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Bremrapen

In het vorige 
nummer van Oase 
vroegen we naar 
ervaringen met 
bremrapen, hier 

reacties.

Bitterkruidbremraap 
Op een met voornamelijk puingra-
nulaat overdekte vleermuisbunker 
op de Noordelijke Oeverlanden 
aan de Nieuwe Meer aan de zuid-
westelijke rafelrand van Amster-
dam, groeide aanvankelijk een rijke 
flora. Deze begroeiing is uitsluitend 
ontstaan door inzaaien (zie Oase 
zomer 2011), maar heeft nogal te 
lijden gehad onder een ware konij-
nenplaag. Eén van de soorten die 
nog wel aanwezig zijn, is echt bitter-
kruid. Deze, in de tweede helft van 
de zomer bloeiende, gele compo-
siet heeft zelfs flink om zich heen 
gegrepen. Reden voor mij om in 

2012 een beetje zaad van de bitter-
kruidbremraap uit Wijk aan Zee, 
waar de soort plaatselijk in behoor-
lijke hoeveelheden voorkomt, mee 
te nemen, en in de belangrijkste 
bitterkruidhaarden uit te strooien. 
In 2014 kwamen er drie stengeltjes 
boven, die echter binnen de kort-
ste keren door de konijnen werden 
omgeknaagd zonder er verder van te 
eten. Ik had de moed al opgegeven, 
maar half juni van dit jaar bleken 
er ineens in totaal tien stengels te 
staan, mogelijk omhoog gesprongen 
door een fikse regenbui na een toch 
al vochtig voorjaar. Snel plaatsten 
we wat hekjes rond enkele stengels. 

Blijkbaar is het slooppuin, hier 
en daar gemengd met wat zand of 
zwarte grond, niet alleen een goed 
substraat voor allerlei kalkgrasland-
planten, maar ook voor deze brem-
raapsoort, nadat al eerder twee 
jaar lang de blauwe bremraap was 
verschenen. Er groeit voldoende 
bitterkruid om de bremraap verde-
re kansen te geven. Deze parasiet is 
misschien zelfs wel nuttig voor de 
variatie als het zo lukt om een al te 
grote dominantie van bitterkruid 
iets te verminderen.

Hans Bootsma, Ver. ”De Oeverlan-
den Blijven!”, Amsterdam.
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Klimopbremraap
Ik heb zo’n 20 jaar geleden zaad 
gekocht van de klimopbremraap 
en dit gewoon bij de wortels van 
de enorme klimop die tegen mijn 
huis groeit gezaaid. Een paar jaar 
later (ik schat een jaar of 3) stonden 
er opeens een paar bremrapen op 
die plek. Ieder jaar werden het er 
meer en op steeds meer plekken in 
de tuin. Ik heb veel klimop staan… 
De laatste 5 jaar staan er  ’s zomers 
tussen de 30 en 50 bloeiaren. Soms 
beginnen ze al in mei en ze bloeien 
wel eens door tot in november. Elke 
bloeiaar bloeit zo’n 4 tot 6 weken, bij 
koel weer langer. Soms komen ze op 
dezelfde plek op als vorig jaar maar 
ze slaan ook wel eens een paar jaar 
over. Het is altijd weer een verras-
sing waar ze staan, maar ze blijven 
komen. In de schaduw, in de zon, 
tussen de andere planten, tussen de 
stenen… Aan de klimop is trouwens 
niet te zien dat ie er onder lijdt.
Martin Stevens

Domies Toen
In Domies Toen staat de klimop-
bremraap aan de rand van de 
Slingertuin,  aan de voet van een 
grote esdoorn begrensd door een 
schelpenpad en een diepe sloot. De 
grond tussen het schelpenpad en 
de sloot oogt erg schraal. Dit komt 
natuurlijk mede door de aanwezi-
ge oude bomen, alle planten op die 
plek zien er armetierig uit. Klim-
opbremraap groeit graag op een 
steenachtig substraat. Naast een 
droge standplaats kan de plant goed 
schaduw verdragen. Alles bij elkaar 
genomen een prima groeiplaats. Ik 
ben erg verguld met deze soort in 
de tuin. In het eerste jaar na mijn 
aantreden stonden er een stuk of 5 
met enkele hele lage erbij.  Ik heb 
het gras en de wikke die tussen de 
bremraap groeide handmatig kort 

gehouden. Dit om het geheel wat 
netjes te houden maar vooral omdat 
de uitgebloeide plant er nog zo lang 
mooi bij kan staan. Vorig jaar was 
armetierig, de plant kwam nauwe-
lijks op gang. Ik was zelfs bang dat 
ze uitgegraven waren. Tot mijn 
vreugde kwam de bremraap dit jaar 
in volle glorie tevoorschijn en had 
ze zich ook nog eens redelijk uitge-
breid. De groeiplaats is gunstig. Een 
beetje soortbeheer in de vorm van 
het controleren van de wikke en 
gras zijn toegestaan. Ik maak me 
geen zorgen meer over de koek van 
mos die rond de plant groeit. Klim-
opbremraap is een sieraad voor de 
tuin die vreemd genoeg door weini-
gen wordt opgemerkt. Misschien 
komt dat nog, na de aandacht voor 
deze planten in Oase.
Jan Jaap Boehlé

Klimopbremraap in 
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Klimopbremraap op het terras (Foto: Martin Stevens)


