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WAT VOOR EEN ROOS IS DAT?
In onze voortuin staat al 10 jaar een mooie oranje roos. En ieder voorjaar trekken de
bloeiende rozen veel bekijks van flanerende voorbijgangers (al dan niet met een ijsje
van Roberto!). Er wordt regelmatig naar de naam gevraagd. Hij luistert naar de weinig
prozaïsche naam Westerland. De kleur is zacht oranje, verbloeiend naar roze. Het is
een sterke doorbloeier, heeft nauwelijks last van ziektes (af en toe een luisje noem ik
geen ziekte) en geurt nog fantastisch ook. Een vaasje met een roos op mijn werkplek
is heerlijk.
HOE VERZORG JE KLIMROZEN?
In maart eens goed kijken naar de plant, gericht snoeien, d.w.z. dood en ziek hout wegknippen, frisse groene
takken handhaven, zijtakken terugsnoeien (ik snoei rigoureus terug tot op 2 ogen) en om dezoveel jaar een oude
tak wegknippen om de plant te verjongen. Een lange loot horizontaal opbinden geeft meestal een waterval aan
rozen. Dan eind maart mesten met koemestkorrels of speciale rozenmest van Ecostyle. Dit in het bloeiseizoen
een paar keer herhalen tot eind juli. Ziektegevoelige rozen bespuit ik bij het uitlopen met Vital van Ecostyle
om ze weerbaarder te maken. Bij de doorbloeiers knip je bij de 1e bloei de uitgebloeide bloemen weg. Daarna
niet meer, want veel rozen maken ook nog botteltjes, mooi voor ons en lekker voor de vogels.
TUINIEREN OP KLEUR
Als een opdrachtgever mij vraagt om een tuingedeelte met een bepaalde kleuren
combinatie te bedenken, ga ik helemaal los. Een uitgekiende waslijst van planten is
na uren puzzelen en catalogi doorsnuffelen het resultaat. De blauw/ wit/ grijs/ groen
combinatie is al een aantal jaar helemaal hot, die schud ik bijna uit mijn mouw.
Zelf heb ik andere voorkeuren: zoals donkerroze/ rood/ paars of de oranje/ geel/
groene combi. Soms lukt het om de kozijnen van het huis in een bijpassende kleur te
laten verven. Kicken!

STOK(PAARD)JE
Een boomsoort die nu erg populair is, is de olijf.
Op de foto’s laat ik zien dat je met een beetje
geduld, maar met veel minder geld veel
makkelijker een knotwilg kan planten.
ZOEKPLAATJE: welke is de olijf en welke de wilg?
Geen angst voor koude winters en in plaats van
een diepe tast in de portemonnee zet je gewoon
een stevige wilgentak in de grond.
En dan snoeien maar!

