Planten voor “in of tussen” de Tufsteen
Tufsteen, de meest begeerde steensoort voor veel rotsplantenkenners. Dit gesteente is
kalkhoudend, erg poreus en een uitstekende steensoort om zowel kalkminnende als
kalkhatende planten op, in en tussen te kweken. Planten voor Tufsteen moeten bescheiden,
traag groeiend en niet opdringerig zijn. Een grote brok Tufsteen heeft zelfs in de volle zon
andersoortige groeiplaatsen te bieden, sommige in de volle zon, andere in de halfschaduw of
schaduw. Ramonda's en varens zijn perfect voor meer beschaduwde, koelere hoekjes, terwijl
kussenvormende rotsplanten een zonniger ligging prefereren.

1 Anchusa caespitosa
2 Androsace hirtella
3 Ceterach officinarum
4 Draba polytricha
5 Gypsophila aretioides
6 Paraquilegia anemonoides
7 Physoplexis comosa
8 Ramonda nathaliae
9 Saxifraga burseriana "Gloria"
10 Saxifraga "Jenkinsiae"
Bovenstaand citaat en tekening zijn afkomstig uit een ooit eens door mij gevolgde
‘workshop’ rotstuinen, gegeven door NRV-lid Henk Kepers. In onderstaande lijst wordt
m.b.t. de standplaats een onderscheid gemaakt door de opmerking: “in- of tussen “ de
tufstenen.
De lijst is niet “alles omvattend”, maar geeft voor de beginnende liefhebber
voldoende keuze, hoewel dit niet wil zeggen dat ze allemaal “even gemakkelijk” zijn.
Aethionema subulatum

in- of tussen de stenen planten

Androsacea soorten, zoals:

A. chamaejasme
A. ciliata
A. cylindrical
A.hirtella
A. robusta purpurea
A. sarmentonsa 'Watkinssi'
A. tangulashanensis
A. villosa var. arachnoidea
A. villosa ssp. Taurica
Arenaria alvacariensis
A. granatensis
Asperula daphneola
A. arcadiensis
A. gussonii
Callianthemum anemonoides
Campanula’s
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Daphne arbuscula ‘Alba'
D. alpina
D. cneorum 'Pygmaea’
D. cneorum 'Pygmaea Alba'
D. petraea
D. petrea ‘Tremalzo’
D. petrea ‘Vanguard’
Degenia velebitica
Dianthus erinaceus
D. haematoclix ssp.pindicola
D. microlepis (of var. degenii)
D. microlepis ‘Rivendell’
D. 'Conwy Silver'
D. 'Conwy Star'
D. haematocalyx ssp pindicola
D. simulans
Draba soorten, zoals:

D. acaulis,
D. bruniifolia
D. bryoides,
D. cappadocicae,
D. compacta,
D. dedeana,
D. ossetica,
D. polytricha,
D. sappety,
D. sphaeriodes
D. zapetii
Dionysia afghanica
D. tapetodes
Edraianthus dinaricus,
E. graminiflius ssp.niveus
E. montenegrinus
E. pumilio,
Erigeron uniflorus
Eriogonum soredium
Eritrichium pauciflorum ssp sajanense
Erysimum pusillum
Erodium 'Spanish Eyes'
Gentiana clusii von rochelli
G. pumila ssp. delphinensis
G. terglouensis
Helichrysum milfordiae
Jankaea heldreichii
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Jankaemonda vendemii
Leontopodium Alpinum
L. nivale
Linum elegans
Minuartia stellata ‘Minima’
Morisia monanthos
Origanum speciosum ‘Nanum’
Paederota bonarota
Paraquilegia anemonoides
Petrocallis pyrenaica
Phlox ‘Tiney Buggles’
Physoplexis comosa
Phyteuma orbiculare
Potentilla porphyranta
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Primula soorten, zoals:

Pr. albenensis
Pr. allionii
Pr. allionii 'Air mist'
Pr. auricula
Pr. marginata
Pr. marginata ‘Casterino’
Pr. minima
Pulsatilla vulgaris
Ramonda myconi
R. nathaliae
R. nathaliae 'Alba'
Salix reticulate
Saxifraga soorten, zoals:

Sax. burseriana form ‘seissera’
Sax. caesia
Sax. callosa
Sax. federici-augusti ssp federici-augusti
Sax. 'Hannelore'(x wehrhanii)
Sax. hypostoma
Sax. irvingii 'Gem'
Sax. 'Jaromir’
Sax. longifolia
Sax. marginata
Sax. paniculata ‘Baldensis’
Sax. Porophylla
Sax. Pseudovaldensis
Sax. Pulvinaria
Sax. retusa
Sax. stribrnyi
Sax. valdensis
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Sempervivum acaulis
Silene elisabethae
S. zawadskii
Townsendia hookeri
Veronica bombycina subsp. Bolkardaghensis
V.caespitosa
V. oltensis
Viola cazorlensis
V. delphinantha

twijfel of dit een ‘beginners’ plant is, wel geschikt voor
aanplant in de stenen
mooi grijs blad, afdakje in de winter is gewenst
De uitlopertjes kruipen over de stenen en met de fijne
worteltjes hechten ze zich vast aan de stenen
1e keus, bloeien rijker als ze tussen de tufstenen staan
i.p.v. erin, aldus Kris de Raeymaeker
tussen de tufstenen, niet erin

Tufsteen
Zoals in de inleiding al vermeld, is tufsteen
kalkhoudend, erg poreus en een uitstekende
steensoort om zowel kalkminnende als
kalkhatende planten op en tussen te kweken.
Tufsteen is er in allerlei hardheden en
kwaliteiten. In Duitsland, in de omgeving van
Koblenz, komt een donkergekleurde en harde
tufsteen voor. In Zuid-Duitsland en
Zwitserland komt zachtere en lichtgekleurde
tufsteen voor.
Tufsteen is verkrijgbaar als onregelmatige
“brokken” en als gezaagde rechthoekige
blokken. Deze laatste zijn geschikt om er een
stapelmuurtje van te maken. Ook dan kunnen
de in deze lijst genoemde soorten er in
aangeplant worden.
De verkrijgbaarheid van tufsteen, met name
de grotere brokken, kan een probleem zijn. In
NL staat tufsteen bij een aantal natuursteen
handelaren wel in de catalogus, maar dan
betreft het meestal de gezaagde blokken. En
het wil ook niet zeggen dat het dan ook op
voorraad is. In B heeft Alpenplantenkwekerij
Cathy Portier meestal wel grotere brokken,
tufsteen gruis en platte tufsteen op voorraad. Kijk hier
http://www.alpenplanten.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=3895 maar eens rond.
Mocht je onvolkomenheden of aanvullingen hebben op deze lijst, dan verneem ik dat graag van
je. Veel leesplezier en succes met de aanleg van je tuftuin.
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