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Tekst en foto’s Gré Boelen, Fer Schipper
Overzichtsfoto’s: D. Kupers (www.deqit.com)

We wilden rustig en landelijk wonen in een 
prettig huis. Dat huis op zo’n plek vonden we 
in Sellingen. Maar wat te doen met het totale 
grondoppervlakte van 7.000 m? Voor de eer-
ste oriëntatie en een globale keuze namen 
we vier jaar. 

Eén geheel
Enkele wensen waren om van het 
erf en het daarvan afgescheiden 
ponyweitje één geheel te maken, 
rond het huis “tuinen” aanleggen 
met een mengeling van cultuur en 
natuur, overgaand in een natuurlijk 
gedeelte passend in - en met uitzicht 
op - het omringende landschap. 
Dus geen heemtuin met verschillen-

de biotopen. En omdat we hier lang 
willen wonen leeftijdbestendige en 
rollatorvriendelijke verharde paden 
en terrassen. Het hele perceel moest 
een duurzame en natuurlijke uit-
straling hebben. 

Informatie inwinnen
Het inwinnen van informatie was 
een grotere klus dan verwacht. On-
ze wens om in het weiland een poel 
aan te leggen, kon niet verwezenlijkt 
worden. Het grondwaterpeil was te 
laag. Een voorbeeldtuin in de buurt 
op het kale zand sprak ons niet aan. 
We wilden graag meer begroeiing 
en kozen voor een bloemenweide. 
We kwamen bij Oase terecht en 
via Oase bij een Wilde Weelde- 
hovenier, die een tekening maakte 

en aanwijzingen gaf voor de verdere 
inrichting. Het bloemenweidemeng-
sel werd geleverd door de Cruydt-
hoeck. 
Zo kwamen we in contact met Rob 
Leopold, de inmiddels helaas over-
leden eigenaar van de Cruydt-hoeck. 
Een bevlogen en enthousiaste man 
die ons waardevolle adviezen gaf. 
Het belangrijkste advies was: “De 
uitgangssituatie bepaalt de kans op 
een geslaagde bloemenweide, be-
gin met een onkruidvrije en min 
of meer schrale bodem”. Een ander 
advies was: pas gradiënten aan bij 
het omliggende essenlandschap. Dat 
wil zeggen bij het huis lager en naar 
de grenzen van het perceel hoger, 
raadpleeg daarvoor het boek ‘Tuin 
vol wilde planten’ van Ger Londo en 

Van Tam naar Wild
Inzet: beginsituatie
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Jan den Hengst. Dat boek konden 
we niet bemachtigen en we wilden 
nu eindelijk wel eens aan de slag, 
dus dan maar zonder boek. 
Later begrepen we dat we fouten 
hebben gemaakt. De verhogingen 
in het terrein hebben niet de juiste 
opbouw, de vruchtbare grond is op 
de toppen terecht gekomen. Het ge-
volg is dat daar het gras welig tiert. 
De juiste richting voor een reliëf is 
oost-west voor een optimaal ver-
schil tussen zon en schaduw, bij ons 
is de richting vooral noord-zuid. 

Het begin
We begonnen met een saaie tuin en 
een weiland voor pony’s. Het wei-
land lieten we klepelen, scheuren 
en de bouwvoor 50 cm omkeren. 
De kraanmachinist was geweldig. 
Hij vond het een uitdaging om een 
glooiend reliëf te maken in plaats 
van rechte slootwallen. Om de 
grond niet te verdichten gebruik-

Hoe een 
ponyweitje 
verandert

in een 
bloemenwei

Van boven naar beneden: de schuur, auteurs Fer Schip-

per en Gré Boelen, de grondwerkzaamheden in 2005, 

na de grondbewerking: selectief geschoffeld.
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ten we daarna geen groot materieel 
meer. Met een oude cultivator en 
een kleine tractor hebben we twee 
keer gecultiveerd en daarna nog 
alleen handmatig gewerkt. Zorg-
vuldig hebben we alle kweekwortels 
verwijderd en het veld regelmatig 
geschoffeld. Een zomer lang heeft 
het terrein braakgelegen. In septem-
ber 2005 was het moment van in-
zaaien aangebroken met het meng-
sel G1, een algemeen mengsel van 
ongeveer 18 soorten geschikt voor 
bijna alle gronden. 
En toen begon het spannende af-
wachten. Voor de winter was er al 
wat groen zichtbaar en in het voor-
jaar ontrolde zich een prachtig diep-
roze tapijt van de gewone reigers-
bek. Aan het eind van de eerste zo-
mer telden we 21 soorten.

