
Hoe krijg je 'bosgrond'? De schaduwzijde van de tuin In veel tuinen lijkt de grond niet op 

'Jan Jaap Boehle 

"Schaduw op uw pad". Deze groet , 
geuit door Hokus Pas, komt onaange
naam bij ons over. Zo wordt ook door 
menig tuinier schaduw in de tuin erva
reno Diepe schaduw vorm t inderdaad 
een beperking voor de aanplant, maar 
daarentegen bieden licbte schaduw en 
halfschaduw de ideale groeiplaats aan 
een scala van planten. De aversie tegen 
schaduw wordt vooral gevoed door de 
misvatting dat een vaste plantenborder 
alleen in de volle zon een succes kan 
worden. 

Het is waar dat schaduwplanten in de 
regel mindere massa's bloemen produ
ceren, de kleur wat ingetogener is en 
de hoofdbloei merendeels in het voor
jaar plaats heeft, maar daar staat tegen
over dat bet blad van deze planten een 
grote sierwaarde beeft en een scbaduw
beplanting natuurlijk over komt. In een 
zonborder kan men nog planten die 
omvallen opbinden, in een scbaduw
border werkt dit meestal direkt storend 
op net geheel. 

Problemen, oorzaken en oplossingen 
De problemen die men tegenkomt wor
den niet zozeer veroorzaakt door de 
schaduw zelf, maar door de elementen 

die baar veroorzaken, zoals bomen 'en 
gebouwen. Hieraan kunnen we weinig 
doen. Een muur of dakgoot verplaats je 
niet zomaar en bomen - zeker oude 
hebben we te respecteren. We kunnen 
ze hooguit wat opkronen en uitsnoeien 
om wat meer licht en ruimte te creeren. 
Onder de boom kan slecbts een deel 
van de grond bewerkt worden. 
lets anders wordt bet aI als de bornen 
nog niet zo oud zijn en op redelijke af
stand van elkaar staan. De grond is dan 
goed te bewerken. Het verbeteren van 
grond, gelegen in de scbaduw van een 
muur of droogte van een dakgoot is 
een kwestie van doen; een van tevoren 
goed bewerkte grand is de beste oplos
sing voor aile problemen. 

