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Klein van schaal, groot effect
Uitgekiend tuinieren in micro-milieuschalen (deel 3) 

Hein Koningen
Foto s̓ Hein Koningen, Machteld Klees

Dit is het derde, laatste en misschien wel 
belangrijkste deel over het maken van suc-
cesvolle micromilieus in bakken en schalen. 
Nadat in de eerdere delen het aanleggen, de 
keuze voor grondsoorten en planten uit de 
doeken werd gedaan is nu de beurt aan het 
onderhoud van de bakken. Hoe zorg je ervoor 
dat ze niet overgroeid raken? Op welke wijze 
geef je het beste water? Hoe overleven ze de 
winter? Allemaal vragen die in dit artikel op 
praktische wijze aan bod komen.

Onderhoud
Als het ons te doen is om, ook vi-

sueel, aantrekkelijke resultaten dan 

is een zekere ‘regulering’ van de 

begroeiing nodig: we moeten wel-

bewust onderhoud plegen. Zoals 

we hierboven al schreven kunnen 

we heel bijzondere resultaten be-

reiken als we de concurrentie zo 

veel mogelijk uitschakelen. Dat wil 

zeggen dat we spontaan verschij-

nende, ongewenste plantensoorten 

met de hand wieden, zoals gras-

sen en schijngrassen, muur- en 

hoornbloemsoorten, kleine veld-

kers, boterbloemen, boom- en 

struiksoorten om maar enkele te 

noemen – kortom, allerlei triviale 

‘onkruid’soorten. Het blijkt dan dat 

veel wilde plantensoorten, die we 

in het vrije veld van bepaalde, vaak 

specifieke bodemsituaties en vegeta-

ties kennen, hieraan nu niet langer 

gebonden zijn maar eveneens onder 

heel andere omstandigheden goed 

kunnen gedijen. Ze gedragen zich 

bodemvaag. Dat betekent dat ze het 

op heel andere bodems en onder 

heel andere omstandigheden ook 

goed doen. 

Wieden is een consequent en nauw-

keurig werkje. Het best kunnen 

we de ongewenste planten zo klein 

mogelijk aanpakken, dat geeft de 

geringste storing. Dat laatste moe-

ten we zo veel mogelijk zien te ver-

mijden.

Indien we bij de ontwikkeling van 

de gewenste begroeiing de natuur-

lijke gang van zaken zo weinig mo-

gelijk willen beïnvloeden kunnen 

we de begroeiing één maal per jaar 

afknippen met de heggenschaar. We 

wieden dan wel zeer grove soorten 

als ridderzuring, grote brandnetel 

en bomen en struiken. We verkrij-

gen dan vrijwel altijd een grasland-

type.

Hoewel we het meest met voedsel-

arme tot matig voedselrijke bodem-

situaties werken kan het soms nodig 

Hein Koningen laat deelnemers aan de schalen-excur-

sie in Amstelveen de schaal met ondermeer bloeiende 

klokjesgentiaan zien.
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zijn de achteruitgelopen voedings-

toestand (onder andere door uit-

spoeling) weer wat op te voeren. We 

merken dat aan het ‘teruglopen’ van 

de begroeiing (niet meer bloeien, 

verdwijnen van soorten). Zo kan 

het bij een ‘droge kalkhelling’ erg 

goed werken om in het vroege voor-

jaar wat goed fijngewreven, oude 

koemest te geven. We imiteren dan 

in minivorm de dierlijke bemesting 

bij het begrazen van kalkgrasland. 

Ervaring doe je op door rustig aan 

te beginnen, vooral niet teveel tege-

lijk.

Water geven
Een ander belangrijk onderdeel van 

het onderhoud is water geven. Dat 

moet zeer zorgvuldig en consequent 

gebeuren want ons resultaat staat 

of valt er grotendeels mee. Eén keer 

uitdrogen van een micro-milieu 

kan jaren werk teniet doen! Dus 

ook tijdens vakanties zorgen dat de 

juiste water- en vochttoestand ge-

waarborgd blijft!

Watergeven doen we bij water- en 

moerasschalen gewoon via het op-

pervlak. Bij andere milieus houden 

we de waterstand op peil via de pijp 

naar de waterberging. Van hieruit 

bereikt het water door capillaire 

werking in een natuurlijke spreiding 

het bodemoppervlak. Droge milieu-

schalen geven we bovenover water. 

Niet sproeien maar vloeien vanuit 

de gieter ! Sproeien of broezen geeft 

kans op ‘zoor’ (schraal en droog 

wordende grond) gieten.

