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Wilde planten: van vogelmuur 
tot straatliefdegras
We staan voor het Westerpaviljoen. Binnen 
vertelde Han mij over zijn eigen tuin, waar bij 
gebrek aan zon niets wilde groeien, wat hij ook 
probeerde. Hoe hij toen op schaduwrijke plek-
ken langs rivieren zaden verzamelde waarmee 
hij zijn tuin tot een natuurgebiedje omvormde, 
waar nu onder andere reuzenspringbalsemien, 
een exoot, gedijt. In onze speurtocht naar wild 
stadsgroen besluiten we over de Mathenes-
serlaan richting Rochussenstraat te lopen. Het 
eerste groen dat we tegenkomen is vogelmuur 
in een stenen bloembak. Door de zachte winter 
oogt de muur frisgroen en bloeit hij met één 
wit bloempje. ‘Vogelmuur is de meest algemene 
plant in de stad,’ weet Han. ‘En, niet verwonder-
lijk: vogels zijn er gek op.’ De plant is ook voor 
mensen eetbaar en heeft een geneeskrachtige 
werking, onder andere bij eczeem en brandwon-
den.

We lopen door, tot we in de Rochussenstraat 
zijn, waar het groen voornamelijk uit bomen 
bestaat. En bomen hebben boomspiegels, 
uitstekende plekken voor spontaan groen. We 
houden stil bij een plataan waaronder polletjes 
gras groeien, met aan de rand één klein plantje: 
de ‘kleine veldkers’. Han stopt een blaadje in 
zijn mond. ‘Proef maar, hij smaakt een beetje als 
waterkers.’ De smaak is wat peperachtig, lekker 
om een salade mee op te peppen.

Han heeft nog een leuke anekdote over stads-
gras, meer specifi ek ‘straatliefdegras’. Deze 
grassoort is in 1958 in Rotterdam terechtgeko-
men, waarschijnlijk vanuit de haven, en heeft 
zich vandaar over de rest van het land verspreid. 
Meer nog dan straatgras wordt straatliefdegras 
tussen straattegels aangetroffen. Welke soort het 
gras in de Rochussenstraat is, kan Han niet met 
zekerheid zeggen; voor een goede determinatie 
moet het eigenlijk in bloei staan. Wel is zowel 
straatgras als straatliefdegras door z’n platte 
groeiwijze extreem goed bestand tegen betre-
ding. Wat overigens voor meer planten geldt die 
tussen tegels en stenen groeien, zoals weegbree.

Urban beekeeping
Omdat er een bijenkast in de Tussentuin stond 
en Bjorn in die tijd de cursus Urban Beekeeping 
in de wijk volgde, voegde hij aan het meng-
sel bijenlokkers toe, zoals witte honingklaver, 
goudsbloem, korenbloem en komkommer-
kruid. ‘Bijen doen het beter in de stad,’ vertelt 
Bjorn. ‘Daar is geen monocultuur, zoals erbui-
ten.’ Maar ook zonder aangepaste bloemen 
zijn stadsbijen in de stad verzekerd van eten. 
‘Ze komen af op de bloesem van bomen als de 
acacia en de linde. Ook zie je dat de gemeente 
Rotterdam haar buitenruimte meer en meer 
aan het vergroenen is, waardoor het aanbod 
van stuifmeel toeneemt.’

Dit voorjaar krijgt Bjorn zijn eerste bijenvolk. 
Hij ziet ernaar uit; zo kan hij iets doen voor de 
slinkende bijenpopulatie. ‘En het is natuurlijk 
hartstikke leuk om een bijenkast in je tuin of op 
je terras te hebben.’ De aanstaande imker legt 
uit dat bijen ook prima te houden zijn op een 
plat dak of dakterras, zolang er maar een vrije 
ruimte van ca. 500 meter is voor de aanvlieg-
route. Tijdens de cursus leerde Bjorn alles over 
de bij. Hij geeft een voorbeeld van hoe slim 
bijen zijn. ‘Als een bij een boom gevonden 
heeft met veel stuifmeel, maakt hij in de bijen-
kast een dansje, de kwispeldans. Hij kwispelt 
dan met zijn achterlijf in de richting van de 
boom en herhaalt deze dans keer op keer. Door 
de trillingen weten de andere bijen dan in elke 
richting ze moeten vliegen.’ Bjorn kan zijn 
bijenkast niet meer in de Tussentuin plaatsen, 
daarom neemt hij hem mee naar zijn tuintje 
buiten de stad. ‘Het is natuurlijk fantastisch om 
supergezonde honing uit je eigen bijenkast te 
kunnen oogsten,’ besluit hij. ‘We gaan het zien 
en beleven.’