Hoe het nu is
In de loop van de tijd zijn er planten 
verdwenen en andere hebben een 
eigen plekje opgezocht. Zo groeit 
het slangenkruid tussen de tegels 
bij de zonnepanelen. De eerste jaren 
hadden we in mei en juni veel mar-
grieten en biggenkruid. Het big-
genkruid is bijna verdwenen en de 

margrieten zijn sterk verminderd. 
Op het eerste gezicht is er veel gras. 
Maar ons, ondertussen ge oefend, 
oog ziet daartussen toch veel soor-
ten kruiden. In juli en augustus 
verschijnt het paars van het knoop-
kruid en het geel van het middelste 
havikskruid. We zijn blij verrast 
door de soorten die zich spontaan 
gevestigd hebben. (Zie kader). Het 
meest bijzondere is dat een bevrien-
de bioloog in juni 2013 een plant 
met grote gele bloemen op naam 
bracht. Het bleek het zeer zeldzame 
gevlekt biggenkruid (Hypochaeris 
maculata) te zijn. Een composiet die 
sinds 1924 in Nederland niet meer 
is waargenomen. De plant staat op 
de Rode Lijst van bedreigde dieren- 
en plantensoorten. We hebben de 
vondst gemeld bij Waarneming.nl. 
Naturalis in Leiden wilde de plant 
graag met wortel en al opnemen in 
het Nationaal Herbarium Neder-
land. Dat vonden we een hele eer, 
maar ook jammer. Zo zou de plant 
verdwijnen. Afzonderlijke delen, 
zoals bloem, blad en pluis waren ge-
lukkig ook goed. Vorig jaar hebben 

Uitgangssituatie
Oppervlakte 7000m2: huis en tuin 3000m2, weitje 4000m2 
Gelegen in Sellingen (Westerwolde), het zandgebied in Zuid-Oost  Gro-
ningen.
Tuin en weiland zijn gescheiden door een bosje. Weiland begraasd 
door pony’s en voorheen schapen. Rond het weiland een boswal. In 
1990 beplant met inheemse struiken.
Op het erf: 4 oude eiken, een esdoorn begroeid met klimop en een 
tamme kastanje, een aantal berken,  inheemse struiken en hulst.

Spontaan gevestigde planten in de bloemenweide 
Steenanjer; Nachtsilene; Heide (twee pollen); Geel  walstro; 
Zwart-blauwe rapunzel  (2 ex.) Gevlekt biggenkruid (2 ex.); Bevertjes;
Glanshaver; Zandhaarmos; Rendiermos; Bekertjesmos; Groot leermos

Fauna (bloemenweide en tuin).
Graafbijen/wespen (waaronder de pluimvoetbij) in zandgedeelte 
bloemenweide en tussen terrastegels 
Vlinders:  st jansvlinder; distelvlinder; zwart- en geelspriet-dikkopje; 
citroenvlinder, kleine vos; gamma-uiltje; gehakkelde aurelia; geel-
bandlangsprietmot; muntvlindertje; kolibrievlinder (eenmalig)
Zoogdieren: Reeën (rustplaats); Eekhoorn; dwergmuis met nest; 
rosse woelmuis; haas; bosmuis; veldmuis; spitsmuis
Vogels:  waaronder kwartel (één jaar); fazant; boompieper; 
boomleeuwerik (in de lucht) ransuil; kerkuil; geelgors; groene, 
kleine en grote bonte specht;  boomklever, wielewaal , appelvink, 
bonte vliegenvanger, gele kwikstaart , grauwe klauwier (eenmalig).
In herfst rond klimop: hoornaar en zijn potentiële slachtoffers. 
Wilde bijen in kijkkastje; pyjamawants, bloedwantsFe
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Oudere dorpsbewoners 
noemen ons perceel wel 

“dode grond”. 

< Zwartblauwe rapunzel, gevlekt biggenkruid, nestje 

dwergmuis
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 Het beeld
Een opvallend element in de tuin is het gro-
te beeld, gemaakt door beeldhouwer Rob 
Schreefel uit Amsterdam. Het is samengesteld 
uit zwerfstenen. De verticale delen bestaan 
uit Drentse keien, de deksteen komt uit 
Bretagne. Het verwijst naar de hunebedden in 
Drenthe die gemaakt zijn van zwerfstenen uit 
heel (Noord) Europa. Voor ons, maar ook voor 
anderen, roept het beeld associaties op met 

we het, gedroogd en al, opgestuurd. 
Hoe deze plant in onze bloemen-
weide terecht kwam, is nog steeds 
een raadsel. Zaadvervuiling is nau-
welijks mogelijk. Via de lucht of 
uit de zaadbank misschien? Wie 
het weet mag het zeggen. De plant 
bloeit nu voor het derde jaar en in-
middels zijn er twee exemplaren. 
We zijn er trots op.
Nu in 2015, tellen we 40 soorten 
kruiden, soms een enkele plant, 
vaak vrij veel exemplaren. Een aan-
tal soorten, zoals gewoon knoop-
kruid, stijf havikskruid, scherm-
havikskruid, glad walstro en scher-
pe boterbloem komen op het hele 
veld voor. Andere zijn lokaal. In 
een zandkuil bijvoorbeeld groeien 
vooral nachtsilene en zandblauwtje. 
Onze inspanningen om met een on-
kruidvrije bodem te beginnen, zijn 
succesvol geweest, kweek en ruigte-
kruiden komen niet voor. 

