De Rotstuin.
Algemeen.
Rotstuinen zíjn zo oud als de gekende
geschiedenis.De noodzaakom te wonen op
rotsachtigebodemverplichttede mensom zich
aan te passenaan omstandigheden.
Rond zijn
huis verbouwde hij voedingsgewassenen
verfraaide het geheel met enkele van zijn
lievelingsplanten.De rotstuin was dus geen
bijzonderetuin, het wasgewooneentuin als een
andere.De planten die niet geschiktwaren
vergingenge\iloon.Trouwens,de meestemensen
waren aangewezenop hun direkte omgeving.
Zowel huizen opgetrolÍ<enuit gedroogdeklei,
baksteenof natuursteenbegroeidenspontaan.
Zij werdenéénmet de natuur.
Pasrond 1780ontstondop eentoevalligewijze
in de ChelseaPhysicGardenietswat geleekop
een modernerotstuin. De Britten verzamelden
plantenuit hunuitgestekterijk en probeerdende
oorspronkelijkevindplaatsenna te bootsenmet
rotspartijen.Enkele macho-figurenuit die tijd
lieten in hun uitgeshekte landerijen miniMatterhorns,-Vesuviussen,-Kilimandjarosen
andere bergen aanleggen en zochten een
aangepastebeplanting,die in de regel buiten
verhoudinguiMel.
Omstreeks 1840 zag cementmakerJames
Pulmanbroodin de constructievankunsftotsen.
In de toenmaligegrote stedenwerdende tuinen
vaakafgeboordmet "rotsmuren"waarinvarens,
klimop en bloeiende planten werden
aangebracht.Het Brusselse Restaurant"De
UltiemeHalucinatie"is daarvannog altijd een
goedvoorbeeld,al zijn deplantennu verdwenen.
De nabijgelegen
Kruidtuin diendewaarschijnlijk
alsvoorbeeld.
Met de opgangvan Lourdeswerd de tuinenvan
het Westen overspoeldmet grotten, die om
beplantingwoegen.
Ten slottekwamin Duitslandals eerstelandin
de wereldde socialewetgevingmet de betaalde
vakantie.De toeristwasgeborenen met hemde
eerste golf verzamelaarsvan "alpenplanten".
Dezebenarningwordt nog steedsgegevenÍ!Íul
allerhandesoortenkleinblijvendeplanten.

Bergplanten.
De geschiedenis
van de modernerotstuinbegint
aan de voet van de berg. Daar vinden we veel

organischmateriaal met daaÍop bossenvol
varens. Eenmaal uit het bos vindt men
Rhododendron, Erica, Saxifraga, Gentiaan.
Wilde Orchis,Krokus,Cyclamenen Edelweiss
zijn er ook te vinden. Semperviwm- en
Sedumsoorten
hebbeneveneenseen plaatsje
veroverdop de lijst.
Het is ongeveerin dezevolgordedat de planten
in de rotstuinenwerdenaangewend.
Uit het Oostenwaren reedstulpen en andere
kleinodeningevoerd.
Waarmee geen rekening werd en wordt
gehouden,is de standplaats
voor dezeplanten.
Zij komenallenvan nahre wel voor op ondiepe,
aÍme bodem, doch sommige groeien op
kalkrotsen,andereop graniet en in veen. Dat
maaktduseengrootverschilin pH-waarde.
Een tweedemoeilijkheidis de groottevan de
plant. Niet zelden worden alpenplantenveel
gloter wanneer ze kunnen genieten van het
gunstigeklimaat in onze sfreken.Met andere
woorder; er bevindenzich heelwat plantenbij
die enkel phenotypisch,in deze moeilijke
omstandigheden,
klein blijven.
We kururende planten indelen naargelangde
eisendie ze stellenaande bodem.
Zure bodembestaandeuit veen is uitstekend
voor:
- Rhododendron
(Azalea);
- Gentiaan;
- Cyclamen;
- Orchideeën
(metgroveuitgeloogde
stukken);
- Krokus.
Dezeplantenhebbennoodaanbestendigvocht
eneengronddiepte
vaneentwintigtal centimeter.
Heidekruid,Edelweiss,Sedum en Saxifraga
verkiezeneen doorlatendmengselvan turf en
zandmet eenklein deelcompost.Zij verkiezen
eengronddieptevan eentiental centimeter.
Sempervivum
tenslottedoethet eveneensop dat
grondmengsel,doch heeft een uitgesproken
hekelaanmeststoffen.
Eveneenseenbergplantis de Tijm. Er bestaan
verscheidene variëteiten gaande van de
Citroentijmover de BonteTijm tot de gewone
Tijm. In principeis het eenkruipendeplantdie
zichhetbestthuisvoelttussenexftagrofgrind en
in nauwespleten.
Hetkenmerkende
vanal dezealpenplantenis dat
zij kussens vonnen en de rotspartijen
overgroeien.
Een grote groep bodembedekkers
vinden we