Bij de ’s Gravendijkwal steken we over, zodat we op 
de groene berm langs de autoweg terechtkomen. 
Daar groeien vooral gras en vogelmuur. Maar ook 
paardenbloempjes, fl uitenkruid, kleine brandnetel, 
weegbree, knopkruid, zachte ooievaarsbek. Allemaal 
inheems. Van sommige net ontkiemde plantjes is het 
lastig te zeggen wat het precies is: kiemplantjes zien 
er vaak heel anders uit dan wanneer ze volwassen 
zijn.

De stokroostegel
Via de ’s Gravendijkwal komen Han en ik weer op de 
Nieuwe Binnenweg. Een groendetail van deze win-
kelstraat dat het vermelden waard is, betreft de stok-
roos, een in ons land veelgeziene exoot afkomstig uit 
het Midden-Oosten. Han vertelt dat de Rotterdamse 
kunstenaar Patrick Kruithof de zogenaamde stok-
roostegel heeft bedacht: een straattegel met gaten 
erin waar stokrozen doorheen groeien. Tot aan de 
Gouvernestraat zien we inderdaad diverse stokrozen 
tegen winkelpuien groeien, maar het is de bedoeling 
dat er nog veel bij komen.

Giftig gemeentegroen
Omdat de ware ecoloog zich toch vooral thuis voelt 
tussen het groen, eindigen we ons rondje stadsgroen 
in het Wijkpark. ‘De venijnboom,’ roept Han onheil-
spellend als we via de Gouvernedwarsstraat door het 
toegangshek zijn gelopen. ‘Extreem giftige boom, 
vooral voor dieren omdat die op de takken en bessen 
kauwen. Paarden die snoeiafval met daarin naalden 
van Taxus baccata eten kunnen binnen vijf minuten 
dood neervallen!’ Tussen de tegels in het park groeit 
volop straat(liefde)gras, en op de tegels zelf zien 
we her en der plakken korstmos. Korstmos is een 
‘symbiose tussen groenwier of blauwalg enerzijds en 
een schimmel anderzijds’. Hoe ik dat moet zien? ‘Het 
eerste heeft bladgroen, terwijl de schimmel helpt 
mineralen op te nemen. Samen vormen ze een soort 
plant,’ legt Han uit. En dat alles gewoon bij ons om 
de hoek!

De bloementuin van Bjorn
Spontaan groen is leuk en verrassend, maar menselijk 
ingrijpen kan ook zo z’n voordelen hebben. Een goed 
voorbeeld daarvan vormt Bjorn Slot. Voordat de 
Tussentuin in de Gaffelstraat onlangs werd opgehe-
ven, had Bjorn daar z’n eigen stukje grond. Ik sprak 
hem een maand of wat geleden in het kader van de 
herdenking van de Tussentuin. Bjorn, landschaps-
architect, maakte een ontwerp voor een bloemen-
tuin, met veel geel, rood, oranje, paars, ‘echte 
kermiskleuren’. Samen met planten die waren komen 
aanwaaien, zoals engelwortel en teunisbloem, deed 
de bloemenzee iedereen die de Tussentuin betrad 
verrast staan.

Han determineert wilde kiemplantjes aan de ‘s-Gravendijkwal
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Naast het gemeentelijk groen kent elke stad een ‘spontane vegetatie’, planten die er 
zomaar ineens zijn. Dat kunnen inheemse wilde planten zijn, of exotische soorten, die 
bijvoorbeeld via kleding van toeristen in de stad zijn terechtgekomen. ‘Spontane fl ora 
laat zich niet temmen, ook niet in verstedelijkt gebied’, vind ik ergens op internet. 
Met ecoloog Han van Hulzen ga ik op zoek naar pure, zonder toedoen van de mens 
terechtgekomen planten in de wijk.
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