Het maaibeheer
Behalve het scheppen van de ”juiste 
uitgangssituatie” is het verschralen 
door maaien en afvoeren belangrijk. 

Naast: pad in prieeltje, onder: hazepootje, st. jansvlin-

ders, pluimvoetbij.

prehistorische bouwwerken, die een mystieke 
uitstraling hebben en waaraan je mythische 
verhalen kunt verbinden. Hunebedden zijn 
duurzame bouwwerken, we hopen dat dat 
ook geldt voor ons beeld. De verhalen die we 
erbij vertellen zijn afhankelijk van het licht, 
de seizoenen, onze eigen stemming en het 
gebruik: vaak zit er een buizerd op. 
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Eerst komt  het wachten

Eerst komt het wachten, het verheugen,
Leunend tegen lage muurtjes,

Dan komt het voorgevoel van
Hoe-nu-verder

Daarna het hoe-nu-verder
zelf.

 Judith Herzberg , uit Zoals

Een maaier moet lang gewas in één 
snede kunnen maaien en de rozet-
ten sparen. De oplossing was een 
tweedehands vingermaaier waarvan 
de maaibalk op 10 cm hoge klossen 
is gezet.

Het eerste jaar hebben we niet ge-
maaid. Vanaf 2006 maaien we in de 
derde week van augustus driekwart 
van de oppervlakte. Dan is het zaad 
gerijpt en kan weer kiemen. Krui-
den blijken zich voor te bereiden op 
de winter en het daaropvolgende 
voorjaar door hun voedsel weer op 
te slaan in de wortels. Dat proberen 
we dus te voorkomen. We maaien 
een kwart niet, om zo (de eitjes van) 
insecten te sparen. Na een paar da-
gen voeren we het maaisel af. 
De paden maaien we regelmatig met 
een zitmaaier.

In de loop van de tijd nam het volu-
me van het maaisel met de helft  af. 
In 2014 is er opeens meer en hoger 
gras waaronder witbol. Ook veel 
kruiden zijn hoger dan normaal. 
Dat zien we ook dit jaar. We vra-
gen ons af wat de oorzaak is: een 
natter voorjaar, meststoff en uit de 
omgeving, klimaatverandering, de 
grondwaterstandverhoging in het 

verderop gelegen natuurgebied? We 
weten nog niet wat de oplossing is: 
misschien vaker of eerder maai-
en, of meer maaien op specifi eke 
stukken? We aarzelen omdat het 
advies is, verander niet zomaar het 
maaibeheer. En tenslotte, met dit 
maaibeheer hadden we tot vorig jaar 
succes.

De tuinen
Op het erf hebben we meerdere 
borders beplant met wilde en cul-
tuurplanten. Vanuit de bloemen-
weide komen zaden spontaan naar 
de borders. De wilde peen blijkt een 
mooie weefplant tussen de stok-
rozen en rond de Lavatera. Langs de 
terrassen groeien slangenkruid en 
middelste teunisbloem. De prach-
tige gele morgenster verspreidt zich 
over alle borders. Bij de beplanting 
hebben we rekening gehouden met 
insecten, vlinders en vogels. Het 
hele jaar zijn er bloeiende planten. 

Aan de voet van een eik staat een 
zich nog steeds uitbreidende gesteel-
de lakzwam. 

Voor paden en terrassen hebben we 
omgekeerde grind- en stoeptegels 
gebruikt, afgewisseld met gebak-
ken stenen. Een oud, bouwvallig 
schuurtje hebben we opgeknapt en 
bedekt met de originele oud-hol-
landse dakpannen en voor de isola-
tie hebben we strodokken gebruikt. 
Op het dak groeien een Clematis 
montana en een rambler. Er om-
heen staat vlier. Zo past het schuur-
tje goed in de groene omgeving. 

Tenslotte
Met het schrijven van dit artikel 
delen we graag onze ervaringen, ho-
pen we op tips van andere bloemen-
weidebezitters en kijken we terug. 
We vinden dat het nog niet zo is als 
we gewenst of liever gedroomd had-
den, er is (te) veel gras. Maar als we 
geïnteresseerden de weide laten zien 
en nu we dit artikel schrijven, dur-
ven we soms te zeggen: het is toch 
(bijna) een paradijsje. 

Reacties naar:
schipperfer401@gmail.com
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