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FRISGROENE OERWOUDKLIMMER
Een van mijn favoriete klimmers is de Akebia. Een snelle groeier met klein, fris, 
vijftallig blad. In no time slingert hij zich een weg omhoog. Geef hem langs een 
gladde klimwand wel een steuntje. Schroefoogjes met metaaldraad volstaan. Als hij 
eenmaal op dreef is, beloont de Akebia in de vroege lente met hangende klokjes met 
een hemelse geur (van vanille?) en volgens sommigen een kleur van chocola. En dat 
is dan meteen de verklaring voor de Nederlandse benaming: chocoladewingerd. Zet 
er na de bloei wel flink de schaar in om te voorkomen dat de tuin in een oerwoud 
verandert.

LANDSCHAPSKUNSTVAN CHRISTO?
Bij sommige bomen lijkt het of het inpakteam van Christo bezig is geweest. Maar 
nee hoor, ook de natuur heeft haar kunstenaars. De witte doeken zijn gesponnen 
door de larven en de rupsen van de spinsel- of stippenmot. Bedoeld als bescherm 
vlies tegen sluipwespen en vogels. Daarbinnen wordt flink gegeten van malse 
groene blaadjes. Bij een beginnende plaag kun je de rupsen door het wegknippen 
van aangetaste bladtoppen verwijderen of in ieder geval in toom houden.

Maar gelukkig herstellen aangetaste bomen en struiken zich snel als alle nacht 
vlindertjes met hun zwartbestipte witte vleugeltjes in juni zijn uitgevlogen. Vooral 
eiken, wilgen, meidoorns en fruitsoorten zijn willige waardplanten.
De boom op de foto is ingepakt door de vogelkersspinselmot en is dus 
een…………

FLEUR JE ETEN OP MET BLOEMEN
Het lijkt wel of we met z’n allen flink moeten gaan eten in en van de natuur. Tijd-
schriften maken ons lekker met artikeltjes en foto’s van picknicks versierd met eet-
bare bloemen. Ja, en dan kan laissez-vert niet achterblijven. De blauwe sterretjes 
waarmee de Zweedse broodtaart versierd is, zijn de bloemetjes van komkommer-
kruid. Een makkelijke, zichzelf uitzaaiende plant met behaard blad (wat je overi-
gens ook kunt eten!) en een massa aan knalblauwe bloemetjes. 

In het voorjaar zaaien en in de zomer smakelijk eten!

EEN STOKROOS IS GEEN ROOS!
Er bestaat nogal wat spraakverwarring tussen stok- en stamrozen. Deze laatste zijn 
gewoon rozen geënt op een stammetje.
En stokrozen zijn planten die verschijnen waar je ze niet geplant hebt en niet ver-
schijnen waar je ze wel wilt hebben. Vooral enthousiaste zelfzaaiers worden nogal 
eens teleurgesteld. Het beste kun je voorgezaaide planten kopen, op een niet te 
vochtige, warme plek uitplanten en duimen voor aanslaan. 
Als dat eenmaal gelukt is, kunnen slakken de nieuwe zaailingen flink te lijf gaan en 
kunnen de bladeren roestplekjes vertonen. Remedie tegen roest: aangetast blad in 
de afvalbak en restje bier bij de plant schenken.
En ondertussen bekijk je scheel van jaloezie bontgekleurde gevels in stedelijke 
achterafstraatjes. 
Een kleurrijke, smakelijke zomer!


