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Nijs oet Toen — Japans Hoefblad
door Jan Jaap Boehlé

De slingertuin van Domies
Toen is naar alle waarschijnlijkheid in de tweede helft van
de negentiende eeuw aangelegd net als vele andere slingertuinen hier in de provincie.
Het vervelende is dat over de
aanleg van onze slingertuin
geen documenten zijn te achterhalen. De slingertuin valt
onder de Engelse landschapstuin en het kenmerkende van
deze tuinen is het grote belang
van het pittoreske. Het beeld
gecreëerd door de vijver met
het bruggetje en de rode beuk
is hier een schoolvoorbeeld
van.

de Petasites japonicus subsp.
Giganteus, het Japans hoefblad. Deze laatste licht ik er
uit.

bloemen bevatten veel nectar en worden bezocht door
onder andere vlinders en
bijen. Na de bloei komen de
bladeren uit de grond.

Droogte en koude
Japans hoefblad is een aparte
plant. Hij staat aan de vijverrand. De plant overwintert als
wortelstok onder de grond. Dit
is een goede manier om je als
plant te beschermen tegen
ongunstige weersomstandigheden zoals droogte en koude.
De plant komt als een groene
‘prop’ uit de grond, in maart
gaat deze open en verschijnen
de geelgroene bloemen. Deze

Woekeren
In Domies Toen is hij aanwezig en wordt tot het stinzenplantenassortiment gerekend. Op de een of andere
manier heeft hij het niet helemaal maar zijn zin. De bladeren zouden wel een doorsnede van een meter kunnen
krijgen. Bij ons is de doorsnede een kleine 40 centimeter en het woekeren met
behulp van zijn wortelstok
blijft ook achterwege. Stiekem ben ik daar erg blij om.
We hebben ook groot hoefblad en die moet altijd sterk
ingeperkt worden.

Biotuinwijzer

Op zoek naar kwekerijen
die—in meer of mindere
mate—op een verantwoorde manier planten
kweken? U vindt ze op
Biotuinwijzer.nl. Kwekerijen die gecertificeerd biologisch of bio-dynamisch
werken, geen gebruik
maken van gif, kunstmest
of veengrond of weer onder een ander milieukeurmerk vallen.

Naast de kwekerijen staat
er op de kaart van Biotuinwijzer.nl ook een aantal pluktuinen waar u
onbespoten fruit en
groente kunt proeven en
onbespoten bloemen kunt
plukken.

Ook zijn er nog allerlei
mooie historische tuinen,
hortussen, buurt– en
zorgboerderijen en tuinderijen vermeld waar u
inspiratie en kennis op
kunt doen of gewoon lekker kunt genieten van
(eetbaar) groen.

ഋ

Nieuwe soorten
Met de aanleg van deze tuinen
werd ook een aantal nieuwe
soorten als sierplant geïntroduceerd. Veel van deze soorten kwamen uit Japan en
Noord-Amerika. Vaak kwamen
ze via Engeland naar Nederland. Om een paar soorten te
noemen die u ook in Domies
Toen kunt aantreffen: Crocus
sieberi, Crocus tommasianus –
boerenkrokus, Galanthus elwesii - groot sneeuwklokje en

De site is nog in ontwikkeling. DomiesToen staat er
nog niet op.
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Volop voorjaar
Vroeg warm

Maaskeien

Het voorjaar is duidelijk aangebroken, overal staan winterakonieten, sneeuwklokjes
en krokussen volop hun bloemenpracht te etaleren. Het is
ook weer een vroeg voorjaar
met hoge temperaturen. Tot
nu toe nam ik de eerste hommel in de tweede week van
maart waar maar dit jaar vlogen de eerste al op 17 februari. Dat belooft wat.
De vijver staat nog altijd een
halve meter onder zijn gebruikelijke niveau maar er staat in
ieder geval weer water in.
Verder staat alles er veelbelovend bij en we zijn benieuwd
hoe al onze arbeid van de
afgelopen jaren zich zal manifesteren.

