Violengeur stijgt op uit vochtig mos,
een, bronzen gloed verjongt de dorre boomen,
en primula’s en dotterbloemen zoomen
de groene wei met gouden voorjaarsdos.

Zeven jaar geleden
schreef ik in Oase over
dotters. Hoe ze in ons
landschap steeds verder
verdwijnen en hoe leuk
het zou zijn om ze weer
te introduceren. Tijd
voor een update want
inmiddels is Amsterdam
al aardig gedotterd!
Op de kwekerij van volkstuinpark
Amstelglorie kan ik altijd terecht
met mijn opkweekplannen dus leek
het me logisch om daar een pilotproject te beginnen. Inmiddels
staan de sloten op Amstelglorie vol
met dotters en in het Westerpark
werden ze tijdens de Natuurwerkdag 2016 uitgezet.
Op volkstuinpark Eigen Hof zijn de
opgekweekte dotters langs de sloten
en vijvers van het tuinpark uitgeplant. De dotters die op tuinpark
Rust en Vreugd zijn opgekweekt
kregen een plek in het Baanakkerpark in Amsterdam Noord. Nico
Jansen van Vereniging de Oeverlan-
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gedotterd

den Blijven plantte dotters onder
andere langs de Riekerweg en in de
Riekerpolder.
Ook in het Sarphatipark zijn dotters
opgekweekt en langs de vijvers
geplant. Het is een prachtig gezicht
in het voorjaar en vaak ook in het
najaar bij de tweede bloei. Het blijft
wel een uitdaging om ervoor te
zorgen dat ze er ook blijven staan,
bijvoorbeeld bij de vervanging van
de beschoeiing. Toch heeft een deel
van de dotters het beschoeiingsgeweld overleefd, dat bewijst dat ze
soms ook tegen een stootje kunnen.
Evengoed moet bij het beheer reke-

ning worden gehouden met deze
kwetsbare oeverplant die geen slootbagger over zich heen verdraagt!
Een leuke bijkomstigheid is dat er
ook interactie ontstaat tussen de
verschillende parken en dotterkwekers.
Het is makkelijk om dotters op te
kweken en je ziet veel resultaat van
je werk. Een dotterbloemplant die
zich goed gesetteld heeft kan wel
vijftig jaar meegaan, op voorwaarde
dat er geen bagger overheen gekieperd wordt of anderszins verstoring
optreedt.
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Sarphatipark (Foto: Josie Dubbeldam)
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Frederik van Eeden

Zaairecept:
Ongeveer eind mei zijn de
zaden rijp. Dan is het zaak te
oogsten. Als de zaaddozen
openspringen moet je er snel
bij zijn want anders drijft bij de
eerste regenbui de oogst de
sloot in. Het lijken net eieren
die in heleboel paasmandjes
liggen. Het is zaak om zo vers
mogelijk te zaaien. Doe dat
in een bakje met aarde die je
modderig houdt. En dan is het
afwachten tot ze verspeenbaar
worden. Dan pot je ze op en
zet de potten in een teil zodat
ze altijd nat blijven en zet ze in
september uit langs de sloot of
vijverrand.

Dotters oppotten in het Sarphatipark

Dotters op tuinpark Amstelglorie

Vroeger stonden er in de buurt
van Amsterdam op veel plaatsen
dotters. Nu is alles veel meer verstedelijkt, oevers zijn te steil en er is
geen plaats meer voor geleidelijke
overgangen tussen water en land,
zoals bij de vroegere oeverlanden.
Toch zijn er meer mogelijkheden
dan je denkt om dotters aan te planten. Bijvoorbeeld langs de randen
van vijvers in parken, bij sloten, in
tuinen en op drassige stukjes land.
Dotters worden langs de Riekerweg
uitgeplant, en rechts het resultaat
(Foto: Nico Jansen)
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H.C. Delsman dacht er in 1904 net
zo over. Wij hebben op dat idee
voortgeborduurd:
“Is ‘t wonder, dat verscheiden
mijner kennissen: wien ik mijn
Dotterbloem liet zien, zich er over
verbaasden, dat in Nederland
zulke mooie planten in ‘t wild voorkomen? En hoe mooi zouden de
vijvers in parken eruit zien, als ze
omzoomd werden door Dotterbloemen. Ze zijn zoo uiterst gewillig en
bloeien vaak zelfs twee maal in ‘t
jaar.” (De Levende Natuur 1904)
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