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TUINKABOUTER MAGAZINE
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Beste medekabouters,

Terwijl jullie dit magazine lezen, zit ik nog na te hijgen van een superdruk voorjaar. Gelukkig zijn alle zaden nu

gezaaid en de bollen gepoot, zodat er voldoende tijd over is voor het uitroeien van slakken en onkruid. Want dat

zal helaas altijd nodig blijven…….

Het is in de afgelopen maanden superdruk geweest met bestellingen. Ondanks enkele tegenslagen is het me deze

winter toch gelukt om de levertijd binnen de perken te houden. Er zijn in de afgelopen maand ook weer veel

nieuwe zaden in de winkel verschenen. Interesse? Hier vind je de webwinkel. Je kunt er het hele jaar terecht!

Deze editie van mijn magazine staat in het teken van alles wat exotisch is. Immers, wat je van ver haalt is vaak

heel lekker!

Veel leesplezier!

Tuinkabouter

Nieuw in de winkel
In de afgelopen weken zijn er weer meer dan honderd nieuwe soorten bijgekomen. En daar blijft het niet bij! Dit

komt er ook nog aan:

http://www.freewebs.com/belevenissen-van-een-tuinkabouter/apps/webstore/
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De Jungletuin
Een jungletuin is een tuin die een tropische sfeer heeft. Beslotenheid

zorgt voor een warm micromilieu en voor het gevoel geheel omringd te

zijn door begroeiing. De begroeiing is overdadig, er worden planten

gebruikt die weelderig groeien en bloeien en doen denken aan de tropen,

zoals palmen, bamboe en bananen.

De planten, ook de exoten, gaan zoveel mogelijk in de volle grond. Het is

dus de kunst om variëteiten te vinden die zo goed mogelijk bestand zijn

tegen ons klimaat. Dus gebruik je palmbomen hoog uit de Braziliaanse

bergen, bamboe uit de Himalaya, en eucalyptus van Tasmanië. Gelukkig is er een kleine maar groeiende groep

professionals én hobbyisten die deze planten importeert, kweekt en verhandelt.

Zo’n tuin is best een investering (zowel financieel als inspeanning) en moet dus wel bij je karakter en interesses

passen. Maar hij biedt ook praktische voordelen:

 De meeste gebruikte exoten groeien snel en weelderig.

 Er is altijd wat te beleven in de tuin: opschietende bamboescheuten, een nieuw blad aan de banaan.

 Er hoeft niet veel gewied te worden: de planten kunnen de concurrentie met eventueel onkruid gemakkelijk

aan.

 De planten groeien en bloeien vaak lang door in het najaar, tot aan de eerste vorst.

 Beeldbepalende planten als eucalyptus en bamboe zijn wintergroen.

Er zijn natuurlijk ook wel een paar nadelen:

 Je hebt in de winter extra werk om planten tegen de vorst te beschermen.

 Sommige planten, zoals palmen, zijn duur.

 Sommige planten en met name bamboe woekeren erg. Gelukkig bestaan er wortelbegrenzers!



3

Het spreekt vanzelf dat bij het tuinontwerp rekening

gehouden moet worden met de bestaande structuur: de

grootte, de buren en het uitzicht, de manier waarop het

zonlincht valt, de grondsoort, bestaande grote bomen,

aanwezige bouwwerken, etc. Het lelijke huis van de buren

wordt verscholen achter een grote bamboe. De grond wordt

verbeterd. Op schaduwplekken komen schaduwplanten en

een warme plek tegen een muur wordt benut voor een

vijgenboom of een palm.

Een goed plant/ontwerp is onontbeerlijk. Zoals bij ieder tuinontwerp moet rekening gehouden worden met het

gewenste gebruik (zitten, eten, BBQ, spelen) en gewenste elementen zoals bijvoorbeeld een vijver. Datzelfde

geldt voor het beschikbare budget. Daarnaast zijn er eisen die specifiek gelden voor en jungletuin.

Het spreekt voor zich dat exoten gebaat zijn met een warm

microklimaat in de tuin, met name om ze goed de winter door te

helpen. Het gaat dan niet alleen om kou, ook de combinatie van

strenge nachtvorst met ochtendzon kan fataal zijn. Harde wind kan

kou verergeren. Een jungletuin is daarom, als het even kan,

grotendeels ommuurd. Grote bomen buiten de tuin kunnen extra

beschutting bieden. Hierdoor maak je een micromilieu dat enkele

graden warmer is dan in het open veld. In steden is het soms een paar

graden warmer dan in de polder.

De ideale grondsoort is voedselrijk maar ook waterdoorlatend. Zandgro

compost worden verbeterd, terwijl klei beter waterdoorlatend gemaakt

met name in de winter een probleem waardoor wortels en groene delen

Water is een belangrijk a

zul je soms vaker moeten

planten. Kies je voor een

meest logische plek is he

maak dan een kleintje en

Het is verder handig om

een temperatuur van op z

overwinteren (je kunt dit

magazine).

Planten die een tropische uitstraling hebben (maar dat helemaal niet ho

bamboe, eucalyptus, en banaan mogen niet ontbreken. Voor de liefhebbe

bloeiende struiken als camelia's en magnolia's bij. Als vaste planten zijn

kniphofia en iris geschikt. Verder zijn alle planten, ook de inheemse, br

of spectaculaire bloeiwijze een exotische indruk maken. Denk bijvoorbe
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Maak ook gebruik van zomerbollen en éénjarige klimmers. Deze geven vaak felgekleurde, grote bloemen. Zorg dat

de hele bodem begroeid is.

Hieronder vind je een lijstje van planten die hier in Nederland redelijk goed

de winter doorkomen, mits ze niet te veel in de wind staan en in de winter

geen last hebben van natte voeten:

 Acca sellowiana, Agapanthus, Agave lophantra, Agave paryi, Albizia

julibrissini, Araujia sericifera, Arbutus x andrachnoides, Arbutus

menziesii, Arbutus unedo, Azara dentata

 Berberidopsis corallina, Bignonia capreolata

 Caesalpinia decapetala var. japonica, Caesalpinia gilliesii, Camellia,

Cardiocrinum giganteum, Carpenteria califonica, Chamaerops humilis

"Cerifera", Choisya ternata, Cistus laurifolius, Clerodendrum bungei,

clerodendrum trichotomum, Clethra delavayi, Crinum x powelii,

Cupressus abramsiana, Cupressus fenebris, Cupresses sempervirens,

Cytisus battandieri

 Daphne odora, Daphniphyllum himalense var. macropodum, dicksonia antarctica ('s winters wel goed

beschermen), Dierama pulcherrimum, Dregea sinensis, Drimys winteri
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Tropische tuin aanleggen

Overwinteren vorstgevoelige planten

Jungletuin in Nederland

Jungletuin 2010

Tips voor de tuin – Palmen

Exotische tuin in Kloosterzande

Exotische tuin in Londerzeel

Palmitos garden

The exotic garden in Norfolk 1

The exotic garden in Norfolk 2

The exotic garden in Norfolk 3

Exotic gardening on a budget
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 Edgeworthia papyrifera, embothrium coccineum var. lanceolatum,

Erica arborea, Erythrina herbacea, Escallonia "Iveyi", Eucomis

bicolor, Eucryphia glutinosa, Eucryphia x intermedia, Eucryphia x

nymansensis

 Genista aetnensis, Hoheria glabrata

 Illicium anisatum, illicium floridanum, Illicium henryi

 Jasminum humile, jasminum officinale, jasminum "Stephanense"

 Lagerstroemia indica, laurus nobilis, Lomatia myricoides, Lonicera

etrusca

 Magnoelia grandiflora, Michelia yunnanensis, Musa basjoo, Myrtus

communis

Nelumbo nucifera, Osmanthus

Phormium tenax "Red Edge", Pinus engelmannii, Pinus halepensis, Pinus muricata, Pinus palustris, Pinus patula,

