
Vanuit tussenvorm naar natuurtuin en 
wilde-plantentuin 
Ger Londo 

In bet rec ent verschenen boek "Tuin 
vol wilde planten" worden twee typen 
heemtuin besproken, namelijk de na
tuurtuin en de wilde-plantentuin. 
In bet eerste type vindt een (overwe
gend) natuurlijke ontwikkeling plaats 
en de kruidachtige vegetaties worden 
door maaien beheerd. Ook als we bier 
en daar wat bijplanten of wegwieden, 
kunnen we nog van een natuurtuin 
spreken zolang een natuurlijke vegeta
tieontwikkeling overheerst. 
Dergelijke begroeiingen (op onbescha
duwde en niet te voedselarme gronden) 
kunnen we direct herkennen aan het 
belangrijke aandeel dat grassoorten er 
in de regel hebben. 
In bet tweede type, de wilde-planten
tuin, ordent de mens de plantengroei 
door aanplanten , uitzaaien en selectief 
wieden. Vooral grassoorten en andere 
'las tige onkruiden' worden weggewied. 
Door aangeplante of uitgezaaide soor
ten zich spontaan te Iaten uitbreiden en 
klein scbalig te wieden, kan de wilde
plantentuin er natuurlijker gaan uitzien. 
Evenwel rekenen we dergelijke be
groeiingen nog steeds tot de wilde
plantentuinen; zowel de soortensamen

stelling als de dominerende soorten 
wijken immers sterk at van de natuur
lijke situatie. Deze begroeiingen zijn 
gemakkelijk herkenbaar doordat gras
soorten gebeel of grotendeels ontbre
ken . 

Er zijn ook tussenvormen van natuur
tuin en wilde-plantentuin mogelijk. Het 
gaat bier om echie tussenvormen en ik 
versta daaronder de intermediaire situ
atie tussen beide, namelijk een begroei
ing die veel overeenkomst beeft met de 
natuurlijke begroeiing (inclusief gras
sen), maar die behalve door maaien 
ook door aanplanten en selectief wie
den begeleid wordt. 

Een van mijn vroegste heemtuin-erva
ringen betrof zo 'n tussenvorm, name
lijk de tuin van de toe.nmalige Rijks
kweekschool voor onderwijzers te 
Haarlem. Die tuin was aangelegd op 
voedselrijke grond. Er was (voor mijn 
tijd) wat relief aangebracht en de be
groeiing bestond uit grasland, ruigte en 
wat struikgewas. De soortenrijkdom 
was niet groot, maar dat tracbtten we te 
vcrbeteren door er enkele 'leuke' soor
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ten aan te planten zoal s steenanjer, 
grasklokje en geel walstro, en door bet 
met de band wegwieden van forse 
soorten die naar dominantie neigden 
zoals kweek, kropaar, ridderzuring, 
grote brandnetel en de daar verwilder
de Japanse duizendknoop. Het betrof 
een tuin waarin veel tijd (menige mid
dagpauze) gemvesteerd werd. Maar bet 
uiteindelijke resultaat viel tegen. Het 
bleef een nogal ruige begroeiing en de 
'leuke' soorten was slechts een korte 
tijd bescboren. 

Een andere ervaring met een tussen
vorm betrof bet duingrasland in "Thijs
se's Hof' . Daarover schreef ik in 1975 
in "Vijftig jaar in Tbijsse's Hof' bet 
volgende: "Omdat er in de bodem van 
het grasland van de HoI nogal eens 
gerommeld is, floreert heermoes er 
nog steeds goed, zelfs na vijftig jaar. 
In het grasland worden immers nogal 
eens soorten aangeplant, waardoor de 
bodem verstoord wordt. Duidelijk 
hebben we de effecten van het aan
planten kunnen zien na 1960. Om
streeks dat jaar werden er in een deel 
van het grasland na diep omspiuen al
lerlei soorten aangeplant met het doel 
daar de plantengemeenschap van 
wondklaver en nachtsilene te verkrij 
gen. Als reaetie op deze ingreep in het 
milieu namen diverse soorten van na
tuurlijke storingsmilieus toe: heer
moes, kropaar, rietzwenkgras, gewone 
witbol en ruw beemdgras. Deze soor
ten jloreerden beter dan de aange
plante soorten. o.a. wondklaver, 
nachtsilene, kruisbladgenuaan en 
kleine pimpernel. Verder is ook de 
daar vroeger voorkomende voorjaars
zegge geheel verdwenen. Het is duide
lijk dai we door dergelijke ingrepen 
verder van het doel afraken." 