De meeste schaduwplanten gedijen het 
best op bosgrond. De 'bosgrond' die ik 
voor ogen heb, heeft een hoog gebalte 
aan organische stof, is los van structuur 
en is makkelijk doorwortelbaar. Het or
ganische materiaal houdt het water dat 
valt langer vast, zodat de grand langer 
vocbtig blijft. De losse structuur zorgt 
ervoor dar een teveel aan water weg 
kan. Bij de grondbewerking streef je er 
naar dat de grond deze eigenscbappen 
krijgt. 
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bosgrond en is er sprake van een slech
te waterhuishouding (dan weer nat, dan 
weer droog). Om tot een goed resultaat 
te komen gaan we de grond zodanig 
bewerken dat ze de eigenschappen van 
bosgrond gaat benaderen. 
Op kleigrond moet geprobeerd worden 
de compacte structuur te doorbreken. 
Dit kan op twee manieren. Bij de eerste 
spit je de grand los en voeg je er zand 
aan toe. Dit schep je zo lang door de 
klei been dat er een homogeen mengsel 
ontstaat. Op neteind werk je een laagje 
van 5 em compost door de bovenlaag 
heen. Op kleigrond die sleeht ontwa
tert, leg ik de grond wat 'bol', zodat een 
deel van de neerslag via bet grondop
pervlak wordt afgevoerd. Bij de tweede 
manier maak je de bovengrond los en 
leg je ber en der wat puin en oude ste
nen neer. Hiertussen breng je een 
mengsel van goede tuingrond en com
post aan. In de loop van de jaren blijf 
je de boel aanvullen met compost. Op 
deze wijze ontstaat er boven de klei 
een laag goede grand wa.arin bet, ge
zien de weelderige groei, goed toeven 
is voor de planten, Klei is niet altijd e
ven goed bewerkbaar. Het gunstigste 
moment is het wanneer de klei ligt te 
drogen en nog net niet droog is. Bij bet 
grondwerk leg ik altijd even een plank 
neer om op te staan, zodat de grond 
niet teveel wordt dichtgetrapt, Het be
werken van klei is geen leuk werk 
maar bet loont de moeite. Een tuin uit 
1982, op deze wijze bewerkt, heeft nog 
steeds een losse structuur en isprettig 
te bewerken. Er zijn mensen die bewe
ren dat bet mengen van zand door klei 
niet werkt, dat bet zand op den duur 
uitspoelt. Naar mijn bevindingen klopt 
dit niet. De oorz.aak biervan ligt vol
gens mij in een (re) vlugge grondbe
werking, waarbij bet zand grof door de 
klei is gespit in plaats van gemengd. 
Van groot belang is, dat direet na bet 
grondwerk de beplanting wordt inge
bracbt en dat men er voor zorgt dat de 
grond altijd bedekt blijft met planten 
en organisch materiaal. 
Op droge zandgrond spitten we altijd 
eendikke laag compost van zo'n 20 em 
door de eerste 30 em van de grond. Net 
als bij de klei, zolang totdat er een ho
mogeen mengsel is ontstaan. Deze be
handeling met compost passen we ook ... en bomen - zeker oude - hebben we te respecteren. 
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op moeilijke plaatsen in de tuin toe, zo
als onder bomen, langs droge muren en 
onder dakgoten. Na het grondwerk 
brengen we wei eens boomsehors aan. 
Dit houdt de bodem koel en eenjarig 
onkruid tegen. a m tot een goed resul 
taat te komen moet de laag een kleine 
10 em dik zijn. De planten worden 
daarna tussen bet schors geplant (wei 
met de wortels in de grond). Op den 
duur verteert her houtschors en biedt 
bet een mooie humuslaag waarin de 
planten wortelen. Op klei duurt dit zo'n 
5 jaar, op zand duurt ditlanger. De er
varingen op zand zijn positief. Op klei 
merk je heel sterk dar het schors stik
stof aan de grond onttrekt (nodig voor 
het verteringsproees) en de planten 

minder sterk groeien. Compost hoeft er 
na de aanleg zelden of nooit meer ge
geven te worden daar dit op natuurlijke 
wijze wor dt aangevuld door de verte
ring van afgestorven plantedelen. 

Het aanleggen van een bostuin 
In het voorafgaande ben ik er steeds 
van uitgegaan clat er schaduw aanwe
zig was. Het kornt ook voor dat men in 
een zonnige tuin een gedeelte als bos-
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tuin wil inriehten. Het grondwerk blijft 
dan hetzelfde. Voor men kan beginnen 
met het inplanten van de schaduw
planten inoet men hier eerst schaduw 
creeren. Bij een nieuwe situatie plant 
men meer bomen en struiken aan dan 
er uiteindelijk over zullen blijven. Dit 
am zo snel mogelijk schaduw te ver-

Stengelloze s leutelb loem 

krijgen. Later bij bet uitdunnen laten
 
we de griUig gegroeide bomen staan en
 
verw ijderen we alleen exemplaren met
 
rech te stamme n. Hierdoor seheppen we
 
een natuurlijker sfeer. Is de tuin niet al
 
te groot, dan planten we langs de ran

den, met uitzondering van de oostzijde
 
een dichte stru iklaag aan. Daarmee be

reiken we clat zon en wind mindel' toe

gang tot het midden van de ruin heb

ben. Aan de oostzijde vinden later de
 
meer lichtbehoevende planten hun
 
sta ndplaats ,
 
Wat her bij de inriebting van een scha

duwtuin ook altijd goed doer is de toe

passing van dood hout. Dit kan men
 
neerleggen zeals men wiI. Zelf graaf ik
 
ze het liefst een beetje in. Er is dan di

reeler contact met de grond en her ver

teringsproces vangt wat sneller aan. Er
 
verschijnen allerlei paddestoelen. zoals
 
elfenbankjes op de stam en in een later
 
stadium gaan er ook varens en hogere
 
planlen op groeien. Langs de randen
 
van de paden leg ik afgezaagde boom

stammen als een soon 'opsluitbanden'
 
neer. Hiertussen breng ik de verharding
 
aan of vul ik de ruimte op met hout

snippers. Houtschors vind ik minder
 
gesehikt voor paden. Houtsnippers
 
moeten om de twee jaar aangevuld
 
worden.
 