Pinus pinea, Pinus radiata, Pinus taeda, Pinus yunnanensis, Pittosporum tenuifolium, Pittosporum tobira,

Poncirus trifoliata, Prunus lusitanica subsp. azorica, Punica granatum

Rhapidophyllum hystrix, Romneya coulteri

Sabal minor, Schisandra grandiflora var. rubriflora, Sequoia sempervirens, Sophora tetraptera, Spartium

junceum

Thalia dealbata, Torreya californica, Tracholospermum asiatucum, Trachelospermum jasminoides,

Trachycarpus fortunei, Trochodendron aralloides

Umbelaria californica

Viburnum odoratissimum

Yucca

erk zo veel mogelijk met eenvoudige, natuurlijke materialen. Voor paadjes zijn houtsnippers of schors mooi, en

k grind is erg geschikt en combineert qua textuur prachtig met bamboe.

errassen zijn fraai in oude betontegels of oude baksteen omdat deze bestratingsmaterialen niet opvallen. Als

fafscheiding is een gemetselde stenen muur ideaal in omdat steen warmte absorbeert en 's avonds uitstraalt.

ls dat niet haalbaar is vanwege budget (of buren) voldoet een houten schutting. Daar kunnen weer klimplanten

genop groeien.

https://www.youtube.com/watch?v=rwg032v5e6o
https://www.youtube.com/watch?v=AJpnslyvcP8
https://www.youtube.com/watch?v=HBsSA-skSIU&index=1&list=PLB4C36F5FEBF29032
https://www.youtube.com/watch?v=lY6a0Ewq22U&list=PL9CAD6979F4495F5A
https://www.youtube.com/watch?v=oDQLPp98e7I
https://www.youtube.com/watch?v=vvs_jSmb_rk
https://www.youtube.com/watch?v=nGxrjhnU4zI
https://www.youtube.com/watch?v=RRGOJPedxAQ
https://www.youtube.com/watch?v=q9TxcfW_HH4
https://www.youtube.com/watch?v=fpIaLiVEhOQ
https://www.youtube.com/watch?v=2JgvyOWN6Ao
https://www.youtube.com/watch?v=B--hO5ZRbz0
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A = Phyllostachis nigra

B = Fatsia japonica

C = Dicksonia antarctica

D = Sasa palmata

E = Rodgersia pinnata

F = Crocosmia Solfaterre

G = Dryopteris erythrosora

H = Asplenium scolopendrium Crispum

I = Bergenia cordifolia

J = Chamaerops humilis

K = Hosta sieboldiana Elegans

L = Dryopteris filix-mas

M = Heuchera cylindrica

N = Cordyline australis

O = Euphorbia amydaloides var. robbiae

Spelen met vorm is belangrijk in het tuinontwerp. Halfverharde paadjes

die door de beplanting slingeren delen de tuin in verschillende ruimtes en

zorgen voor verrassende doorkijkjes. Door een bepaalde plantensoort

(zoals bamboe) steeds terug te laten komen ontstaat er samenhang in de

tuin.

Tropische planten hebben vaak spectaculaire vormen. Die kun je

versterken door vormcontrasten aan te brengen.

Dit kan de groeiwijze van de plant betreffen: het platronde silhouet van vee

met de verticale groeiwijze van bamboes. Ook bladvorm kan gecontrasteerd

laten komen. Je kunt de volgende bladvormen onderscheiden en combineren

 Groot blad: banaan, gunnera, fats

macrophylla, macleaya, tetrapana

 Lang en smal, degenvormig blad: c

hemerocallis, phormium

 Grote, samengestelde bladeren: p

robinia

 Rozetten: cordyline, yucca, aloë

 Spits, klein blad: bamboe en euca

 Rond blad: bergenia, hosta, ligula

Ook grassoorten hebben een specifieke vorm waarmee goed contrasten aan

Een interessant aspect is geur. Een aantal planten is daar heel geschikt voor

Brugmansia op een zomeravond is onweerstaanbaar. Ook eucalyptusbomen e

karakteristieke geur. De Eucalyptus citriodora combineert beide! Een ander

Trachelospermum jasminoides. Bij de eenjarigen kun je denken aan Nicotian
l struiken vormt een mooi contrast

worden om de vorm sterker uit te

:

ia, catalpa, pauwlonia, hortensia

x

rocosmia, iris, kniphofia,

almboom, aralia, varens, walnoot,

lyptus

ria, farfugium.

te brengen zijn.

. De zware geur van een bloeiende

n citrusachtigen hebben een

aanrader is sterjasmijn,

a sylvestris.
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Tropische types in de Hollandse polder

Bamboe

Iedereen heeft een beeld bij 'bamboe'. In feite is bamboe een verzamelnaam

voor wel 1000 soorten die samen een groep ('tribus') vormen binnen de

grassenfamilie. Deze soorten variëren in grootte van tien cm tot 35 meter hoog

en van 1 mm tot 30 cm dik. In Nederland zijn de dikste stengels ongeveer 6 cm

dik. De meeste soorten zijn (sub-) tropisch. Er zijn 150 soorten die de winter in

NL kunnen verdragen.

Het altijd op de wind bewegende groen heeft een exotische uitstraling. De plant

is wintergroen. De groeiwijze, de stengels die razendsnel de grond uit schieten, is

spectaculair.

De stengels en ook de bladeren kunnen verschillende kleuren hebben en zijn

soms ook bont. Bij de keuze van een bamboesoort is het verder belangrijk

rekening te houden met de uiteindelijke grootte.

Ook de winterhardheid en de mate waarin een soort woekert zijn een factor. Daarov

misverstand: sommigen soorten woekeren inderdaad erg, maar andere nauwelijks of z

bloeiwijze van bamboe is bijzonder. Bamboe bloeit zelden. Sommige soorten bloeien m

Opmerkelijk is dat alle planten van een bepaalde bamboesoort over de hele wereld ge

hebben. Het is niet bekend hoe dat kan. Vaak sterft de plant na de bloei.

In verband met mogelijke vo

voorjaar de ideale planttijd.

aan het plantgat langzaam w

voegen: humus, dierlijke mes

is een mulchlaag van schors,

dergelijks goed om de grond

eerste jaar zorgen voor vold

mest in maart en in het groe

Lelijke, oude of misplaatste

gesnoeid. Stengels kunnen d

getopt. Snoei kan het beste

nieuwe stengels zijn uitgegro

Een hoofdstuk apart is het o

uitbreidingsdrang die sommi

vooral van belang de goede s

woekert niet, terwijl de ergs

Bashania fargesii en sommig

Je kunt werken met wortelbegrenzers van steen of speciaal daarvoor bedoelde folie.

Voor meer informatie over woekeren en het gebruik van wortelbegrenzer, klik hier.

Ook twee ker per jaar een spa diep opsteken en weghalen is een mogelijkheid.

Zoals gezegd zijn er honderden soorten bamboe. De beste voor het Nederlandse

klimaat zijn :

 Phyllostachys. Dit zijn vaak grote planten, in NL tot 12 meter hoog. De sierwaard

is vooral gelegen in de tot 6 cm dikke, soms kleurige halmen. De wortels

verspreiden zich zodat de plant zich uitbreidt.
er bestaat nogal wat

elfs helemaal niet. De

aar 1 maal in de 120 jaar.

lijktijdig een bloeiperiode
rstschade is het vroege

Het doet de bamboe goed om

erkende meststoffen toe te

t, beendermeel. Vervolgens

bladeren, compost of iets

nat en warm te houden. Het

oende water. Geef bamboe's

iseizoen.

stengels kunnen worden

esgewenst ook worden

jaarlijks gebeuren als de

eid.

mgaan met de

ge soorten hebben. Het is

oort te kiezen. Fargesia

te 'rampen' optreden met

e lage soorten.

e



 Fargesia. Dit zijn bamboes die niet woekeren maar polvormend zijn. Echt! Dus,

controlefreaks, kiest deze! Maar ook andere tuinliefhebbers hebben redenen een

fargesia te planten. Dat zijn vooral het frisgroene blad en de elegante, bossige,

wuivende vorm.