eveneensop de boomgrens.We denkendaarbij
aande Pinusmugoen de Juniperus.

Andereklein blijvendeplanten.
Zoals gezeglverdienen muurvarensook een
plaatsjein onzerotstuin.In veel gevallenzullen
ze frouwensongenoodhun opwachtingkomen
makentussende andereplanten.
BosplantenzoalsAnernonen(Ranonkelfamilie),
Primula's, Salomonszegels, Bosbessen,
Aardbeienen zoveelanderemisstaanook niet.
Zij hebbenwel eenbeschutte,half beschaduwde
plaats nodig en vÍagen goede, voedingsrijke
humusbodem.
Op dat gebiedpassenze dusniet
bij de alpenplanten.
Lagesiergrassen,
waaÍtoeook de verschillende
bamboesoorten
behoren,kunnenop een sobere
manier de zaak vonn geven. Zij bestaanin
verschillende vormen en kleuren. Het enige
gevÍur bij grassenis hun uitbreidingsdrangdoor
wortelstokkenen zaad.Deze moet beteugeld
worden door de struiken in strikt afgesloten
groeikommen
te localiseren.Daartoekunnenwe
eventueel geperforeerdevijverfoliegebruiken.
Zeker bij bamboeis landbouwfolieniet sterk
genoegom het wortelgesteltegente houden.
De Dianthus heeft zeer veel laagblijvende
variëteitenin tal van kleuren.Zij leunenaanblj
debosplantenalhoewelzij wat zwaarderegrond
verdragen.
Lagebol- enknolgewassen
zoalstulpen,irissen,
sneeuwklokjes,paasleliesen Alliumsoorten
kunnen het voorjaar opfleuren. Na de bloei
felken àjàchbescheidenterugin degrondom
plaatste latenvoordeandereplanten.Zij hebben
weinig voeding nodig en passendus bij het
bergplantengamma.
Al dezeplantenwageneengronddieptevan een
twintigÍal centimeterop doorlatendzeil.
Niets verhindert ons plaats te voorzien om
potplanten een kans te bieden tijdens de
zomermaanden. Hangende
fuchsia's,
Osteospernum,Verbena en tal van andere
planten.Eenjarigeplantengebruikenwe liefst als
potplant in de rotstuin.Op dezemaniermoeten
we niets vernielenop het eindevan de zomer.
We gebruikentweeidentiekepotten:ééndie in
degrondblijft ziuen en eentweedemet de plant
erin.Denkeraandepottenruim genoegte nemen
zodat er geen watertekort opfreed tijdens de
waune,drogeperiodesen bedekde bodemvan
de vastepot met eenstuk plasticfoliedat dienst
doetalsonderschaal.
Plantde pot rechtook al zit
hij op eenhelling andershoudthij geenvocht en

vergaatde plant.
Waar we niet zo direct aan denken zijn
winterhardecactussen.
Er bestaanenkelesoorten
( Opuntia's)die het helemaalniet
schijfcactussen
moeilijk hebbenom de sffengstewinter bij ons
te overleven.Zij wagenenkel een zeer goed
gedraineerdegÍond, een mengsel van grind
zand,potgronden wat kle| Zij bloeienprachtig
geel ofrood en kruipenmeestalover de grond.
Ze intomenis heus niet moeilijk: we breken
gewoonde oveÍollige oren af. We plantenze
natuurlijk zodanig dat ze niet het water van
plantenvangen,
bovenstaande
Onze rotstuin kan ook een heusekruidentuin
worden met Rozemarijn, Salie, Marjolein,
Lavendel,Tijm en, \ryaaromniet, een bosje
Peterselie.