Regenwater heeft onze voorkeur, 

maar helder sloot- of vijverwater is 

ook geschikt. Meestal zijn we echter 

aangewezen op leidingwater. Liefst 

houden we hiervan een voorraadje 

aan in een ton zodat het erin aan-

wezige chloor kan ontsnappen. Geef 

leidingwater in kleine hoeveelheden 

tegelijk, liefst in een laag tempo.

Successie
Ook indien we wieden gaat het pro-

ces van successie door. Maar nu 

met de gewenste soorten, inclusief 

de spontaan verschenen mossen. 

Onze begroeiingen zijn evenzeer 

onderhevig aan de geldende natuur-

wetten als die in vrije veldsituaties. 

In schalen spelen blad-, lever- en 

hauwmossen hierbij een belangrijke 

rol. Voor tere en zeer kleine soorten 

blijken zij vaak al gauw te sterk; ze 

kunnen een hele schaal ‘vermossen’. 

Puntmos, haarmos en dikkopmos 

hinderen dan soorten in hun groei 

en ontwikkeling. Daarentegen doen 

mossen ook nuttig werk door op 

naakte substraten geschikte kiem-

bodems voor te bereiden, zoals 

purpersteeltje en krulmos. Voor 

bevriezing gevoelige soorten als 

teer guichelheil, klimopklokje, fraai 

Boven: Hoogveenschaal: op een klein oppervlak is veel 

te zien. Links: Uitbundig bloeiende wondklaver.

Onder: Het belangrijkste deel van het onderhoud 

bestaat uit wieden, vooral bomen zoals berken mogen 

geen kans krijgen. 
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hertshooi vinden in een mosdek een 

goede overwinteringsplek.

Soms kan het dus nodig zijn de in-

vloed van mossen terug te dringen. 

Dat kan door kort knippen (haar-

mos). Op het kortgeknipte ‘kokos-

matje’ kan dan weer gezaaid wor-

den: bijvoorbeeld valkruid bij een 

vochtig of zonnedauw bij een nat 

milieu. Vlak na de winter kan het 

ook door met de vlakke hand stevig 

over de begroeiing te wrijven want 

dan liggen de mossen los. Puntmos 

bijvoorbeeld komt dan los uit de be-

groeiing en kan afgeraapt worden. 

Weer anders: licht afstrooien met 

fijn zand geeft een soort overstui-

vingseffect en kan goed werken.

Er zijn soorten die van nature moe-

ten kunnen beschikken over open, 

min of meer naakte bodems. Als 

we deze pioniers –meest éénjarigen, 

zoals soorten uit de zogenoemde 

dwergbiezengemeenschap– willen 

houden is het noodzakelijk dat de 

grond periodiek wordt ‘bewerkt’, 

dat wil zeggen teruggebracht naar 

het naakte beginstadium. Je kunt 

het zien als afplaggen, ploegen of 

spitten op minischaal. Vooraf ge-

wonnen zaden worden op de zo 

ontstane verse plek weer gezaaid en 

de ontwikkeling kan van voren af 

aan beginnen. We passen zodoende 

bewust een zekere dynamiek toe. 

Soms is het niet mogelijk die dyna-

miek te bieden die soorten verlan-

gen, zoals de dynamiek van de kust 

(zeewater, harde, zilte wind). Het is 

daarom erg moeilijk tot onmoge-

lijk bepaalde soorten een blijvende 

groeiplek te bieden. Zouttolerante 

soorten als gewone zoutmelde, zee-

alsem, engels lepelblad, zeekraal, 

schorrezoutgras zijn voorbeelden. 

De winter door
In het algemeen zijn onze inheemse 

soorten en hun begroeiingsvor-

men geheel winterhard. In de mi-

cro-milieuschalen heersen evenwel 

andere omstandigheden dan in de 

volle grond, daarom is het raad-

zaam tegen vorst wat bescherming 

te bieden. Zo zijn zeelathyrus en 

zeewinde in schalen erg gevoelig 

voor het bevriezen van hun wortels. 

Andere schalen, waarop een laagje 

water onderdeel van het groeimilieu 

is –zoals voor kruipend moeras-

scherm, oeverkruid of pilvaren– zet-

ten we in het winterseizoen schuin, 

zodanig dat het water er net kan 

aflopen. Doen we dat niet dan lo-

pen we een grote kans op wegsmeu-

len (beschimmelen) van de planten. 

Op hun natuurlijke groeiplaatsen 

verdwijnen ze in de winter veelal 

onder dieper water en overleven zo 

de vorst.