In . diverse andere heemtuinen beb ik 
verwante ontwikkelingen gezien. Men 
wilde in allereerste instantie een na
tuurlijke onrwikkeling laten plaatsvin-Kruisbladgentiaan in Meijeudel 
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den. Maar door tegenvallend resultaat 
(een gevolg van een minder gescbikt 
milieu en/of te hooggespannen ver
wacbtingen en/of het niet op de hoogte 
zijn van natuurlijke vegetatieproces
sen) trachtte men dan door middel van 
aanplanten en wegwieden de begroei
ing in de gewenste richting te sturen. 
Op onbeschaduwde en niet te voedsel
arme gronden leverde dat echter geen 
bevredigende resultaten op. 
Dat is ook wei te begrijpen als we ons . 
realiseren wat we aan het doen zijn met 
spitten, aanplanten en wegwieden. Zo
als aJ uit bovenstaand citaat blijkt, ver
storen we daarmee bet milieu waardoor 
juist zogenaamde storingssoorten be
voordeeld worden zoals kweek, heer
moes en ecologiscb verwante soorten 
(zie rabel) , Dit zijn ook de soorten die 
in bet begin van een graslandontwikke
ling vaak domineren. Bij een maaibe
heer en het intact laten van de bodem 
nemen ze op den duur vanzelf af, rui
men het veld en maken plaats voor 
soorten die juist afkerig zijn van ver
storing en zich pas vestigen aJs er aJ 
een eerste vegetatieontwikkeling heeft 
plaatsgevonden. Dat zijn de soorten 
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Trilgras of bevertjes Briza media 

Tabel 
jaar 1977 1978 

gewoon struisgras c a 
rood zwenkgras c a 
witte klaver c c 
ruw beemdgras a c 
straatgras f a 
zachte ooievaarsbek 0 f 
varkensgras 0 f 
grote brandnetel r 
ridderzuring r 
scbijfkamille r 

Deel van een soortenlijst van een stukje (frequent gemaaid) grasland in mijn tuin waar 
veranderingen zijn opgetreden ten gevolge van vergraving t.b.v . bet leggen van een tele
foonleiding . Z,g. storingssoorten zijn daardoor toegenomen of hebben zich gevestigd. 
Door permanent in een grasland te blijven wieden, spitten en aanplanten, worden juist 
dergelijke soorten bevoordeeld en wordt een goede natuurlijke ontwikkeling geblok
keerd. Schattingen volgens de methode Tansley: ceco-dominant, a=abundant, f=fre
quent, o=occasional (schaars), r=rare (zeldzaam); zie over deze methode verder Oase 
3(3) pag. 8-10. 

(o.a, hooilandsoonen) waarom bet uit
eindelijk gaar. 
Met het permanent begeleiden van een 
vegetatie door middel van wieden, spit
ten en aanplanten, houden we een sto
ringsmilieu intact dat een goede na
tuurlijke ontwikkeling blokkeert, ook 
op gronden die in dat opzicht goede 
potenties hebben zoals bet duinzand in 
"Thijsse's Hof'. Toen daar in het ver
melde stuk grasland niet meer ingegre
pen werd (behalve maaien), ontstond er 
vanzelf weer veel waardevoller gras
land met onder meer bevertjes en 
steenanjer! Ook werd het milieu toen 
'vanzelf geschikt voor kleine pimper
nel die eerder tevergeefs was aange
plant! 

Uit het bovenstaande blijkt dat tussen
vormen van natuurtuin en wilde-plan
tentuin op onbeschaduwde en niet te 
voedselarme gronden niet zinvol zijn. 
En omdat mensen die voor het eerst 
met een heemtuin beginnen meestaJ 
van een voedselrijke tuingrond uitgaan, 
zijn tussenvormen af te raden. 
Door zelf jarenlang met wilde planten 
op allerlei manieren te 'tuinieren', door 
veel heemtuinen te observeren en door 
mijn ervaringen opgedaan bij het na
tuurbeheer ben ik tot het onderscheid 

van natuurtuin en wilde-plantentuin ge
komen. Dit onderscheid berust dus niet 
op een tbeoretisch a priori zoals West
hoff in zijn recensie over "Tuin vol 
wilde planten" beweertl 

Waar tussenvormen wei goed mogelijk 
zijn, is in de ondergroei van bos- en 
struikgewas. Daar worden we niet ge
hinderd door vele lastige Iicbtminnen
de onkruiden met lange wortelstokken 
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GraskJokje Campanula rotundifolia 

