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De soorten in deze groep zijn alle 
meerjarig, klein en fijn van gestalte 
en hoogte, en laten zich op verschil-
lende wijzen kweken. Sommige 
kunnen goed gezaaid worden, ande-
re worden gemakkelijker gestekt of 
gescheurd. Ze verlangen verschil-
lende grondsoorten.

Schalen
Het handigst is om ze in kunststof 
schalen te kweken. Alleen voor 

de drie soorten van droge milieus 
–aarddistel, rozenkransje, voor-
jaarsganzerik– voldoen aardewerk 
potten of schalen het beste omdat 
de grond anders voor hen in het 
winterseizoen vaak te nat blijft.
Het is heel praktisch om grotere, 
ronde kunststof schalen, bijvoor-
beeld met doorsnee 100 en diepte 
25 cm, te gebruiken zodat enkele 
soorten bij elkaar kunnen worden 
gekweekt.

In de schalen komen geen afvoerga-
ten in de bodem zodat ze voldoende 
nat kunnen worden gehouden. Voor 
afwatering worden een aantal gaten 
aan de zijkant van de schaal aange-
bracht, ongeveer 10 cm onder de 
bovenrand. Deze blijven open in het 
winterseizoen en naarmate we in 
voorjaar en zomer de schaal natter 
willen houden, kunnen de gaten 
met houten stoppen dichtgemaakt 
worden.

Kwekersgeheimen deel 20 (slot)

Tekst: Hein Koningen & Wil Melgers

In de laatste  aflevering 
van deze serie komen 
soorten aan bod die 
specifieke eisen stellen 
aan hun natuurlijke 
groeiplaats. In scha-
len en bakken zijn die 
omstandig heden goed 
na te bootsen, daarin 
zijn deze soorten goed te 
kweken.

Meerjarigen van 
droge en natte milieus

Ronde zonnedauw (Foto: Wolverlei/Martin Stevens)
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Soorten van droge milieus
Aarddistel, rozenkransje en voor-
jaarsganzerik zijn soorten van 
droge milieus, ook in de winter. Ze 
kunnen gekweekt worden op lich-
te zavel waardoor wat rivierzand 
(scherp- of metselzand) gemengd 
wordt. Eiffellava in de ziftmaat 0-10 
of 0-20 gemengd met wat lichte, 
humeuze zandgrond (verhouding 
1:20) kan ook heel goed voldoen. 
Deze drie soorten kunnen vóór 
de winter worden gezaaid. Rozen-
kransje en voorjaarsganzerik 
kunnen ook gestekt worden, waar-
voor een aparte, kleine stekbak 
gereed wordt gemaakt met humeus 
zand. We nemen korte kopstek-
ken in begin mei. Stekbak de eerste 
weken afdekken met een glasplaat, 
wel regelmatig wat luchten om 
smeulvorming te voorkomen. Na 
het bewortelen kunnen de stekken 
in een grote schaal worden uitge-
plant.

Soorten van vochtige tot natte 
milieus
Als kweekmedium voor soorten 
van zeer vochtige tot natte milieus 

voldoet puur zand, kleiige zand-
grond tot lichte zavel, lemig zand 
of arm hoogveen-veen  (heideveen) 
goed.  Ook is ‘zoet’ stratenmakers-
zand heel geschikt. Is het afkomstig 
uit de Noordzee dan moet het wel 
voldoende gespoeld zijn. Bevat het 
nog teveel zoutresten dan mislukt 
de kweek. Regenwater moet de 
zoutresten dan eerst uitspoelen, dat 
heeft tijd nodig (één tot wel ander-
half jaar). Speelzand kan ook, dat is 

Soorten van droge milieus
Soort  Substraat Vermeerdering
Aarddistel, rozenkransje, voorjaarsganzerik Lichte zavel Zaaien 
Rozenkransje, Voorjaarsganzerik  Lichte zavel Stek