Het aanleggenvan eenrotstuin.
De voorbereiding
het kiezen van de planten.
Bovenstaandevaststellingen geven ons de
mogelijkheid bij de aanleg van een rotstuin
terdegerekeningte houdenmet de eisenvan de
planten.
Het is belangrijkdatwe eenlijst opmakenvan de
plantendiewe op hetooghebbenen ínlichtingen
inwinnenwelkeeisendezeplantenstellen.Op
deze manier kunnen we doelbewust onze
rotspartijuitbouwen.
Concreetkomt het eropneerdat we niet zomaar
lukraak ergenseen grote berg aarde of puin
zullen uitkieperenen hem meteenbeginnente
beplantan.We zullen moetenzorgenvoor een
ondiepebodemdoormiddelvan ondoorlaatbaáí
plasticvoor de reeksvan de Rhododendron
en
met een doorlatendgrondzeil voor de andere
planten.Hetis logischdekleinereplantenmet de
lageregronddieptebovenaante planten op het
grondzeil, de hogere planten met grotere
gronddiepte
onderaan
op deplasticfolie.
Indiennodig kunnenwe gatenmakenin de folie
om planten met andere noden direkt in de
"goede grond" aan te brengen.We denken
hierbij aaÍrvaÍens,ledenvan de ranonkelfamilie
enzovoort.Het is dus aan te bevelenbij de
aanlegvan de rotstuin daaropvooruit te kijkar
en in de benedenrandvan de heuvel turf en
kompostte mengenvooraleerde plasticaante
brengen.
We kunnende folie latendoorlopentot in een
gracht aan de voet van de heuvel.Dezegracht
vullen we daamaop metbetonkeitjes,
zodatwe

een gemakkelijk te onderhouden overgang
hebbennaarhet aanpalendgazon.
Bij het beplantenvan een benn zullen we op
dezelfdemanier tewerk gaan.Hier kunnenwe
het nuttige aan het aangenameparen. Steile
bermenzullen vroegof laat wegglijdentenàj er
grote, diep beworteldestruikenop staan.Dat is
niet altijd de elegantsteoplossing.
Door enkele rotsblokken aan te brengen
verkleinenwe de helling. We zorgenervoordat
debermniet de indruk geeftvan eenhap. Indien
we een waterval-effectwillen bekomenzullen
we eerderwaaiervormigmoetenwerken.In de
wíjgekomen ruimten kunnen we rotsplanten
aanbrengen.

Het aanbrengenvan grondzeil zal ons later veel
werk besparenbij het onderhouden het
eventueelverwijderen van de rotstuin.

Door het gebruikvan (doorlatende)folie,ook op
de vlakke bodem onder de heuvel indien het
nieuwe aanlegbetreft,spaÍenwe veel werk uit.
Het is zellsnietnodig de ondergondonkruidwij
te maken. Ook later zal er weinig onlauid
gedijen in onze rotstuin. Bij het eventueel
verwijderen van de rotspartij zullen we de
bodemongeschonden
terugvindenen kunnenwe
al onzematerialenrecupereren.

De slechtemanier: een top in het middar en de
kleine rotsblokken vooraan.

Het kan zeker onze bedoelingniet zijn een
vomilozehoopstenente beplanten.We zullen er
een perspectiefaan moetengeven.Indien we
enkelezeereenvoudige
regelsvolgenmoet dat
perfect
ook
lukken.
L We vormeneenpiramidewaarvande top op
ongeveeÍéénderdevan de zijkant komt.
2. De grootstesteenis tenminsteéenvierdeen
tenhoogsteéén derde van de hoogÍe van de
heuvel.
3. We gebruiken grote stenen waarvan de
kleinstetenminsteéénderdevan de aftnetingen
van de grootstebezit.
4. We gebruikende grootstestenenen planten
onderaanof het dichtst bij "de voorkanf', de
kleinereplantennaarde top toe.
Indien het eenvlak stuk betreft.