 Pleioblastus. Dit zijn vaak relatief kleinere, rietachtige bamboes. In het algemeen

bestaat de sierwaarde vooral uit het uitbundige gebladerte. De stengels zijn vaak

minder opvallend. De plant heeft vaak neiging tot woekeren, en is geschikt voor (half-) schaduw. De meeste

soorten zijn goed winterhard, maar lopen in de winter nog wel eens wat bladschade op.

 Bekend en ijzersterk is pseudosasa japonica.

Bananenplanten

Een banaan in de tuin in Nederland, dat kan! Met name Musa basjoo kan met

goede bescherming in de volle grond ook de winters overleven. En dat is de

moeite waard. Een banaan geeft een bijzonder tropisch effect door de meters

grote, lichtgroene bladeren. Deze groeien in een rap tempo uit iets dat een stam

lijkt maar in feite een samengestelde bladsteel is.

Bananen kunnen in een kuip of in de volle grond. In beide gevallen hebben ze véél

mest en water nodig. Paardenmest is erg geschikt omdat die door broei ook

warmte geeft. Eventueel kan stikstofhoudende kunstmest gebruikt worden.

Iedere een of twee weken komt er dan zo’n groot blad bij. Een blad betekent

tevens 3 tot 4 cm extra stengel.

De ideale zomerplek is: licht, vochtig, uit de wind. De enorme bladeren waaien gemakkelijk stuk. 's Winters zijn er

drie mogelijkheden:

 Enkele soorten kunnen met bescherming in de volle grond overwinteren;

 Een rustperiode in een koele, vorstvrije ruimte. De banaan moet dan droog gehouden worden omdat ie anders

gaat rotten, maar ook weer niet kurkdroog, want dan gaat ie dood;

 De banaan in huis nemen en door laten groeien.

Sommige soorten, met name musa basjoo, kunnen dus

met flinke bescherming buiten overwinteren. De

plant moet dan royaal worden ingepakt. Dit kan door

vóór de eerste nachtvorst het blad af te snijden, de

grond te mulchen en er een ruim stuk gaas omheen te

zetten. Het gaas vullen met stro, bladeren etc. en er

vervolgens een rietmat omheen bevestigen. Als

laatste het geheel afdekken met een waterdichte

"muts" (zoals een omgekeerde speciekuip).

Als de winterbescherming beperkt blijft tot een dikke mulchlaag, kan de steel tot de grond invriezen want deze

verdraagt niet veel meer dan ongeveer 8 graden vorst. In het voorjaar loopt de plant dan weer uit met nieuwe,

jonge scheuten maar hij wordt dan niet zo hoog en bloei is dan niet te verwachten.

Bamboo Gardens
7

Voor vermeerdering kunnen de uitlopers aan de voet van d

worden losgemaakt en uitgeplant. Zaaien kan ook, in het v

ter grootte van een hazelnoot, worden aangevijld tot op h

etmaal geweekt in lauw water. Daarna een cm diep zaaien.

het beste het eerste jaar vorstvrij overwinteren.
Bamboe planten

Bamboe snoeien

Houd bamboe in toom

Razendsnelle groei van bamboe

Bamboe (Het Klokhuis)
e stam voorzichtig

roege voorjaar. De zaden,

et wit en vervolgens een

De jonge planten kunnen

https://www.youtube.com/watch?v=FMnr1Q-cejI
https://www.youtube.com/watch?v=jLh1gjGPxEQ
https://www.youtube.com/watch?v=tNoJJT8YcdU
https://www.youtube.com/watch?v=jTwLVFq6Ed8
https://www.youtube.com/watch?v=z8AS-kQqQKE
https://www.youtube.com/watch?v=au0pGIMlgKI
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Dit zijn de meest geschikte soorten:

 Ensete perrieri: Deze weinig bekende soort is afkomstig van Madagascar

en heeft een verdikte, blauwachtige stam. Vruchten zijn niet eetbaar,

winterhardheid is onduidelijk.

 Ensete ventricosum: Deze heet ook wel Musa ensete of Abessijnse banaan.

Hij is minder winterhard dan de musa's en kan het beste vrijwel droog en

bij een graad of tien overwinteren. De 'gewone' Ventricosum heeft grote

groene bladeren met een rode nerf. De cultivar 'Maurelii' is een must have

met prachtige donkerrood blad. De plant kan in een kuip, maar zal in de

volle grond veel sneller groeien.

 Musa acuminata: Musa acuminata 'Dwarf Cavendish' blijft klein (180 cm),

bloeit roodpaars en geeft als het lukt kleine, eetbare banaantjes. Heeft

veel warmte nodig, en moet niet kouder dan een graad of 12 overwinteren.

 Musa basjoo: De meest bekende en winterharde tuinbanaan. Deze kan maximaal 5 meter hoog worden. De

vruchten zijn niet eetbaar.

 Musa 'Helen's hybrid': Dit is een vondst uit Darjeeling, in de oostelijke Himalaya op ongeveer 1800 meter. De

plant, een kruising tussen M. sikkimensis en Musa Chini-Champa, zou redelijk hard zijn en in ons klimaat

wellicht eetbare banaantjes kunnen opleveren. Behandel hem als kuipplant.

 Musa nagensium: Snelgroeiende, grote soort (tot 6 meter) met donkere nerven

en bladsteel, en lang smal blad. Binnen overwinteren.

 Musa ornata: Musa ornata is een sierbanaan die een roze bloem vormt. Hij

wordt 2-3 meter hoog en vormt gemakkelijk opschot. Overwintering idealiter

bij een graad of vijf, en vrij droog.

 Musa sikkimensis: Iets minder bekend als tuinbanaan. De plant komt iets later

op gang dan Musa basjoo en heeft mooie, roodachtige bladstelen. Eventuele

vruchten schijnen eetbaar te zijn.

De plant komt de winter in een vorstvrije schuur goed door. 'Red Tiger' is een va

het blad.

 Musa velutina: Kleine soort, wordt nie

en komt makkelijk in bloei, soms al het

geel, soms roze. De banaantjes zijn ee

nogal variabel, dus beter als kuipplant

 Musa zebrina: Musa zebrina of bloedb

hoog en heeft rode wijnvlekken op de

Ook de onderkant van het blad is rood

eetbaar. Binnen overwinteren.

 Musella lasiocarpa: Deze minibanaan u

meter hoog. De bloei duurt vijf maand

gele, artisjokachtige bloemen. De vruc

wordt beweerd dat deze soort hier wi

niet van overtuigd.

Canna’s

Dit is een knolgewas. Canna is een plant met grote, glanzende bladeren en vanaf juli

tot de vorst gele, oranje of rode bloemen. Sommige cultivars hebben rood of bont

blad. Er zijn veel verschillende hybriden die 50 tot 250 cm hoog worden.

De plant heeft ’s zomers veel water, zon en mest nodig. ’s Winters moet de plant op

tot 15 cm worden afgesneden en droog, donker en vorstvrij overwinteren. Een kelder

is heel geschikt. Poot de knollen begin maart in potgrond zodat ze uitlopen. Half apri

in de volle grond kan ook. De wortelstokken worden eventueel gescheurd.
Musa basjoo overwinteren

Maintaining a banana plant

Overwintering banana plants

Cutting back a banana plant

Growing banana plants from seeds

How to grow a banana plant indoors
riëteit met rode strepen in

t hoger dan anderhalve meter

eerste jaar. De bloemen zijn

tbaar. Winterhardheid is

behandelen.

anaan wordt tot 2 meter

bovenkant van de bladeren.