Moskle ed
 
Het moeilijkst is her dus om onder ou

de bomen met dichte kronen en opper

vlakkige wortelgestellen een beplan

ring aan te brengen. Het is hier de
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vraag of da t ook echt noodzakelijk is. 
Toeh heeft het wei wat om de grand 
hier bedekt te hebben met een mos
kleed. Om dit te bereiken kan men het 
best wat zaagsel onder de boom uit
strooien en dit lieht betreden. Men kan 
dit later altijd nog eens herhalen. Het 
zaagsel vormt na verloop van tijd een 
prima substraat voor het mos om zieb 
op te vestigen. 

Welke planten zijn gewenst? 
Bomen met een minder dichte kroon 
laten al wat meer onderbegroeiing toe. 
Aileen de taaiste planten weten zieh 
hier te handhaven. Het meest sueeesvol 
zijn hier maagdenpalm, klimop, enkele 
varensoorten en wat voorjaarsbollen. 
Verder kan men de tuin naar eigen idee 
inplanten. Men moet wei rekening hou
den met de eisen van de planten en bun 
expansiedrift kennen. 
De klant bepaalt met zijn opdracht wel
ke soorten er in zijn ruin komen. Bij 
een 'purist' beperk je je tot een bepaal
de plantengemeensehap, bij de volgen
de. die niet van gefriemel houdt, tot de 
grovere soorten, Het is hoe dan ook 
goed om van tevoren enig idee te heb
ben hoe de planten zieh gedragen. Zo 
is menigeen er achter gekomen dat de 
gele dovenetel en b.v. de donkere ooie
vaarsbek zo kunnen woekeren da t zij 
alles overgroeien. Verder moet men 
zieh goed realiseren dat de bloeitijd 
van de meeste schaduwplanten in het 
voorjaar plaatsvindt en de meeste soor
ten voor eind juni uitgebloeid zijn. 
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80STUiN DE BEEr'1D 

Yak 1: 1. Grot e bosaardbei 2. Boswalstro 3. Bosboterbloem 4. Lievevr ouwebedstro 
5 . Wilde kamperfoelie 6. Helmkruid 7 . Geraniwn oxo nianum Clar idge Druce 8. Bere
kla uw 9. Grote veldbies 10. Valse salie 11. Bosbavik skruid 12. Le lietje-der-dale n 13. Be 
tonie 14. Bosaardb ei 15. S tinken de baUote - Hop 16. Knik kend nagelkruid 

Yak 2: 1. Aardb eiganzerik 2 . Haarlems klokkespel 3 . Stengelloze sleutelbloem 
4. Duinsalomon szegel 5 . Gulden boterbloem en Ake lei 6. Bo swederik en Holwortel 
7. Gewon e sleutelb loem e n Bosanemoon 8. Zenegroen en Turk se lelie 9 . Maar ts vioo ltje 
en Bergklokje 10. Overblij vend bin gelkruid II. Nieskru id 12. Gevlekte aronskelk 
13. Wilde bosbyacint en Voo rjaarshelmkru id 14. Veelbloemige sa lomonszegel 15. Breed
bladig klokje 16. Daslook 17. Voorj aarszonnebloem (Doronicum pa rdalianches) 18 . Don 
ker e oo ievaars bek en Sneeuwklokje 19. Gr oenblij vend e ossetong en Bostulp 20 . W itte 
veldbies en Bosrank 21. Fluitekruid 22 . Wijfjesvaren en Gele bosanemoon 

Yak 3: 1. Boswederik 2. Bosbeemdkroon 3 . Boskortsteel 4. Zw arte lathyrus 5 . Heelkruid 
I 6. Anemo ne hupehen sis 7. KnoUath yru s 8. Grootbloemmuur 9. Gev lek t hav ikskruid 

