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RECYCLEBAAR GROEN

Nog een paar weken en de aarde is weer groen! Misschien is het een idee om op de
valreep nog even kritisch naar de vorm van aanwezige bomen en heesters te kijken.
En waar nodig de scherpe zaag of schaar te hanteren. Overhangende, kruisende
takken, warrige, slungelige twijgen, een heester die in de nazomer bloeit, allemaal
aanleidingen om nog eens even lekker stoer werk te verrichten. En helemaal ruig om
dan een (gehuurde of geleende?) hakselaar het snipperwerk te laten doen. Wat je dan
weer kan uitstrooien onder die bomen en heesters als onkruidwerende laag of gewoon
om een looppaadje van te maken in een achteraf stukje tuin. Maar wel voorzichtig hè!

IMPOSANTE KLAUTERKLUSSEN
Je kunt natuurlijk ook iemand anders dit karwei laten doen. Een professionele
boomverzorger heeft zich geoefend in het behendig tackelen van grote groene
klussen. Met de juiste klimtechnieken worden uit hun voegen gegroeide knotbomen en enorme klimop-oerwouden weer tot normale proporties teruggebracht.

EXPLOSIES VAN KLOKKEN EN STERREN
En dan knalt het voorjaar los! Iets hogere temperaturen, een paar uurtjes zon en een
frisse regenbui laten groene sprietjes in een paar dagen exploderen tot prachtige
hangende klokjes en witte sterretjes: Fritillaria meleagris en Anemone nemerosa,
oftewel kievitsbloem en bosanemoon. Ze worden af en toe ook in pot aangeboden
voor een lentesfeertje binnenshuis. Wat let je om er eerst binnen van te genieten en
ze dan buiten uit te planten op een niet te droog halfschaduw plekje. Voor een
onverwacht feestje in de lente van 2013. Want ik vergeet ieder jaar weer wat en
waar ik het jaar ervoor geplant heb. Een voordeel van een slecht geheugen!

TUSSEN KUNST EN KITSCH
Vooral ons omringende landen zijn erg bedreven in het opsieren van parkborders
met allerlei eenjarigen en kuipplanten. Soms in een uitgesproken vorm: zonne
wijzers en klokken zijn favoriet. De laatste jaren bespeur ik ook in Nederland
zulke “kitscherige” creaties en ik begin ze nog leuk te vinden ook. Erdoor geïnspireerd ben ik dit jaar van plan meer gebruik te maken van eenjarigen. Ik begin
voorzichtig met afrikaantjes aan de rand van een oranjegeel plantvak en met wat
salvia’s om de junidip te camoufleren. Een heel fijn experimenteel tuinjaar!

