat je daar een wand had 
van 40 tot 60 cm hoog. Ook daar 
was zand verwerkt. Tussen beide 
zijden lag een kuil zodat een noord- 
en zuidhelling ontstond. De diepte 
vanaf de rand was ruim een meter. 
In het midden was wel wat zand 
gebruikt maar de laag was relatief 
dun en de oorspronkelijke grond zat 
vrij dicht aan de oppervlakte. Aan 

het eind was het grondwerk heel 
zorgvuldig uitgevoerd. Op zò n 40 
cm diepte was een laag steenslag 
van ruim 10 tot 15 cm dik aange-
bracht met daarboven zand en een 
toplaag van mergel uit Zuid-Lim-
burg. 

Geleidelijke verruiging
Het voorgenomen beheer was maai-
en en afvoeren, twee keer per jaar. 
Uit het verleden herinner ik me de 
mooie beplanting met als hoogte-
punten knolsteenbreek en blauwe 
knoop. Naar het midden toe werd 
het steeds grassiger, op de laagste 
delen overheerste adderwortel met 
wat grote pimpernel. Dominan-
te soorten langs de muur waren 
pijpbloem, veel geel en glad wals-
tro, marjolein, kruisblad walstro, 
beemdkroon, beemdooievaarsbek 
en muurhavikskruid als dominan-
te soorten. Er heeft walstrobrem-
raap gestaan en er waren diverse 
muurvarens. Aan het uiteinde was 
de begroeiing het mooist, behalve 
genoemde soorten groeide daar ook 
nog stalkruid. Daar waar de grond 
recht afgestoken was groeide ook 
nog muizenoortje, kartuizer anjer, 

Domies Toen
Hoofdstraat 76, 
9968 AG Pieterburen 
Website: www.domiestoen.nl
 Oppervlak: 4250 m2
Aantal fte: 0,2 
Aantal vrijwilligers: ± 3
Betalende bezoekers per jaar: 4375

Bloemrijk grasland met wondklaver, kartuizer anjer en 

beemdkroon.
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kaasjeskruid en steeds dominan-
ter wordende beemdkroon, vooral 
langs de rand. Die rand was toch 
al aan erosie onderhevig en brok-
kelde langzaam af, juist hier was de 
beemdkroon op zijn best. Er ston-
den ook rimpel- en een Franse roos. 
Op de schrale plekken kon bevertjes 
zich goed handhaven maar kropaar, 
kweek, struisgras en witbol en 
zevenblad rukten op, ook groeide 
er heermoes. Het beeld werd steeds 
meer gedomineerd door de grove 
grassoorten, uitgezonderd de schra-
lere randen. Met maaien, pleksge-
wijs afplaggen en extra wieden is 
geprobeerd om de boel schraal te 
houden en de soortenrijkdom weer 
op peil te brengen maar de resulta-
ten vielen toch erg tegen. 

Een plan voor de renovatie
Zoals gezegd, De mergelvallei is het 
eerste wat de bezoeker ziet. De weel-
derige grasbegroeiing werd door 
velen niet begrepen, zelf werd ik er 
ook niet blij van. Daarom was ik 
erg in mijn sas toen het bestuur mij 
toestemming gaf tot renovatie. De 
pijnpunten waren:
De mergelvallei was niet meer als 
mergelvallei herkenbaar. Veel te 
voedselrijk en steeds eenvormiger. 

De soorten die er stonden waren 
niet langer kenmerkend en kwamen 
ook elders in de tuin voor.
Na het maaien, eind juni was het 
beeld dat van een grof grasland, niet 
bepaald dat van een tuin.

Door te renoveren willen we het volgende 
bereiken:
• De mergelvallei herstellen met 

de daarbij behorende planten 
(ook uit collectie en educatief 
standpunt).

• Een tuin die er het hele jaar, 
voor de welwillende bezoe-
ker, aantrekkelijk uitziet en als 
eerste blikvanger uitnodigend 
werkt.

Aanpak:
• Afplaggen en grond bewerken.
• De kuil minder diep maken.
• De aanleg van een pad door het 

midden van de vallei waardoor 
mensen dichter bij de planten 
kunnen komen.

• Overgang van maaibeheer 
naar soortgericht wiedbeheer, 
eventueel met afplaggen in de 
toekomst.

