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IN DE ZOMERMAANDEN OP VAKANTIE

Een hele beslissing voor diegene bij wie de tuin hoog op het prioriteitenlijstje staat.
Maar de geur van Provençaalse lavendel, de smaak van Zweedse bosaardbeitjes of
het overweldigende beeld van Oostenrijkse bergbloemen doen erg hun best om het
leed van het achterlaten van de tuin te verzachten. En bij mij is de Alpenflora daar
ruimschoots in geslaagd! Wat een verscheidenheid und Farbenpracht. En geen
mensenhand aan te pas gekomen. We komen een heel eind met onze groene vingers,
maar de natuur doet het net effe iets beter. Of niet soms?

HET LEIDEN VAN KLIMMERS
Voor velen blijft het een klus te bedenken hoe de net aangeschafte klimplant bij het
klimmen te begeleiden. Het eerste jaar redt ie het wel zonder steun, maar dan moet
er toch echt iets gebeuren. Handiger is het om vooraf te zorgen voor een mooie
klimconstructie. Heel neutraal is het bevestigen van roestvrijstalen spandraden op
regelmatige afstand van elkaar, horizontaal (bij rozen en druiven) of verticaal ( bij
windende planten zoals clematis of kamperfoelie ). Bij een houten wand volstaat
slechts het indraaien van ronde schroefhaken, bij een stenen muur zal er geboord
moeten worden. Dan hoef je de ranken alleen nog maar af en toe aan te binden met
raffia, touw of rubber binddraad. Succes, en het kan natuurlijk altijd nog mooier,
zie foto.
HOE HET NIET MOET
Smaken verschillen, maar naar mijn smaak kan deze opvulling van een gemeenteplantsoen echt niet. De geraniums zouden veel mooier uitkomen in een rustiger
schors- of grindbed en het knaloranje snippermateriaal is best leuk om te
gebruiken als ondergrond van een siergrassenborder. Bij elkaar heeft deze
plantsoenendienst de plank wat mij betreft behoorlijk misgeslagen. Combineren
blijft een kunst.

HOE HET WEL MOET
Er hoeft niets hoor, maar voor wie helemaal uitgerust en vol nieuwe energie en
indrukken van vakantie teruggekomen is, is een metamorfoseklus van schuurtje of
tuinkast misschien een heerlijke septemberbezigheid. Laat je fantasie de vrije loop
en durf een kleur toe te passen zodat je je thuis op vakantie waant. Provençaals
blauw, Zweeds ossebloed of Oostenrijks rood? U mag het zeggen en wellicht
uitvoeren.
Een fijne nazomer in eigentuin!