. De vruchten zijn niet

it China wordt hier hooguit 1

en en bestaat uit opvallende,

hten zijn niet eetbaar. Er

nterhard is, maar ik ben daar
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Banana plant care

https://www.youtube.com/watch?v=qouT7VGmCm8
https://www.youtube.com/watch?v=W1sSkj6e7zU
https://www.youtube.com/watch?v=5mSIxWGUfv8
https://www.youtube.com/watch?v=Jvpmelhm4SU
https://www.youtube.com/watch?v=Dv4t3Sh_Upk
https://www.youtube.com/watch?v=7hQpBZ2219s


Er kan ook in februari (op een warme plek en 1 cm diep) gezaaid worden. De zaden moeten worden aangevijld tot

op het wit en vervolgens een etmaal geweekt. Dan kiemt het zaad prima, maar de kiemplantjes zijn kwetsbaar voor

schimmel en virusaantasting. Om de kiemplantjes goed te laten groeien is vooral veel licht nodig.

Eind mei kunnen de planten naar buiten. De jonge scheuten hebben soms last van slakken.

De mooiste soorten en cultivars:

 Canna altensteinii: Groen blad, roodoranje bloemen, tot twee meter hoog.
9

 Canna brasiliensis: Botanische soort, geel met rode bloemen, tot 90 cm hoog.

 Canna x generalis 'Annaei': Deze hybride wordt 2,5 tot 3 meter hoog worden en bloeit

geeloranje. Het blad is vrij stijf en grijsblauwgroen. Verdraagt vorst tot -5 graden.

 Canna x generalis 'Picasso': Deze hybride wordt 120 cm hoog, heeft heldergroen blad,

en warmgele bloemen met oranje spikkels.

 Canna indica: De 'gewone' canna wordt vaak aangeboden. Rode bloemen.

 Canna indica 'Tangerine': Deze wordt 120 tot 150 cm hoog en heeft oranje bloemen

met geel hart.

 Canna musafolia: Een reuzencanna, wordt 3 tot 3,5 meter hoog. De banaanachtige

bladeren hebben roodachtige nerven. Fraaie grote bladplant, bloeit niet altijd.

 Canna paniculata: Grote soort, tot 300 cm.

 Canna 'Ra': Een canna voor in de vijver, 100 cm hoog met gele bloemen.

 Canna 'Stuttgart': Deze variëteit heeft bont blad, wit met groen.

 Canna warscewieczii: 100 cm hoog, rode bloemen, donkergroen blad.

 Canna 'Wyoming': Rood blad, oranje bloemen, tot 150 cm hoog.

Eucalyptus

Eucalyptus is een uitgebreid geslacht van bomen en enkele struiken. Karakteristiek

zijn de blauwgroene bladeren en de vaak lichte bast. Vaak zijn de jonge bladeren

rond, later worden ze sikkelvormig. De eucalyptus is wintergroen. De bloemen van

de winterharde soorten zijn allemaal wit. De meeste soorten zijn snelle groeiers:

E. nitens groeit bijvoorbeeld met gemak 4 meter per jaar.

De eucalyptus groeit vrijwel overal op het Australische continent. Er zijn meer dan

700 soorten bekend. Ze zijn aangepast aan de verschillende klimatologische

omstandigheden. Er zijn enkele tientallen soorten die geschikt zijn voor het

Nederlandse klimaat. Dit zijn soorten uit koelere gebieden, dus van Tasmanië en/of

uit de bergen. Vooral jonge planten zijn kwetsbaar voor strenge vorst of de

combinatie daarvan met harde wind en/of felle ochtendzon.

Een eucalyptus moet klein en dus jong worden geplant: de id

en 70 cm hoog. Wanneer de plant groter wordt in de pot ve

zich optimaal spreiden. Dat komt eenmaal in de volle grond

flinke kans op omwaaien bestaat.

De beste plek om te planten is beschut en zonnig. Verder h

eventuele vorstperiode te doorstaan. Verdere bemesting w

de meeste soorten vanuit zichzelf al buitengewoon snel gro

een compacte groei en de winterhardheid. Een boom met vo

weer uitlopen en terugkomen als struik.

Earth
eale grootte is tussen de 50

rhindert deze dat de wortels

niet meer goed zodat er een

elpt een mulchlaag om een

ordt niet aangeraden omdat

eien. Schrale grond bevordert

rstschade kan aan de voet
Wellness in je tuin met Eucalyptus

How to prune Eucalyptus trees
watch: the Eucalyptus tree

https://www.youtube.com/watch?v=aISML5BfbrA
https://www.youtube.com/watch?v=98XQTF0HSi4
https://www.youtube.com/watch?v=RUBiNhFsAZA
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Soorten die (soort van) winterhard zijn, maar alleen in uiterst gunstige omstandigheden:

 Eucalyptus archeri: Gladde, witgrijze bast met groene vlekken en klein, grijsgroen blad. De jonge bladeren

zijn roze-achtig en hebben paarse stelen. Gematigd winterhard, redelijk snelle groeier, wordt tot 15 meter

hoog.

 Eucalyptus citriodora: Deze 'lemon gum' hoort eigenlijk niet in dit rijtje thuis, want hij is in de verste verte

niet winterhard. Te houden als potplant dus. Wel leuk, de citriodora ruikt onbeschaamd naar citroen. De olie

wordt gebruikt in parfums en tegen insecten.

 Eucalyptus coccifera: Tasmanian snow gum. Een snelgroeiende soort, redelijk winterhard (-15 graden). De

bladeren van een jonge plant zijn rond: de bovenkant is groen, de onderkant paars. Later worden ze grijs en

sikkelvormig, en ruiken naar pepermunt. De bast worden afbladderend wit en grijs en soms roze. De boom kan

door snoei klein gehouden worden. Witte bloemen.

 Eucalyptus dalrympleana: White Mountain Gum. Een eucalyptus uit de bergen van

Tasmanië en Zuidoost Australië. Een zeer snelle groeier die in Australië tot 50

meter hoog kan worden. Het blad is blauw/groen is en is omlijnd met een rood

randje. Fraaie afschilferende schors met wit, roze, bruin en groen. De bloemen

zijn wit. De winterhardheid is matig..

 Eucalyptus (pauciflora) debeuzevillei: Jounama snow gum of ghost gum. Nagenoeg

geheel winterhard, de sterkste soort, tot -20 graden. Matige tot snelle groeier.

Grote, licht blauwgroene, leerachtige bladeren. De naam Ghost gum schijnt

afgeleid te zijn van de blauwgrijze, haast witte takken. Verdraagt veel wind.

 Eucalyptus delegatensis: Alpine ash of Woollybutt. Een snelgroeiende reus: hij

wordt in Australië tot 90 meter hoog.

 Eucalyptus ficifolia: Deze eucalyptus bloeit met rode bloemen en is daarom de

moeite waard. Niet winterhard, dus als kuipplant te verzorgen.

 Eucalyptus gunnii: Bekend van het snijgroen in boeketten. Wordt in veel gewone tu

Winterhardheid is redelijk. De bladeren aan jonge scheuten zijn rond, later sikkel

 Eucalyptus gunnii divaricata: Cider gum. Nagenoeg geheel winterhard. Zeer snel gr

boom,witblauwachtig blad. Bast groengrijs tot bruin of wit. Deze lijkt op de gewon

echter beter winterhard.

 Eucalyptus moorei: Little Sally. Matig winterhard. Kleine (tot 3 meter) struikvorm

wilgachtig blad dat aan beide kanten groen is. Gladde grijze of witte bast. Witte b

 Eucalyptus neglecta: Omeo gum. Dit is een goed winterharde, matige groeier.

De boom blijft relatief klein. Takken in hun jeugd vierkant, blad rond, donker

grijsgroen, groot; bast ruw, vezelig, gegroefd. Deze soort kan door een strenge

winter terugvriezen. Hij verdraagt een slechte bodem en wat schaduw en heeft

een krachtige eucalyptusgeur.

 Eucalyptus niphophila: (Alpine) snow gum. Winterhardheid zeer goed. Lijkt op

E. debeuzevillei maar kleiner van blad dat leerachtig en blauwgroen is;

compacter groeiend; bast 'slangenhuid', wit, zilver, bruin, roodbruin; verdraagt

onbeschutte plek.