10. Perzikblad ig klokje 11. Mansoor 12. Besanj elier 13 . Betonie 14. Gewone ereptijs 
15. Longkruid 16. Stinkend nie skruid 17. Akelei 18 . Vrouwemantell 9. Nacbtsilene 
20 . KnoUatbyrus 21. Heelkruid 22. ltaliaan se aronskelk 23. Smalbladig longkruid 
24 . Hokje speul 25 . Prachtklokj e 26. Ge le dove netel 27 . Monn ikskap 28 . Helleb orus orien
talis 29 . Voorjaarszonn ebl oem (D. plantagineum ) 30 . Amandelwo lfsme lk 3 1. Eenar ig pa
relzaad 32. Bosviooltje 33 . Besanjelier 34 . Chri stoffelkruid 35 . Ge le dove netel (berg
vorm. smalbladig en beba ard ) 36. Zw artrnoeskervel 37. Kruisbladw alstro 

Wil men echter na deze periode toch
 
nog bloei dan is men aangewezen op
 
niet-inheemse planten. De beplantin

gen die ik nu ga bespreken zijn sarnen

gesteld uit bos-, stinzen- en enkele cul

tuurplanten.
 
Bij de samenstelling is er altijd uitge

gaan van de eisen van de planten en
 

hoe ze zich onderling verhouden. Er 
wordt met deze beplantingen meer ge
streefd naar een esthetisch geheel dan 
naar de afspiegeling van een bestaande 
plantengemeenschap. 
Om de plantsamenstelling in stand te 
houden zal men van tijd tot tijd soort
gericht moeten wieden. Het is bijna al

tijd onvermijdelijk dat de ene plant 
zich gaat ontwikkelen ten koste van de 
ander. Door soortgericht te wieden kan 
men de tuin 'begeleid Iaten verwilde
ren'. Het blijft volgens mij onvermij
delijk, vooral in kleine tuinen, dat er 
gewied moet worden. 

Bostuin De Beemd 
Op de tekening is de tuin (De Beemd, 
Warffum) in drie vakken verdeeld. Ie
del' vak heeft zijn eigen karakter. In 
vak 1 zijn de grovere, makkelijke soor
ten toegepast, in vak 2 de stinzenplan
ten en in vak 3 de wat fijnere bosplan
ten. Bij aile drie beplantingen is er naar 
gestreefd de bodem te bedekken. Als 
basis hiervoor is telkens gebruikge
maakt van bodembedekkers die tole
rant zijn 1.0. v. de planten die zich tus
sen hen vestigen. Bij het ontwerp is 
van belang dat het esthetische aspect 
ook aandacht krijgt, Zo is er wat de 
compositie betreft gespeeld met de di
verse bladvormen, en wei zodanig, 
naar i..k hoop, dat het het natuurlijk ka
rakter van de tuin niet teniet doe1. Dit 
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deel van de tuin is het minst arbeidsin

tensief. Het onderhoud beperkt zich tot
 
het intomen, dan wei stimuleren van de
 
ingebrachte soorten en het snoeien van
 
de houtige gewassen.
 

Yak l.
 
Langs het pad zijn gebruikt: grote bos

aardbei, lievevrouwebedstro, valse sa-
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lie, knikkend nagelkruid, donkere ooie
vaarsbek en bosaardbei. Men zou kun
nen overwegen om groot heksenkruid, 
gevlekte dovenetel of krui sbl ad walstro 
toe te passen. De rest van de soorten 
kunt u op de tekenin g terug vinden. 
Bij het gebruik van kamperfoelie moet 
men zich realiseren dat deze het hout 
van zijn gastheer insnoert. Dus of re
gelmatig verwijderen of in een boom 
of struik Iaten groeien die hiervoor be
stemd is. Bij hop moet men weten dat 
deze op hum euze, voedzame bodems 
lange worteluitlopers maakt en dan her 
en der opschiet. Hop sterft ieder jaar af 
en loopt in het voorjaar weer uit. Zorg 
wel voor een stevige struik of boom 
daar zij in een jaar wel 2 tot 4 ,5 meter 
groeit. Een andere kl immer , de bos 
rank, wurgt de boom niet. De boom 
moet alleen stevig en groot genoeg zijn 
daar zij we l 5 meter of boger wordt. 