Stuivende grond
Het grondwerk is de basis voor 
succes. We hebben eerst gekeken 
naar hoe het in het verleden is 
uitgevoerd en wat er verbeterd moet 
worden. Wat opviel was de verrui-
ging van de begroeiing op plaatsen 
met een dunne zandlaag, vaak in 
combinatie met een lagere ligging. 
Verder kon je mooi zien hoe zich op 
diverse plaatsen een voedselrijke, 
zavelige laag bovenop het zand heeft 
gevormd, vaak enkele centimeters 
dik. Bij droog weer stuift grond van 
de voedselrijke Groningse akkers 
de lucht in en slaat elders weer neer, 
dat gebeurde hier ook. In de loop 
der jaren wordt deze voedselrijke 
laag enkele centimeters dik. Dat 
heeft invloed op de planten die zich 
vestigen, soorten van schrale grond 
krijgen de kans niet meer. Ook van 
onderaf ligt verruiging op de loer. 
Wanneer je een schrale vegetatie 
op zand wilt terwijl de ondergrond 
rijker is, dan moet de zandlaag 
behoorlijk dik zijn. Planten met 
penwortels kunnen erg diep worte-
len, wanneer ze de rijke ondergrond 
bereiken kunnen ze de begroeiing 

Na het maaien ontstond een onaantrekkelijk beeld

Begroeiing met kartuizer anjer, bevertjes en gele 

morgenster
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daarvan bijhouden om de gewens-
te begroeiing te ontwikkelen. Hier 
moet je streng in zijn want je moet 
andere, vaak mooie, planten verwij-
deren om het karakter van dit deel 
te bewaken. Bij soortgericht wieden 
mogen de planten door uitzaai hun 
plaats vinden. Wat te veel wordt 
moet weg en de zwakkere broeders 
moeten beschermd worden. Het 
is een tuin, het blijft tuinieren en 
het belangrijkste is natuurlijk toch 
de beplanting. De oppervlakte van 
deze vallei is relatief groot, maar 
toch te klein voor een natuurlijke 
ontwikkeling. Zelfs bij de plantkeu-
ze moeten we schiften, bovendien 
moet het beeld aantrekkelijk zijn. 
Een beetje smokkelen moet mogen 
zolang je maar binnen het karakter 
en de opzet blijft. Een tuin als deze 
vereist een speelse aanpak en af en 
toe stevig ingrijpen. Ik ben er van 
overtuigd dat de mergelvallei uitein-
delijk toch heel mooi op zijn plaats 
ligt en een attractief, esthetisch en 
spannend element is om een rond-
gang door Domies Toen mee te 
beginnen. 

uiteindelijk gaan domineren. Hoe 
dan ook, de zandlaag in Domies 
Toen was op veel plaatsen te dun. 

Aan de slag
We begonnen met het afplaggen 
van de rijke toplaag. Daarna is 
de onderliggende laag wortelvrij 
gemaakt. De kuil is nagenoeg tot 
het oude maaiveld opgevuld. Dit 
mede met het oog op de vochtigheid 
als wel om het aan te leggen schel-
penpad ook begaanbaar te maken 
voor minder-validen. Het vallei-idee 
blijft door de hogere stapelmuren 
intact. Daar waar de zandlaag te 
dun was (aan de randen) hebben we 
deze opgevuld met bestratingszand 
en woudzand. De laag varieert van 

30cm tot ruim boven de 50cm. De 
stapelmuur is onkruidvrij gemaakt 
(voornamelijk gras en zevenblad), 
daarbij is praktisch geen steen op de 
andere gebleven. Als vulzand heb ik 
naast bestratingszand voor woud-
zand gekozen omdat het mooi lemig 
is en goed verkrijgbaar. Het grond-
werk is nog niet 100% klaar, dat 
komt van de winter wel. We hebben 
er alle vertrouwen in dat de struc-
tuur komend voorjaar klaar is.

Het blijft tuinieren
Een mergelvallei in Noord-Gro-
ningen is nu eenmaal kunstmatig, 
allerlei andere planten willen zich 
hier ook graag vestigen. Daarom 
moeten we wieden en de effecten 

Winter- en zomerwerk

Begroeiing met echt 

walstro, grote pimpernel 

en wilde marjolein
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