Een perspectief.
Indienhet eenheuvelbeíreft.

De goedevoÍn: een driehoek met de grote
rotsblokkenvooraan.

Vermits we op eenvlak stuk allesin éénkeer
kunnenoverschouwenis hier ook de voÍm van
grondvlakvan belang.
1. Het grondvlakmoet geendriehoekzijn doch
wordtliefst beschreven
binneneendriehoek.
2. Het gÍootsterotsblokvormt het hoogstepunt
vandetuin en wordt daarombestgeplaatstlinks
ofrechts in de verstehoekop éénderdevan de
randvan rotstuin.
3. In tegenstelling
tot deheuvelwordendekleine
blokkenenplantenvóóraangeplaatst.

Indien het tuinenvan meerdan eenare beileft.
In dit geval passenwe de vorige regels toe
gezienvanaf het voetpaddat we erin voorzien.
Voor het geheelpassenwe we deregelstoevan
de vlakketuin.
De rotsen.
De fi,rnctievan de rotsenis het benadrukken
van
de hoogte-intervallen,die een soort informele
trap moeten voÍmen. Zii moeten ook de
verschillende partijen uit elkaar houden en
kunnenzowel dienenzowel om contrastaante
brengenals om bepaaldesoortente integreren.
Het is aangewezenblokken van verschillende
grootte afzonderlijkén in groep aante brengen
om te verhinderendat het geheelhet aspectvan
eenéchtehap laijgÍ.
Om contrastte bekomengebruikenwe grote,
ruwe blokken met eventueel grotere
hoogteverschillen.Om bepaalde effecten te
verzachtengebruikenwe fijn materiaalwaaÍop
we kleinestenenaanbrengen.
We houdendaarbij
steedsrekeningmet de groeikrachten groeiwijze
van onzeplanten.Overhetalgemeenhebbenwe
laagblijvende,kruipende soorten gekozen.Ze
zullen echter gemakkelijk de grootste stenen
overwoekerenen soÍunigen zullen daarnahet
territorium van de buur in bezit nemen.Een
ruime kiezelrandrond de groeiplaatslaat ons
latertoede slokopgemakkelijkbinnende perken
te houden.
Keien horenhuis in rivierbeddingen.We zullen
ze in de regel dan ook enkel gebruikenaan de
voet van de rotstuin tenzij het om uitgesproken
grote exemplarengaat die eengroot plateauin
eengroterotstuinmoetenbenadrukken.
Kalkrotserg"ma4nst€€n"
in het bijzonder,kunnen
enkel worden gebruikt indien de aanplantdit
verdraagt.
Inertematerialenzoalsgranieten lava
kunnenomzeggens
overalwordenaangewend.
Lavablokkenzijn ideaal voor de overgangvan
rotstuinnaarwaterpartij.Het enigenadeelis dat
zij watet opzuigenen verdampen,wat danweer
een voordeelkan vormenvoor plantendie een
vochtigeatnosfeernodighebben.De begroeirng
met mossenbiedt een prachtigeovergangvan
steennaarplant naarwater.
De afwerking.
Vermits we meestalwerken met doorlevende
planten kunnen we afirerken met Íijn gnnd.
Alleenop deplaatsenwaarplantenstaandie zich
volledig onder de grond terugtrekkenlaten we
dat bestachterwege.

Bij rotstuinen langs vijvers maken we liefst
gebruik van graniet of lavasteengecombineerd
met turf. De aanplantgebeurtmet bergplanten
omdat deze niet veel voeding of voedzame
grond vereisen. Het regenwaterdat van de
rotstuin in de vijver vloeit zal op dezemanier
weinig kwaadkunnenvoor de vijverbiotoop.
Zoals bij elke aanlegis het aangewezen
vooruit
te kijken en alles zo op te vattendat wijzélf of
onzenakomelingenhet bouwwerlÍ gemakkelijk
kunnen verwijderen zonder schade oan de
ondergrond.We leven met velen op eenkleine
planeet en ze gebruiken is ons recht ze
verknoeien
niet!

CallebautEric.