Yak 2 noemen we het stinzenbosje. 
Veel stinzenplanten zijn knol - en bol 
gewassen. Na de bloei komt het loof 
tot volle wasdom en blijft dan aanwe
zig tot eind meilbegin juni . Daar dit 
loof vrij fors kan uitvallen (sneeuw
klokje b.v.) plaats ik ze altijd meer 
naar achteren en reserveer ik de eerste 
een a twee meter langs het pad voor 
andere stinzenplanten als primula, 
Haarlems klokkespel en gulden borer
bloem. Een plant als akelei wied ik hier 
ook weg daar zij ook (te)veel loof 
vormt. Door de bol- en knolgewassen 

Grote bosaardbei 

tussen planten te plaatsen die later 00
ven de grond kornen, onttrek je het af
stervende loof aan het zicht. Ook veel 
andere stinzenplanten trekken zich na 
de bloei of wanneer het droger wordt 
terug, b.v. voorjaarszonnebloem en pri
mula's. Bij andere kan je, door na de 
bloei de uitgebloeide stengels weg te 
kn ippen, voorkomen dat het blad af
sterft, b.v. bij donkere ooievaarsbek en 
groenblijvende ossetong. 
Niet alle planten in yak 2 zijn stinzen
planten ; b.v . het bingelkruid staat er 
om praktische redenen (rnoeilij ke 
plaats voor andere planten). 

In yak 3 staan de 'fijnere' bosplanten. 
Bij de aanleg valt op dat de ene plant 
war meer begeleiding nodig heeft in de 
beginfase dan de andere. Een niet-in
heemse soon als de bosbeemdkroon 
staa t er in vanwege de lange bloeitijd . 
Tussen de planten hier zijn er een aan
tal die ik na de bloei a.fknip, zodai ze 
een tweede keer bloeien. Dit geldt voor 
de voorj aarslathyrus, perzikbladig en 
ruig klokje, en havikskruidsoorten, 
Om giftige planten maak ik me niet zo 
druk. AUeen als ze bessen hebben is 
her aan te raden kinderen hiervan op de 
hoogte te brengen of ze niet toe te pas
sen. lk doel hier op her chri stoffelkruid 
en de aronskelk. 
De grassoorten die hier staan hebben 
geen wortelstok en hun zaailingen la
ten zich, indien nodig, makk.elijk weg
wieden. Op het beplantingsplan staan 
de varens niet vermeld. Er zijn er weI 
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een aantal van toegepast. Pas op voor 
de woekerende soorten onder hen zoals 
de adelaarsvaren, en voor de stinzen
liefbebbers: voor de struisvaren. WeI 
geschikt zijn: stekelvarens, beukvaren, 
eikvaren, tongvaren, kamvaren, man
netjesvaren en wijfjesvaren. 

Tot slot een kort lijstje van vaste plan
ten die qua karakter weI in dit soort tui
nen passen. Deze soorten breng je al
leen in wanneer je in de nazomer en 
herfst nog bloeiende planten wilt heb 
ben. Mijn favorieten zijn: Anemone 
vitifolia en hupehensis, Aconitum py
renaicum en arensii, Knautia sylvestris, 
Astrantia major (u itgebloe ide bloemen 
wegkn ippen) en Eupatorium purpure
um. 

Een schad uwtui n biedt dus vele moge
lijkheden qua aanplant. Het is een 
tuingedeelte dar rust uitstraalt en waar 
het in zomers als in de afgelopen jaren 
prettig toeven is. 0 

Jan Iaap Boehle kweekt samen met 
zijn broer Rik vele soonen heem
planten in heemplantenkwekerij De 
Beemd in Warjfum. Daarnaast leg! 
Ill} luinen aan. 

Zijn adres 
Oostervalge 44 
9989 EK Warffum 
Tel: 0595-424424 Astrantia maj or 
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