 Eucalyptus nitens: Shining gum. Redelijk winterharde, snelle groeier. Grote,

kaarsrechte boom met groot blad en een lichte schilferende bast. De fraaie

jonge scheuten zijn vierkant met violet tot donkerrood blad.

 Eucalyptus parvifolia (syn. parvula): Kybean of Small-leaved gum. Een winterharde

snelle groei. Kleine compacte boom. Klein groen blad; bruingrijze bast.

 Eucalyptus perriniana: Spinning Gum. Komt van oorsprong uit Zuidoost Australië en

snelgroeiende zeer winterharde Eucalyptus die zijn bijnaam dankt aan zijn jeugdb

het centrum van het ronde blad. In het najaar als hij wat blad laat vallen, blijven d

hangen en draaien ze op de wind. Het volwassen blad is sikkelvormig. Deze soort ka

grondsoorten overleven. Doorstaat temperaturen tot -20 graden.
incentra aangeboden.

vormig.

oeiende slanke

e gunnii. Divaricata is

ige Eucalyptus met

loemen.
soort met een redelijke

Tasmanië. Het is een

lad. De takken groeien door

e bladeren rond de takken

n in veel klimaten en



Palmen

Een palm is haast het symbool van de tropen. Er is een aantal soorten dat (met een goede bescherming) in de volle

grond de winter kan doorstaan.
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Naar de vorm van de bladeren kun je waaierpalmen en vederpalmen onderscheiden. De

meest winterharde soort in Nederland is de Trachycarpus fortunei. Ook enkele andere

soorten uit dit geslacht (T. wagnerianus, takil, princeps) zijn sterk. Op de tweede

plaats qua winterhardheid komt waarschijnlijk de Butia eriospatha.

Het aanbod in van halfwinterharde palmsoorten is de laatste tijd snel toegenomen. Je

kunt er (als je een grote wilt) duizenden euro's aan kwijt zijn. Kies in dat geval een

betrouwbare leverancier.

De meeste palmen hebben veel warmte en zon nodig, dus staan graag voor een muur

op het zuiden. 's Winters zijn maatregelen nodig tegen strenge vorst. Het

belangrijkste is een mulchlaag (schors, bladeren) en bescherming van de groeipunt

tegen vocht. Dit vanwege het gevaar van rotting. Dat kan al met een muts of een

groter afdak (zie ook bij bananen).

Bij strenge vorst zijn drastischer maatregelen nodig. Dat kan zijn inpakken met

rietmatten en een muts en/of omwikkelen met kerstverlichting voor extra warmte.

Ter geruststelling: naarmate de palm ouder wordt verbetert de winterhardheid.

Hij vormt dan als het ware zijn eigen isolatie. In het voorjaar mesten met koemest.

Je kunt palmen ook goed als kuipplanten houden.

De volgende soorten kunnen een beetje of wat meer vorst verdragen:

 Butia's zijn de waarschijnlijk de meest winterharde, stamvormende vederpalmen

soorten in NL zijn B. capitata en B. eriospatha.

 Chamaerops humilis is een in Zuid Europa inheemse waaierpalm. Geschikt voor ee

 Jubaea chilensis is een meer bekende vederpalm dan de Butia. Het is een langzam

 Phoenix canariensis of Canarische dadelpalm is een snelgroeiende vederpalm. Vel

landen rondom de Middellandse Zee. Kan 's zomers goed in een pot in de tuin, op

Winters moet hij naar binnen want hij is niet winterhard.

 Phoenix roebelinii is een kleinere vederpalm die tot 3 meter hoog wordt. Kan slec

verdragen, dus moet 's winters naar binnen. 's Zomers op een warme plek buiten

mest.

 Rhapidophyllum hystrix is struikerige waaierpalm

langzame groeier en is, onofficieelm, nummer drie

hitlijst. Houdt van halfschaduw en humeuze, voch

 De Rhopalostylis sapida (Nikau palm) is een Nieuw

langzaam en kan enkele graden vorst verdragen. J

van direct zonlicht en de groei stagneert als het

onder de palmen dus!

 Sabal is een vrijwel stamloze kleinblijvende palms

moerassige bosgebieden in het zuidoosten van de

meest winterharde palmsoorten (-20 graden). Een

groot blauwgroen blad. Houdt van vochtige, maar

Vraagt ook een zo zonnig mogelijke standplaats.

 Syagrus romanzoffiana sp. 'Santa Catarina' is een fraaie, ranke,

snelgroeiende palm. Sterke plant, verdraagt waarschijnlijk tot 10 graden

onder nul. Geschikt voor een beschutte, zonnige plek met vochtige,

voedzame grond.

Bes
. De meest toegepaste

n warme en vooral droge plek.

e groeier.

en zullen hem kennen van de

een warme zonnige plek. 's

hts enkele graden vorst

, veel water en zo nu en dan
. Vormt opschot. Het is een

op de winterhardheids-

thoudende grond.

Zeelandse palmsoort. Groeit

onge exemplaren houden niet

te warm is. Een buitenbeentje

oort, afkomstig uit de

V.S. Hij behoort tot de

trage groeier met relatief

wel goed gedraineerde grond.
Populaire palmbomen

Palmbomen in Europa

Hoe plant ik een palmboom

Palm tree winter protection
cherming Trachycarpus fortunei

https://www.youtube.com/watch?v=AeW6KjmOHEI
https://www.youtube.com/watch?v=_xsn97HYeRM
https://www.youtube.com/watch?v=n5rU_NgTPYo
https://www.youtube.com/watch?v=VzI76-4E1Vs
https://www.youtube.com/watch?v=FhiZEUdTBj0


 Trachycarpus: Deze uit Zuid-oost Azië afkomstige soort is de meest geschikte

palm voor ons klimaat. Hij is zo goed als winterhard en kan in Nederland drie

meter hoog worden. Mulch is altijd goed, heeft verder alleen

winterbescherming nodig bij zeer strenge vorst. Eventueel preventief middel

tegen schimmel gebruiken.

 Trithrinax is afkomstig uit Zuid-Amerika. Het is een waaierpalm uit Zuid-

Amerika die tot min 10 graden schijnt te kunnen verdragen. Er zijn in NL

exemplaren in de volle grond die 250 hoog zijn.

 Washingtonia's (filifera, robusta) zijn redelijk gemakkelijk verkrijgbare en

relatief goedkope waaierpalmen. Ook groeien ze snel. Voor de volle grond zijn

ze jammer genoeg in Nederland onvoldoende winterhard, alhoewel ze wel een

paar graden vorst kunnen hebben. Een kuipplant dus.
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Exoten voor in de vijver

 Canna. Sommige canna's zijn geschikt voor

de vijver (zone A-B), bijvoorbeeld

C. glauca en de cultivar C. 'Ra'.

Ze moeten binnen overwinteren, in een bak water of de knollen in de kelder als

andere canna soorten.

 Cyperus papyrus. De papyrus is een grassoort die bekend is als het 'papier' van

de oude Egyptenaren. De plant is geschikt voor ondiep water en niet

winterhard. De stengels worden tot 250 cm hoog met aan het uiteinde een

decoratieve pluizige bol.

 Eichhornia crassipes. De waterhyacinth is een tropische drijfplant. Bloeit in

juni / juli met lilablauwen bloemen. Gemakkelijk verkrijgbaar.

Equisetum hyemale robustum. De Japanse reuzenholpijp maakt merkwaardige,

gelede stengels die tot 2 meter hoog worden. Mooi bamboe-achtig contrast met

bladplanten. Woekeraar.

Taro. Deze plant, colocasia esculenta, heeft grote, hartvormige bladeren op

rechtopstaande stelen. De knollen zijn eetbaar mits gekookt. Er zijn vele cultivars,

met bijvoorbeeld groen of chocoladebruin blad.