(o.a. heermoes, grassen; alleen zeven
blad vormt een uitzondering) . Met een 
geringe bijsturing door rniddel van uit
zaaien, aanplanten en selectief wieden 
kunnen we de natuurlijke situatie wat 
soortenrijker maken. Terecht wordt aan 
deze tussenvormen in "Tuin vol wilde 
planten" ruim aandacht besteed. 
Eveneens kunnen tussenvormen geed 
lukken in natte, zure en voedselarme 
veenmilieus of in voedselarme en kalk
rijke moerassen . Ook daar ontbreken 
voomoemde lastige onkruiden en men 
kan met geringe bijsturing fraaie tus
senvormen bereiken. Diverse veensitu

aties in de Amstelveense heemparken 
zijn daarvan een mooi voorbeeld. 
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Dem onstratiestrook in Thijsse' s Hof met 
o.a. wilde cich orei for o: M. van Lier 

Het was overigens de bedoeling om in 
bovengenoemd boek aan de verschil
lende tussenvormen nog wat meer aan 
dacbt te schenken. De uiteindelijke 
omvang werd ecbter minder dan aan 
vanke lijk was afgesproken. Daardoor 
kwamen er helaas paragrafen te verval
len, onder andere over vege tatieont
wikkeling en de invloed daarop van 
wieden en spitten. 
Bij bet creeren van tussenvormen is bet 
goed dat men zicb realiseert waarmee 
men bezig is. Door bet aanplanten en 
selectief wieden wordt de same nstel
ling van de vegeta tie verstoord en min

der natuurli jk . Die verstoring is gering
 
als men bij de soo rtenkeuze aans luit bij
 
bet milieu en wann eer de aan geplante
 
soorten gescbikt zijn voor verwilde

ring. Wieden is dan vaak nauwelijk s
 
nodig en zulk e begroe iingen kunn en
 
we nog tot de natuurtuinen rekenen.
 
Maar des te sterk er men met de aan te
 
planten soorten afwij kt van de na tuur

lijke same nstelling van de vegetatie,
 
des te meer zal men moeten wieden om
 
de soorten daar te laten groei en. Wordt
 
met wieden gestopt, dan zullen de aan 

geplan te soo rten bet veelal spoedig la

ten afweten.
 
Verder presenteert men met dergelijke
 
tussenvormen met heterogene soorten

same nstelling een onnatuurlijke situa

tie die geen of weinig overeenkomst
 
beeft met wat we in de natuur zien. Als
 
je de soortensame nstelling door aan

planten en wieden ste rk wilt beinvloe 

den, komt de wilde-plan tentuin veel
 
meer in aanmerking dan tussen vormen
 
en is ook minder arbe idsintensief in
 
onderhoud, zeker in onbeschaduwde
 
situaties .
 
In plaats van tussen vormen is het ge

compartimenteerd toepassen van beide
 
typen , natuurtuin en wilde-plan tentuin, 
veel waardevoller. Zs. kunn en elkaar 
dan aan vullen. Zo worden in de de
monstratiestrook van "Th ijsse 's Hof' 
soorten gekweekt waarvoor geen ge
scbikt natuurlijk milieu aanwezig is. 
Ook in de Amstelveense heemparken 
komen natuurtuin en wilde-plantentuin 
gecompartimenteerd voor. Er zijn 

plaatselijk moo ie scbraallandjes aan
wezig. Naast deze s tukjes natuurtuin en 
bovenvermelde tussen vormen behoort 
he t grootste deel van de begroeiingen 
aldaar du idelijk tot de wi lde-plan ten
tuin . 

Ove rigens is her beel zinvol om in 
heemtuinen met beheer smaatregelen en 
plantesoorten te experimenteren. Dat is 
spannend en leerzaam zoals ik zel f ook 
ervaren beb . Je leert daardoor niet al 
leen veel ove r het bebeer van beemtui
nen maar je leert ook allerlei plante
soorten beter kennen in bun gedr ag en 
eco logie. Ook verdere experimenten 
met tussenvorm en zijn best zinvo l, 
vooral door mensen me t wa t ervaring 
op beemtuingebied. 
We zijn benieuwd naar bun ervaringen 
en we zoud en daarover graag in 'Oase' 
willen lezen . 0 
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- Advertentie 

WILT U MEER NATUUR7 HELP DE NATUUR EEN HANDJE! 
GEEN W1LDGROEI 

ECOPLAN WEL EEN NATUURll-JKE ORDE ECOBEHEER 
MAAKT DE PLANNEN EN' KOSTENBESPAREND DOET VOOR U HET 
uw prob le em is on ze specialiteit ECOlOGISCH ONDERHOUD 
tu inad vie zen ec ologische onderhoud sb eurten 
behee rp lan nen aanteg en na tu u rbo uw 
begeleiding tuinen en perk en 
begrotingen grasland en bermen 
w erkp la n nen bos en b eplanring 

ruigre en overboeken 

ECOPLAN edviesbure su voor natuurontwikkeling een tr ekk el iike n etuur vo lgens uw eige n wensen 
EC08EHEER eerm erne rs Van ecologische werxz aarnheden kostenbesp arend do or een na tu u rlijk 
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