De stinzenplanten staan dit
voorjaar speciaal in de schijnwerpers. Met ons nieuwe
boekje over stinzenplanten
hopen we u zo volledig mogelijk over deze plantengroep te
informeren. Naast een inleiding over de geschiedenis van
de stinzenplanten vindt u een
gedetailleerde plattegrond van
de tuin waarop de plaats van

de planten met nummers
wordt aangegeven. Deze nummers zijn in de tuin met duidelijke cijfers op maaskeien
terug te vinden. Alle planten
staan ook nog eens met foto`s in het boekje afgebeeld.
Dus met dit boekje in de hand
kunt u alle planten zelf vinden
maar u kunt altijd nog meelopen met de stinzenplantenwandelingen.

Stinzenplanten en insecten
Stinzenplanten behoren tot
de vroegst bloeiende van
onze flora. Zeker nu het erop
lijkt dat het voorjaar steeds
vroeger begint is dit een
mooie reden om er bij stil te
staan.
Tuinafval
Sneeuwklokjes bloeien zo
vroeg dat er eigenlijk nog
weinig insecten vliegen.
Daarom worden ze niet bevrucht en vermenigvuldigen
ze zich door de broedbolletjes. Je ziet zelden of nooit
zaailingen en de sneeuwklokjes staan in kluwen op één.
De verspreiding komt door
beweging in de grond, gegraaf van mollen, spitten

door tuinlieden of ze gaan
mee met het afvoeren van
tuinafval en dan zie je ze
ineens in een slootwal of
langs een bosje staan.

eerste zweefvliegen, dan de
hommels en dan neemt het
aantal soorten met de dag
gestaag toe.
Sluiproute

Bijenfeest
Misschien dat hier nu ook
wat verandering in komt
maar de meeste stinzenplanten zijn goede insectenplanten. Belangrijk zijn de krokussen door hun vroege
bloei. Voor de bijen een
feest. Het is schitterend om
te zien dat de bloemen helemaal tot op de grond doorzakken onder het gewicht
van de eerste dikke hommels. Het jaar begint met
honingbijen, dan komen de

Hommels zijn deugnieten.
Soms komen ze moeilijk bij
de nectar van een bloem.
Dan nemen ze een sluiproute.
Ze knagen dan een gaatje bij
de basis van de bloem, dicht
bij de plaats waar de nectar
zich bevindt. Je kunt dit
straks mooi zien bij het longkruid. Neem bij zonnig weer
plaats op een bankje en kijk
over de bloeiende planten
heen en geniet van al het
gezoem en gebuitel van het
nijvere insectenvolk. (JJ)

Expert
Tijdens de eerstkomende stinzenplantenwandeling presenteren we het voorgenoemde
boekje. We zijn blij en trots
dat Heilien Tonckens bereid is
dit voor ons te doen is. Heilien
is een van de grootste experts
op het gebied van stinzenplanten die ik ken. Vroeger
had zij wildeplantenkwekerij
De Heliant, eerst in Odoorn
later in Oude Willem. De kwekerij bestaat nog steeds en
bevindt zich nu onder de vleugels van de Cruydt-Hoeck.
Dus zin in een bijzondere stinzenwandeling, noteer 17
maart. De laatste stinzenwandeling op 7 april combineren
we met de opening van het
nieuwe tuinseizoen. U bent
welkom. (JJ)

Wilde Weelde
Vakgroep Wilde Weelde is
een netwerk van zo'n 200
bedrijven, verspreid over
het land: ontwerpers,
hoveniers, kwekers,
boomverzorgers, adviseurs en leveranciers van
verantwoorde tuinmaterialen. Bedrijven die milieubewust werken vanuit
een ecologische visie.
Wilde Weelde heeft een
hele leuke website die vol
staat met goede adviezen
over hoe u uw tuin meer
duurzaam kunt inrichten
en onderhouden.