Thalia dealbata. Deze waterplant komt uit Amerika. Hij is niet echt winterhard in ons

klimaat maar een zachte winter kan hij prima aan. Thalia heeft brede lancetvormige

bladeren die wit bepoederd zijn. De bladeren staan aan rechte, onvertakte stengels. De

paarse bloemen die in de zomer verschijnen, staan in lange aren. Plantdiepte is ongeveer

40 centimeter. Zekerder is binnen brengen in een kuip.

• Waterlelie (Nymphaea) is de koningin van de vijver.

winterharde cultivars, in wit, roze, rood en geel. Ik

sunrise', een fraaie zachtroze, en de rode N. Hollan

blues' is een tropische waterlelie met stervormige b

vorstvrij moet overwinteren. Let bij aanschaf ook o

maat en de diepte waarop de uitgezochte cultivar m

Zantedeschia aethiopica. De moerasaronskelk heeft dikke, grote, donkergroene bladeren,

tot 80 cm hoog. Zone B (10 cm diep water).

Nymphea, bron van inspiratie

Hoe plant ik een waterlelie?

Overwintering water lilies

Tropical water lilies

How to plant a tropical water lily
Er zijn vele

heb N. 'Pink

dia. N. 'King of the

lauwe bloemen die

p de uiteindelijke

oet staan.

bloeit wit en wordt

https://www.youtube.com/watch?v=LAWUVG3_2t8
https://www.youtube.com/watch?v=zl_oag9nHVE
https://www.youtube.com/watch?v=iHY_0zTQTbk
https://www.youtube.com/watch?v=ELSXBh7ftsg
https://www.youtube.com/watch?v=Y3vfW_VEWsI


Specerijen uit eigen tuin
Er is veel verwarring over wat kruiden en specerijen zijn. Het verschil zit hem in het deel van de plant dat je

gebruikt. Kruiden zijn de (al dan niet gedroogde) blaadjes en stelen van planten.
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Specerijen zijn meestal de gedroogde zaden, bloemen, knoppen, bast of

wortels van planten. Veel specerijen komen van ver en dat maakt ze duur.

Vroeger waren ze zelfs meer waard dan goud!

Hoewel ze nu aanzienlijk betaalbaarder zijn, blijven specerijen prijzig.

Het is dus zeker de moeite waard te experimenteren met het zelf

kweken. Soms is het niet zo moeilijk als het lijkt, óók als je geen kas hebt,

en nog leuk ook!

Hieronder volgen wat voorbeelden van specerijen, waarvan je misschien

niet eens wist dat het specerijen waren.....

Nog wel een waarschuwing vooraf: het feit dat een gedeelte van een plant eetbaar is, wil niet zeggen dat dit voor

de gehele plant geldt!

 Koriander (Doriandrum sativum): de gedroogde zaden, waarvan de

geur zoet is en heel anders dan die van de bladeren

 Maanzaad (Papaver somniferum): de gedroogde zaden (de rest van

de plant is giftig). Wanneer je ze roostert gaan ze sterk geuren.

 Fenegriek (Trigonella foenum-graecum): de gedroogde zaden

worden vaak in de Indiase keuken gebruikt. De geur doet aan soep

denken.

 Nardus-zaad (Nigella sativa): de gedroogde zaden worden geroosterd en smaken heel merkwaardig. Fruitig

maar toch ook pittig. Het wordt gebruikt in de Indiase keuken en is lekker om brood mee te decoreren.

 Saffraan (Crocus sativus): de meeldraden uit bloemen die nog net niet open zijn. Dit is 's werelds duurste

specerij en wordt als smaak- en (gele) kleurstof gebruikt. Gebruik alleen planten waarvan je zeker weet dat

het deze soort is. Zijn broertjes en neefjes kunnen erg giftig zijn! De bolletjes worden geplant op een

zonnige plek en bloeien in de herfst. Als het loof is afgestorven, worden de bolletjes uit de grond gehaald en

koel en droog overwinterd. In het voorjaar kun je ze weer uitplanten.

• Mosterd (Sinapis alba): de gedroogde zaden, die hun eigen (ietwat

doordringende) geur hebben.

• Anijs (Pimpinella anisum): de gedroogde zaden. Alom bekend en in

Nederland ook erg vaak gebruikt.

• Karwij (Carum carvi): de gedroogde zaden. Wij kennen het zaad

vooral uit de Indonesische keuken, in hartige gerechten. Maar het

is ook lekker in brood, gebak of zelfs likeur. De plant is tweejarig

en moet binnen overwinteren.

• Dille (Anethum graveolens): de gedroogde zaden. Wordt vaak

gebruikt bij het inmaken van, bijvoorbeeld, augurken.

• Roomse kervel (Myrrhis odorata): de gedroogde zaden, die naar

drop smaken. Onrijpe zaden kunnen door een salade worden

gemengd. Deze plant houdt niet van de volle zon.

• Ajowan (Trachyspermum ammi): de gedroogde zaden.

Halfwinterharde eenjarige plant uit de Aziatische keuken die sterk

naar tijm en peper smaakt.
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 Chili's (Capsicum annuum): gedroogde vruchten. Deze kunnen in een

koffiemolen tot poeder worden vermalen. Rijg de rijpe, rode

vruchten aan een draad en hang deze op een warme, droge plaats op

tot de vruchten droog zijn.

 Venkel (Foeniculum vulgare): de gedroogde zaden. De smaak lijkt op

die van anijs maar de plant is meerjarig en volledig winterhard.

 Lavas (Levisticum officinale): de gedroogde zaden, die naar selderij

smaken maar als bouillon geuren.

 Komijn (Cuminum ciminum): de gedroogde zaden, die wij vooral

kennen uit de Indonesische keuken.

Kuipplanten verzorgen
Patioplanten, oranjerieplanten, exoten, kuipplanten.... Veel namen voor hetzelfde b

die hun oorsprong hebben in warme oorden en in het Nederlandse klimaat niet wint

soorten toch te kunnen houden, worden ze in potten of kuipen gezet en verhuizen

ze te beschermen tegen vorst en wind. Kuipplanten zijn in allerlei varianten te koo

meenemen van vakantie en daar thuis een kuipplant uit opkweken.

Verhuizing naar binnen

Vanaf september gaan niet-winterharde planten, zoals kuip

rustperiode. Die rustperiode hebben ze nodig om zich voor

bloeiseizoen. Je mag dan geen plantenvoeding meer geven.

minder water, net genoeg om de plant niet te laten uitdrog

de plant naar binnen te brengen hangt af van de gevoelighe

omstandigheden buitenshuis. Lichte nachtvorst is voor de m

Maar het is beter de planten bij een eerste waarschuwing

De laatste tijd is dat steeds later in het jaar. Geef de plan

je hem definitief binnen stalt, om schimmels en ziektes gee

Dit houdt in dat je uitgebloeide bloemen, afgevallen blad, slakken en onkruid wegh

dat nodig is om hem te laten passen op de overwinterplek. Het echte snoeien gebe

Verpotten

Alle bomen en heesters in kuipen moeten van tijd op tijd worden verpot, het liefst

te barsten. De beste tijd om dit te doen is als de planten hun rustperiode hebben.

Keer de pot om of leg hem op zijn kant en haal de plant eruit. Als de plant te veel

de kluit met een keukenmes lossnijden.

Kies een nieuwe pot die groot genoeg is voor zowel de wortelkluit als voor nieuwe

potgrond. Zet de plant in het midden van de pot en vul aan met de nieuwe

potgrond. Druk deze voorzichtig aan rond de plant, maar zorg ervoor dat je de

grond niet te vast drukt. Geef voldoende water. Snoei de plant tot ongeveer

tweederde terug om de wortelkluit de gelegenheid te geven op krachten te

komen. Blijf water geven.

