winter 2010

www.laissez-vert.nl

MET EEN MOOI TAPIJTJE DE WINTER DOOR
De eerste keer dat ik het bladtapijt van de boscyclaam zag, was ik al erg onder de
indruk van de groeiplek van dit bodembedekkertje. Op landgoed de Wiersse in
Vorden (sowieso het bezoeken waard) groeiden ze onder een donker
beukenbladerdek , waar verder geen levend groen te zien was. Die ga ik in eigen tuin
proberen! Op de plantenmarkt in Utrecht knollen gescoord van de Cyclamen hederifolium en in de grond gestopt in een schaduwhoekje onder onze donkerbladige sier
kers. En ja, hoor iedere herfst geniet ik van de roze en witte frutselbloemetjes,
gevolgd door het prachtige groen gemarmerde blad. Dus, als ik een tip mag geven: op
naar de plantenmarkt! En stop voor het echt hard gaat vriezen nog een paar van die
platte ronde knollen in de grond.
WAS EIN FARBENPRACHT!
Zouden onze oosterburen uitroepen bij het zien van deze bladheester in herfsttooi.
Voor de oorsprong ervan moeten we nog verder naar het oosten en wel naar het land
van de rijzende zon. De naam Japanse esdoorn is niet voor niets. Inmiddels bestaan
er sinds de invoer in Nederland door botanicus Von Siebold wel honderden variëteiten van de oorspronkelijke Acer japonicum. Voor ieder wat wils dus. Maar
plant ze vooral op een luwe plek met gefilterd licht en in lichtzure grond, die goed
doorlatend is. Omdat de bladeren zo in het oog springen is een solitaire plaats, al of
niet bij een vijver, het mooist. Snoeien niet nodig, dan ontwikkelt de struik zich
heel langzaam tot een prachtige blikvanger, zeker in de herfst. Mijn favoriet: Acer
palmatum Osakazuki.

DE GROTE ZUS (OF BROER?)
Iedereen kent waarschijnlijk de bodembedekker Vinca minor oftewel maagdenpalm. Een makkelijke bodembedekker met prachtige blauwe bloemetjes in het
voorjaar. Toegepast in een heesterborder, gecombineerd met voorjaarsbollen ideaal
voor de luie tuinier of een grote tuin. Daar hoef je nauwelijks iets aan te doen.
Alleen eventueel in het voorjaar de lange slierten van het vorige jaar inkorten.
Minder bekend is het grote zusje: Vinca major. Aangeplant tegen een muurtje of
tussen heesters slingeren de stengels zich omhoog en zorgen op een wat hoger
niveau voor een wintergroen accent, waar in het voorjaar de iets grotere blauwe
bloemen aan pronken. Hij bestaat ook in een bonte vorm: Vinca major Variegata.

GEEN SCHUUR, MAAR WEL EEN MOOIE KAST!
In kleine stadstuinen wil een schuurtje nog wel eens ontbreken. Nou is er niet direct
behoefte aan opbergruimte voor de elektrische grasmaaier of de megaparasol, maar
het kinderspeelgoed, de zakken met potgrond en de lege flessen kun je beter verstoppen achter een mooi kastdeurtje dan dat ze in het zicht op je tuinterrasje staan.
Deze kast is op maat gemaakt en na lang wikken en wegen in een prachtige kleur
geschilderd. Een optimale invulling van de beperkte stadsbuitenruimte. Misschien
de donkere winteravonden maar aan het schetsen voor zo’n mooie kast. Dan wordt
de voorjaarsschoonmaak pas echt een feest!

