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NU NOG BOLLEN PLANTEN

Ja, hoor, dat kan “nog”. Alleen hebben we het dan over zomerbollen, die in het voorjaar in de grond gaan en in de zomer bloeien. Wie eens wat anders op het terras wil
dan geraniums en vlijtige liezen (overigens ook niets mis mee), moet het eens met de
Acidanthera murielae proberen. Plant de bollen ongeveer 10cm diep in grote potten
met verse potgrond. Vanaf juli witte bloemen met purperen hart, die nog geuren ook.
Ze bieden gegarandeerd succes op een zomers tuinfeestje. De Nederlandse naam voor
dit prachtige bolgewas luidt Abessijnse gladiool. Als dat geen multi-culti plant is!

VAN GOGH IN DE TUIN
Dat zou leuk zijn: een tuin vol bloemen geïnspireerd op de Grote Meesters. En als
tuinafscheiding reproducties van hun schilderijen op grote canvasdoeken. De
klaprozen en waterlelies van Monet, een Oost-Indische kers (in blauwe gemberpot) van Voerman en als klapstuk een veld zonnebloemen van Van Gogh. De inspiratiebron voor deze gedachtenspinsels is bijgaande onscherpe foto van de irissen.
Toch net een schilderij? Deze smalbladige Siberische lis/Iris sibirica groeit graag
in normale tot vochtige tuingrond en als je in het voorjaar het oude blad wegknipt,
is het een probleemloze plant.

ZO MOOI ALS EEN MISPEL
Dat allitereert toch veel leuker dan zo rot als! En de Mespilus germanica is ook erg
mooi. Eind april/ begin mei zwellen de bloemknoppen tussen het stoere lichtgroene
blad tot witte grote sterren. Als je wat vormsnoei toepast in de winter met als
uitgangspunt een open kroon en wat zomersnoei om het formaat handzaam te
houden, zijn mispels ook geschikt voor een kleinere tuin. Extra leuk als je vanaf
een balkon of bovenverdieping uitzicht hebt op de sneeuwwitte bloemen, die hun
kroonblaadjes vooral naar boven richten. De bruine vruchten in het najaar zijn
decoratief en lekker voor vogels. Als je ze tot jam of gelei wil vermaken voor eigen
consumptie, moet er een nachtje vorst overheen. Dan worden ze zacht en niet rot!
EN ZO GEEL ALS KERRIE!
Hoe vaak wordt er niet geklaagd door tuinenbezitters dat planten verdwijnen of
niet aanslaan in hun tuin. Nou, met deze lentebloeier kan er niets mis gaan. De
Kerria japonica/ ranonkelstruik is een van de makkelijkste heesters die er is en
minstens zo vrolijk opvallend geel als de bij iedereen bekende Forsythia. Bij tuincentra wordt voornamelijk de Multiflora hybride met gevulde bloemetjes aangeboden, maar oordeel zelf: is de enkele vorm niet veel mooier?

