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Wintersport voor botanisten

Tekst: Liesbeth ten Hallers

Wat zaaien we voor welke insecten? Het zaaien van

inheems bloemrijk gras, anders dan het ouderwetse

Japanse bloemengazon, heeft nogal wat voeten in de

aarde. Er wordt, voordat een zaaisel van inheemse samen-

stelling een aantrekkelijk beeld oplevert, wel wat van je

geduld gevergd. Of de ene plant binnen het jaar bloeit, de

andere daar drie jaar voor nodig heeft, hoe zaaimoment,

bodemtype, soortenkeus en mengverhouding binnen een

mengsel een rol spelen is een kwestie, waar een argeloze

koper van een zakje vlinderplantenmix zich niet altijd mee

bezighoudt. Een schat aan informatie levert mij al jaren

het ‘Vademecum Wilde Planten’ van Arie Koster. Betekenis

voor de insectenwereld, duidelijke illustraties en stand-

plaatsbeschrijving geven het boek waarde voor de groene

vakman.

Onthullend Wie niet terugschrikt voor een Duitstalig boek,

(er zitten mooie volksnamen bij, zoals Gewöhnlicher Teufel-

sabbiS voor blauwe knoop en Knoblauchhederich voor

Look zonder Look), wordt rijkelijk beloond met nog meer

belangwekkende gegevens. ‘Wildpflanzen für jeden Garten',

een boek van Dr. Reinhard Witt, richt zich vooral op de

kweeklustige tuinbezitter met geduld en interesse in

vogels, insecten en andere samenhangen. Het onthult ver-

wante informatie, maar bovendien, iets wat ik nog niet

tegenkwam: systematische behandeling van de oogsttijd

van zaden, bewaring, kiemomstandigheden, kiempercenta-

ge en kweekcondities per plant. Hierbij teken ik aan, dat

wat in Duitsland inheems is, bij ons soms als sierplant in

de handel is en niet altijd in het wild voorkomt.

In de diepvries Of je het zaad meer of minder moet afdek-

ken of helemaal niet, of de winter of je diepvrieskist er

eerst aan te pas moeten komen, of juist warmte nodig is,

in welke periode je bij voorkeur zaait, alles wordt overzich-

telijk beschreven. De tabel achterin bevat in symbolen heel

veel gegevens en is verdeeld naar kruidachtige en houtige

gewassen, samen duizend soorten. Behalve naam, te

bereiken leeftijd, standplaats en vermeerderingsmethode

is bijv. de waarde voor de fauna opgesplitst in de volgende

diergroepen: vogels, hommels, vele soorten wilde en

honingbijen, zweefvliegen, kevers, zuigende dieren en vlin-

ders. Het vermeerderen van planten, ook anders dan door

zaaien, wordt toegelicht in woord en beeld. De leefplek

van de plant is uitgangspunt voor de indeling van een

groot deel van dit boek. Gewiekst kleurgebruik in de lay-

out helpt je planten, geselecteerd op 16 onderscheiden

groeiplaatsen in de tuin, snel te vinden. Ook worden er

ettelijke mengsels voor bloemenweitjes beschreven. Veel

geschreven portretten worden vergezeld van sprekende

kleurenfoto's en een uitgebreid register completeert het

geheel. Met een Duitse flora ernaast is ditwintersport voor

de ware schatgraver!
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Het boek WILDPFLANZEN für jeden Garten, 1000 heimische Blumen,

uitg. BVL, 1995 ISBN 3-405-14566-X is na overleg te koop en ter

inzage in de Bibliotheek van Stichting Oase te Beuningen, tel. 024-

6771974.

Zaden van wilde planten kunt u bestellen via KNNV afdeling Hoorn,

tel (0229) 23 04 19 of http://www.knnv.nl/hoorn.

“Zaad rijpt in de zomer, kiemt langzaam, 1/3 ervan kiemt

binnen 2-3 weken. Uitstrooien tussen augustus en

december, niet bedekken. Vermeerdering ook door deling

in april tot juni. Waarde voor dieren: veel soorten wilde

bijen, honingbijen, vlinders en hommels. Natuurlijke

standplaats: frisse tot vochtige, voedselrijke bodem, (ver-

draagt maaien), loofbosrand in zon en schaduw. Buur-

planten: gewone vrouwenmantel, penningkruid, kruipende

boterbloem, pimpernel, dagkoekoeksbloem, conkurrentie-

verdragende vaste plant tot 30 cm hoog, donkerblauw,

bloeit in mei en later.”

Vertaalde beschrijving van kruipend zenegroen, Ajuga

reptans of Kriechender Günsel.
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