Soorten van vochtige tot natte milieus
Soort  Substraat Vermeerdering
Canadees hertshooi, geelhartje, zand, lemig zand Zaaien
parnassia, sierlijke vetmuur, waterpunge 
Klimopklokje  Arme veengrond met zand Zaaien
Kleine en ronde zonnedauw ,vetblad  Arme veengrond Zaaien
Moerashertshooi  Veen met zand Kopstek
Teer guichelheil, klimopklokje, Venig zand Scheuren
klein glidkruid en melkkruid
Kruipend moerasscherm, oeverkruid Stratenmakerszand Scheuren

heel fijn, zoet zand. Canadees herts-
hooi, geelhartje, parnassia, sierlijke 
vetmuur en waterpunge worden 
hierop gezaaid, heel dun, op de 
naakte zandbodem. De beste tijd is 
direct na het winnen van het zaad 
maar in elk geval vóór de winter. 

Veenbodem
Voor het zaaien van klimopklok-
je, kleine en ronde zonnedauw en 
vetblad hebben  we een arme veen-

Meerjarigen van 
droge en natte milieus

Geelhartje (Foto: Wolverlei/Martin Stevens)
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bodem nodig. Het meest geschikt 
is heideveen, voor klimopklokje 
gemengd met wat scherp zand. 
Hiermee richten we op dezelfde 
wijze als net hierboven  beschreven 
een schaal in. Het veen licht aan-
drukken en het zaad hierop direct 
na het winnen dun uitstrooien.
Bij klimopklokje is verspenen 
noodzakelijk:  als de kiemplanten 
1 - 1½ cm groot zijn worden ze 
verspeend op een bedje (uit de zon, 
in lichte schaduw) van goed voch-
tige, humeuze veenachtige grond, 
eventueel gemengd met wat scherp 
zand dat aan de oppervlakte zeer 
fijn en vlak gemaakt wordt. We 

nemen polletjes van enkele kiem-
planten bijeen die op een onderlinge 
afstand van 10 -15 cm in het vier-
kant uitgeplant worden. De onder-
linge afstand tussen de verspeende 
polletjes is zo ruim zodat ze met 
rankende stengeltjes naar alle zijden 
kunnen uitgroeien.
Moerashertshooi wordt gestekt 
onder glas of plastic folie. We 
maken daarvoor een aparte stekbak 
gevuld met arm veen gemengd met 
wat scherp zand. Hierin steken we 
kopstek –lengte plm. 8 cm, onderste 
bladen eraf– in een voorgestoken 
gaatje. Na het stekken aangieten en 
glas of folie erop. Regelmatig gieten 

en luchten om smeul tegen te gaan. 
Schermen tegen de zon.
Teer guichelheil, klimopklok-
je, klein glidkruid en melkkruid 
kunnen we scheuren door planten 
te delen in kleine stukjes. We plan-
ten ze in een vochtig-natte schaal 
met wat venig zand. Gieten en 
schermen tegen de zon.

Schaal met stratenmakerszand
Kruipend moerasscherm en oever-
kruid worden gescheurd en in klei-
ne stukjes uitgeplant in een schaal 
met puur stratenmakerszand. Hier-
op blijven de planten relatief klein 
maar gedijen en bloeien prima, het 
geeft een ‘natuurlijker’ en esthe-
tisch aantrekkelijker beeld. Hierop 
komt een laagje water van enkele 
centimeters, dat blijft in voorjaar 
en zomer zo. De schalen zijn dus 
gevoelig voor uitdroging!
Echter: in de winter houden we 
de schalen veel droger. Dat klinkt 
vreemd voor soorten die in hun 
natuurlijke milieus ‘s winters soms 
een flink stuk of geheel onder water 
verdwijnen. Zó worden ze behoed 
tegen vorst! Wij hebben echter een 
andere ervaring opgedaan. We 
zetten de schalen zodanig op één 
oor dat regenwater geheel kan aflo-

Kruipend moerasscherm (Foto: Machteld Klees) Gietbuis (Foto: Machteld Klees)
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Verschenen afleveringen
Met deze aflevering wordt de serie ‘Kwekersgeheimen’ afgerond. In deze 
serie hebben Hein Koningen en Wil Melgers een schat aan vak kennis 
gedeeld. Hieronder een overzicht van alle behandelde onderwerpen. 