De overwinteringsplek

De ideale overwinteringsplek is licht en het is er koel, zo tussen de 5 en 12 graden

bladhoudende soorten, zoals oleander en camelia kunnen een beetje vorst verdrag

Een tuinschuur met ramen of een kas is voor deze planten geschikt. Bij strenge vo

bescherming geven. Warme kasplanten, zoals bougainville, willen graag iets wamer

graden. Bladverliezende soorten, zoals de fuchsia, kunnen in een donkere kelder of

mag de temperatuur niet boven de 12 graden uitkomen.
Meer kijken:

Specerijen, vroeger en nu

Sofa

The spice island

The Dutch spice trade

Make your own spices

Growing ginger in containers

How to grow lemongrass
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Kuipplanten in de winter

Tips voor de tuin: kuipplanten

Kamerplanten verzorgen
Wintergroene, dus

maar zijn gevoelig voor wind.

t moet je ze wel extra

taan, tussen de 10 en 15

garage overblijven. Ook hier

Oranjerievereniging “De Kuipplant”

http://www.youtube.com/watch?v=afXObCPWVSo
http://www.youtube.com/watch?v=0LEqbQxCXjo
http://www.youtube.com/watch?v=ZmSMVr2Wkfs
http://www.youtube.com/watch?v=K8KSvSVi3d8
http://www.youtube.com/watch?v=t1IkUmlV4d8
http://www.youtube.com/watch?v=-kqgxaMIjyY&list=PLmIKf5gvRf0tuFJv8hIlwC9LIwNdpYQKT
http://www.youtube.com/watch?v=f1nLQa_YYlY
https://www.youtube.com/watch?v=fb7lTbFeKN8
https://www.youtube.com/watch?v=JZxH-ypZjvU
https://www.youtube.com/watch?v=FOyyayu3aV0
https://www.youtube.com/watch?v=9mAaMKwju7g
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Uitbesteden

Heb je zelf geen overwinteringsruimte voor kuipplanten, dan kun je ze uit logeren

sturen. Verschillende kwekers bieden hiervoor de gelegenheid. Informeer eens bij

kwekers in de buurt of zoek op internet! De logeerprijs varieert tussen de EUR 25

en EUR 50 per vierkante meter, afhankelijk van de extra service die wordt

gevraagd.

Verzorging tijdens de winter

Ook tijdens de rustperiode hebben kuipplanten vocht nodig. Afhankelijk van de temp

geef je de planten zo veel (of weinig) water dat de grond net niet uitdroogt. Te veel

uitdrogen ook. Bladverliezende soorten verdragen droogte beter dan planten die hun

Bladhoudende planten verdampen vocht via hun bladeren en hebben dus net een beet

hoeft tijdens de rustperiode geen mest te geven.

Weer naar buiten

In het voorjaar, na half mei, kunnen de planten weer naar buiten. Laat ze wennen aan

de schaduw. Verpot de planten vanaf maart en meng wat klei door de aarde, zodat he

vastgehouden. Geef ook meteen een snoeibeurt. Controleer of de afvoergaten onder

en leg er een paar oude potscherven op.

Veel kuipplanten willen graag een zonnige standplaats

bloeien. Je moet wel vaak twee keer per dag water ge

voeding worden toegediend. Tussentijds oude bloeme

terugsnoeien geeft meer bloei.

Verzorging tijdens de zomer

Kuipplanten zijn kwetsbaarder dan planten die in de v

moeten ze minimaal iedere week worden nagelopen en

moeten worden uitgeknepen om een bossige groei te b

bloemen en vergeelde bladeren moeten worden verwij

ongedierte en verwijder die, indien nodig. Bestrijd oo

regelmatig uitgevoerde inspectiebeurten leer je je ku

je ook meteen wanneer ze zich niet zo lekker voelen.

Snoeien

Het leiden en snoeien van kuipplanten is een bezigheid die beslist vruchten afwerpt.

ontstaan er juweeltjes van planten!

Planten die altijd in een kuip staan, hebben baat bij een jarlijkse opknapbeurt. Takke

groeien, kunnen worden uitgedund of verwijderd. Soms moeten de wortels worden ge

voorkomen dat een plant sterk terug moet worden gesneden.
eratuur van de standplaats

vocht is funest, maar

blad behouden.

je meer water nodig. Je

het licht en zet ze eerst in

t vocht beter wordt

de pot niet verstopt zitten

; ze zullen dan extra rijk

ven. Ook moet regelmatig

n weghalen en te lange takken

ollegrond staan. Daarom

onderhouden. Groeitoppen

evorderen. Uitgebloeide

derd. Controleer op

k schimmelziekten. Door deze

ipplanten goed kennen en zie

Als je het goed doet,

n die de verkeerde kant op

snoeid. Het kan ook
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Vormsnoei

Door het snoeien krijgen de planten een mooie dichte vorm die heel geschikt is voor groenblijvende heesters als

laurier. Het gaat zo:

1. Verwijder al het opschot van de wortels bij jonge heesters en bomen; knop het opschot helemaal onder de

aarde af.

2. Creëer al bij de jonge heester een open vorm. Knip beschadigde takken en takken die de verkeerde kant op

groeien of elkaar kruisen af.

3. Streef naar een open uitgebalanceerde vorm met goedgeplaatste takken zodat de lucht vrij spel heeft en

ziektekiemen geen kans krijgen.

4. Sommige planten moeten dikwijsl worden getopt om hun compact vorm te behouden. Nijp hiervoor de toppen

uit iedere tak om de groei van zijscheuten te bevorderen.

Overwinteringssnoei

Grote, vorstgevoelige planten als fuchsia's, struikmargrieten en pelargoniums

kunnen te mooi zijn om dood te laten vriezen. Vooral op stam gekweekte

boompjes zijn waardevol omdat het enkele jaren kost voordat ze hun

uiteindelijke vorm hebben. Boompjes op stam kunnen het beste in pot

overwinteren, maar moeten dan wel in hun kroon wat worden uitgedund. Haal

uitgebloeide bloemen en afgestorven blaadjes en takjes eruit. Nijp de toppen

uit de takken. Andere vorstgevoelige planten kun je flink terugknippen, een

wortelsnoeibeurt geven en in kleinere potten zetten.

Wortelsnoei

Er komt een moment dat een boom of heester te groot wordt voor zelfs de

grootste kuip. Je kunt dan wortelsnoei toepassen. Regelmatige wortelsnoei is

overigens ook heel geschikt als je weinig plaats hebt. De planten hoeven dan

nooit naar een grotere pot te verhuizen.

Haal tijdens de rustperiode de hele boom of heester uit de pot en zoek de

dikke hoofdwortels op. Een paar hiervan kunnen worden afgeknipt, zelfs als dat

zou betekenen dat de helft van de kluit verloren gaat. Schud de overgebleven

oude potgrond van de kluit en plaats deze met zoveel mogelijk nieuwe potgrond

in de pot.

Knip in verhouding zoveel takken weg als er van de wortels is weggeknipt, maar

let wel op een mooie vorm. Geef voldoende water als de plant in het voorjaar

weer gaat groeien.

Bijna alle houtachtige planten kunnen op deze manier worden behandeld.

Zomerbollen top-10
Zomerbollen zijn feitelijk knolgewassen uit gebieden waar het

klimaat aanzienlijk warmer is dan bij ons. Met name Zuid-Afrika,

maar ook Zuid-Amerika, zijn grootleverancier.

Je hoeft geen groene vingers te hebben om met zomerbollen aan

de slag te gaan. Het is een leuk en eenvoudig tuinklusje. En hoe

meer je er plant in het voorjaar, hoe leuker het in de zomer

wordt.
Zomerbollen planten in het voorjaar

Zomer in je bol

1, 2, 3, Het is zomer!

Dahlia’s overwinteren

Storing bulbs

Dahlia growing

How to pick the right summer flowering bulb for you

Tips to select summer flower bulbs
How to grow lillies

https://www.youtube.com/watch?v=JuuIDCBXXQg
https://www.youtube.com/watch?v=zGgw9z0iwoo
https://www.youtube.com/watch?v=gVyvPLtjcTU
https://www.youtube.com/watch?v=LzSClibaWqU
https://www.youtube.com/watch?v=KQjKiiOjtzs
https://www.youtube.com/watch?v=14YTjp5v8LE
https://www.youtube.com/watch?v=fcPnGkV1nbE
https://www.youtube.com/watch?v=_utBgdMwXDE
https://www.youtube.com/watch?v=p4w9dAVHh-4
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Aan die vreemd ogende bollen die je in de winkel koopt, kun je het verbluffende resultaat alleen maar vermoeden.