De schalen kunnen aan de zijkan-

ten ingepakt worden met stro, riet, 

boomblad, noppenfolie en derge-

lijke. Kwetsbare soorten kunnen 

we extra bescherming bieden door 

ze te bedekken met coniferengroen 

zoals berggamander; of losgestrooid 

veenmos (Sphagnum) op kruipend 

moerasscherm, oeverkruid, pilva-

ren, klimopklokje, teer guichelheil 

en geelhartje. Soms is wat luchtig 

opgelegd varenblad heel geschikt. 

Uitproberen dus! Een sneeuwdek 

vormt wel het meest ideale winter-

dek. Begin in het voorjaar niet te 

vroeg en te drastisch, maar liefst 

meer gefaseerd, met afruimen en 

opschonen. Er is altijd gevaar voor 

late vorst of scherpe voorjaarszon!

Vogels kunnen in het voorjaar een 

ramp veroorzaken in de schalen. 

Maar ook tijdens droge perioden 

in zomer en herfst kunnen vooral 

merels, kauwen en eksters, op zoek 

naar voedsel of nestmateriaal, ware 

Hoewel niet erg fraai, kan gaas ook een goed middel zijn om vogelvraat en het 

lospulken van mos tegen te gaan.

Aardbeiennet en tonkinstokken kunnen een goede bescherming tegen vogels vormen. 

Bovendien zijn ze ʻmobielʼ en tijdelijk: even opklappen en je kunt erbij.
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ravages aanrichten. Een ontwikke-

ling en arbeid van jaren kan dan in 

enkele ogenblikken teniet worden 

gedaan. Afscherming met gaas, 

scherpe bladloze takken of esthe-

tisch gezien liever met zwart anti-

vogelnet (of zgn. aardbeiennet) is in 

kwetsbare perioden raadzaam. 

Voorbeelden
Allerlei aantrekkelijke milieus zijn 

in micro-milieuschalen tot ontwik-

keling te brengen. Een extra dimen-

sie krijgen dergelijke schalen wan-

neer we bewust thematische groe-

pen vormen van verwante of juist 

tegengestelde milieus. Bijvoorbeeld 

de verschillende begroeiingstypen 

van groen strand en duinvalleien, 

een verlandingsreeks, natte heide en 

hoogveen, karrespoorflora, kalkhel-

ling, voedselrijk hellingbos, voed-

selarm zuur oud bos.

Behalve voor soorten die in ons 

land inheems zijn, kunnen we op 

dezelfde wijze schalen inrichten 

en onderhouden voor fijne soorten 

uit andere delen van Europa, zo-

als de bergen van Midden Europa 

(verkrijgbaar bij gespecialiseerde 

kwekers in ondermeer Boskoop, 

Suameer Fr.). Fraaie resultaten zijn 

Bartsia alpina is een 

bijzondere, overblij-

vende halfparasiet 

afkomstig uit Scan-

dinavië en de Alpen.  

In Amstelveen is het 

gelukt om deze fraaie 

plant in bakken te 

kweken. 

Liefhebbers opgelet!
Tijdens de excursies naar de schalen in Am-
stelveen bleek dat er op verschillende plaat-
sen met bakken gewerkt wordt.
Vooral in het begin rijzen er veel vragen. 
Daarom ontstond het plan om een werkgroep-
je te vormen waar, voorlopig via de email, 
vragen en ervaringen uitgewisseld kunnen 
worden.
Nienke Reeder (van Domies Toen in Pie-
terburen) heeft aangeboden om contact-
persoon te zijn. Als je geinteresseerd bent 
stuur dan een mailtje naar: Nienke Reeder, 
nienke@domiestoen.nl.

te verkrijgen met kleine wilgensoor-

ten als Salix herbacea, S. retusa, S. 

reticulata. In natte-vochtige scha-

len kunnen Pinguicula grandiflora 

(alpenvetblad), Thalictrum alpi-

num (alpenruit), Tofieldia calycu-

lata (bieslelie, doet enigszins aan 

beenbreek denken), Polygonum 

viviparum ( vivipaar, soort mini-

adderwortel), Bartsia alpina (paars-

bloemige halfparasiet als ratelaar), 

Eriophorum alpinum (alpenwol-

legras, ca 15 cm) een groeiplek 

krijgen. Denk verder aan de zoge-

noemde rots- of alpenplanten die 

in groot sortiment en in bijzondere, 

aantrekkelijke soorten verkrijgbaar 

zijn. Door ze op dezelfde manier zo-

als hierboven beschreven in schalen 

toe te passen, kunnen ook zij sterk 

natuurlijk ogende, eigen begroei-

ingsvormen ontwikkelen. 

Deel een en twee van deze serie ver-

schenen in het voorjaars- en zomer-

nummer 2011 van Oase.