Nummer	 Afl.	 Onderwerp
herfst 2016 1 Algemene introductie
winter 2016 2  Bollen en knollen zaaien
zomer 2017 3 Bollen vermeerderen
herfst 2017 4 Een- en tweejarigen kweken
winter 2017 5 Vermeerderen vaste planten
lente 2018 6 Vermeerderen oever- en waterplanten
zomer 2018 7 Vermeerderen bomen en struiken
herfst 2018 8 Fijne houtachtigen
winter 2018 9 Beenbreek, klokjesgentiaan,  
  wildemanskruid, wolverlei, kruisbladgentiaan
lente 2019 10 Zweedse kornoelje, zevenster, linnaeusklokje
zomer 2019 11 Genadekruid, polei, moerasgamander
herfst 2019 12 Goudveil, zaagblad, kranskarwij
winter 2019 13 Eenbes
lente 2020 14 Zwartblauwe en witte rapunzel
zomer 2020 16  Klein en rond wintergroen
herfst 2020 17 Zinkviooltje
winter 2020 18 Echte en berggamander
lente 2021 19 Kortlevende pionierssoorten
herfst 2021 20 Meerjarige soorten van droge tot natte milieu’s.

Meer
Over het kweken van bijzondere 
planten werd al eerder geschreven 
in Oase. 
Lente 1995, “Tuinieren met 
miezepietertjes” door Henk-Jan 
van Veen
Zomer 2017: “Kandelaartjes en 
muizenstaart”, door Jan-Willem 
Visser

Over het kweken in biotoopscha-
len:
Oase lente 2011: “Klein van stuk, 
groot effect”, deel 1, door Hanneke 
van Vuure
Oase zomer 2011: “Klein van stuk, 
groot effect” (aanleg) deel 2, door 
Hein Koningen
Oase herfst 2011 “Klein van stuk, 
groot effect” (onderhoud) deel 3, 
door Hein Koningen
Bovenstaande artikelen zijn groten-
deels terug te vinden in het archief 
op www.stichtingoase.nl/tijdschrift

pen. De planten worden tegen vorst 
beschermd door ze in vorstperioden 
af te dekken met een laagje veenmos 
(beschermen tegen vogelgepluk!). 
Zouden we dit niet doen dan treedt 
er smeul op of bevriezen de planten 
en lopen we een gerede kans dat ze 
niet goed door de winter komen. In 
het voorjaar komt de schaal weer 
waterpas te staan met een laagje 
water erin. Alle schalen krijgen een 
plaats in de volle zon. 

Verzorging
Het onderhoud bestaat uit regel-
matig watergeven en wieden van 
ongewenste soorten. Nu geeft steeds 
weer gieten met de broes een ‘soor’ 
grondoppervlak, daarom is bevloei-

en beter: we gieten zonder broes op 
steeds dezelfde plek op een vaste 
ondergrond, bijv een steen, zodat 
het water rustig uitloopt over het 
oppervlak. 
Nog beter is om een gietvoorzie-
ning aan te brengen zoals we dat 
ook bij micro-milieu schalen zien: 
bij het vullen van de schaal met een 
grondmengsel brengen we eerst 
op de bodem een laag potscherven 
aan. Hierin mondt een plastic pijpje 
(doorsnee plm. 5 cm) uit, vanaf de 
bovenkant van de schaal. Via dit 
pijpje geven we water zodat het een 
grondwatervoorraad in de scher-
ven kan vormen die door opzuiging 
bovenin terecht komt.

Vogels en vorst
Voor alle potten, schalen en bakken, 
ook alle eerder genoemde, geldt: 
altijd afschermen tegen vogelac-
tiviteiten met een net of fijn gaas. 
Vogels kunnen in een oogwenk vele 
uren noeste kweekarbeid te niet 
doen!
In het winterseizoen beschermen 
we ze in vorstperioden met noppen-
folie, schermmatten of bladriet 
tegen vorst. Vooral natte substraten 
kunnen nogal opvriezen, dat willen 
we zo veel mogelijk voorkomen. 
Zonodig direct na de vorst het los 
gevroren grondoppervlak (licht) 
aandrukken met de vlakke hand of 
een plankje.