Zomerbollen zijn verrassingspakketjes, die je alleen maar in grond hoeft te stoppen. Op elke verpakking staat

precies vermeld hoe. Zodra het warmer wordt en er geen kans op nachtvorst meer is, kunnen je aan de slag.

Bijna alle zomerbollen plant je tweemaal zo diep als de bol hoog is. Even water geven en dan maar wachten op de

eerste zomerbloemen! Dit zijn de meest populaire:

1. Dahlia

Dit is een bloembol die heel veel verschillende verschijningsvormen kent. Het zijn

heel dankbare planten, die de tuin tot diep in het najaar prachtige bloemen geven en

ook nog eens bijzonder geschikt om te gebruiken als snijbloem.

De plant stelt weinig eisen aan de grond maar heeft wel veel licht en water nodig. Af

en toe bijmesten wordt op prijs gesteld. De bloemen zijn zwaar, dus het is geen

slecht idee om de plant te steunen. Aan de kust kunnen de bollen gewoon in de grond

overwinteren.

2. Crocosmia (Montbretia)

De vele bloemetjes maken deze zomerbol van een sierlijke eenvoud die past in elke

tuin. En je geniet ervan tot in de late herfst! De knolletjes zijn klein je kunt ze

dichtbij elkaar planten voor een mooie ‘toef’!.

Houdt van vruchtbare, goeddoorlatende grond in de volle zon.

3. Zantedeschia (Calla-lelie)

Zantedeschia heeft de laatste jaren een flinke verandering doorgemaakt. Zo zijn er

meer kleuren en typen op de markt gekomen, naast de alom bekende witte Calla lelie.

Hij is met name geschikt in bakken en potten op het terras en balkon.

De plant verlangt een plaatsje in de halfschaduw en houdt niet van droogte. Wel van

extra mest, zo af en toe.

4. Acidentera murielae (Abessijnse gladiool)

Een echte zomertopper met zijn prachtige bloemen, lange bloei, heerlijke geur. Past

goed in de border, maar kan ook prima in een pot.

Doet het goed op een zonnig plekje in goeddoorlatende grond. In mijn tuin laat ik hem

in de winter gewoon in de grond zitten.

5. Lilium (Lelie)

Met prachtige bloemen en een heerlijke geur voegt de lelie altijd een onmiskenbare

vleug glamour toe aan de tuin

Leliebollen houden van een koele voet en een warm hoofd. Verder zijn ze niet

veeleisend. In mijn tuin laat ik de bollen gewoon in de grond zitten. Dan lopen ze

vanzelf weer uit. Wel oppassen voor het felrode leliehaantje en zijn modderige

larven. Die maken korte metten met deze plant!

6. Gladiolus (Gladiool)

De plant dankt zijn naam aan het blad: gladius betekent zwaard en is ook het

grondwoord voor gladiator. Daarmee is ook meteen de uitdrukking “de dood of de

gladiolen” verklaard……
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Gladioolbollen prefereren vruchtbare, goed gedraineerde grond. Ze houden er niet

van om te moeten concurreren met wortels van bomen en struiken. Een beetje mest

zal helpen de groei stimuleren, met name wanneer de bodem arm is. De bloemstengels

vallen snel om, dus steun kunnen ze goed gebruiken.

7. Begonia

Met een minimum aan moeite geeft deze vrolijke bloeier vijf maanden vreugde en

kleur aan je huis. De keuze in het assortiment is bovendien zo ruim dat je eindeloos

kunt variëren.

Ten onrechte vaak gezien als een plant voor in de schaduw, maar begonia's verdragen

goed de volle zon. Wel hebben zij graag een beschutte standplaats. Niet laten

uitdrogen en af en toe bemesten.

8. Eucomis (Ananasplant of kuiflelie)

De brede bladeren groeien in rozetten waaruit een steel groeit waar de bloemen

bovenaan verschijnen, bekroond is door een plukje van de bladeren dat het enigszins

het aspect van een ananas geeft. Bloei duurt de hele zomer tot oktober en geeft een

zeer exotische toets aan de tuin.

Niet te droge grond in zon of halfschaduw. Af en toe voeding geven. Soms worden

bloemaren topzwaar en moeten ze gesteund worden.

9. Anemone coronaria

Boven een groen bladkraag ontvouwen zich zes tot acht satijnen bloemblaadjes en zie

je het fluwelen hart met een krans van donkere meeldraden.

Wortelstokjes weken voor het planten. Graag een zonnige plek, maar verder geen

speciale eisen. Kan in de volle grond overwinteren.

10. Canna (Indisch bloemriet)

Met zijn grote blad en vurige bloemen is dit familielid van de banaan als geen ander in

staat een tropisch tintje aan de tuin te geven.

Canna's hebben geen bezwaar tegen onderbegroeiing, ze stellen en koele voet zelfs

op prijs. Voorwaarde is dan wel dat er wel voldoende vocht en voeding is. Canna's

komen mooi tot hun recht in een groep, en in een groep worden ze vaak groter.

Zomerbollen in potten

Wanneer je de potten met potgrond en zomerbollen vult, is er een aantal weken nog niets te zien. D

een goed idee nog wat violen of eenjarige zomerbloeiers op te planten. De zomerbollen groeien er d

doorheen. Zo heb je direct kleur op je balkon of terras en geniet je nog langer van je bloemenkuns
aarom is het

an gewoon

twerk.
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Tuinkalender voor mei

Kraamkamer

 Nu is de tijd om de tweejarigen te zaaien. Het is het gemakkelijkst om

ze buiten in bakjes te zaaien, of ter plekke. Hier lees je hoe het zaaien

in het werk gaat.

 Zaailingen van langzaamgroeiende vaste planten kunnen nu worden

verspeend. Het is belangrijk om de zaailingen te verspenen zodra ze hun

eerste 'echte' blaadjes krijgen. Er komen dan meer wortels aan de plant,

waardoor ze beter groeien.

Gazon

 Op sommige plaatsen op het gazon blijft het water erg staan of blijft de grond erg nat. Je kunt een mestvork

in de aarde steken en deze zacht heen en weer bewegen. Op deze manier kan het water dieper de grond in.

 Strooi als er regen is voorspeld kunstmest op het gazon en herhaal dat binnen een maand. Op deze manier

blijft het gazon in gezonde conditie!

 Afhankelijk van de groei, kan het gazon weer regelmatig

gemaaid worden. Doe dit vanaf nu ongeveer 1 tot 2 keer per

week.

Lees meer over het aanleggen en onderhouden van gazons

Vijver

 Vergeet de vissen niet. Vanaf nu moeten ze weer volop

bijgevoerd worden. Zorg er echter wel voor dat al het voer

opgegeten wordt. Beter een aantal keren achter elkaar kleine

porties voeren, dan teveel in één keer.

 Staat het moerasgedeelte langs de vijver nog leeg? Dan kun je

nu de kattenstaart of lisdodde aanplanten. Deze beplanting

geeft je vijver een mooiere uitstraling.

 In de vijver zet de groei van de beplanting door. Let op of het

filter nog voldoende water geeft en spoel eventueel de

filtermaterialen om.

Lees meer over het aanleggen en onderhouden van vijvers

Beplanting

 Je kunt zaden van

direct in de volle g

vlijtige liesje, leeu

 Schrijf de naam v

deze op de rand va

op deze manier we

 Voor vetplanten b

weinig water. Dit z

 De ijsheiligen zijn

eenjarigen in de g

de tabaksplant, mi

Zie ook: Aanlegge

plant op de juiste

verder kunnen groeien.

Onkruid verwijderen op grindpad
Groene aanslag verwijderen, opgefrist terras

De afgelopen winter was buitengewoon nat, dus het is

geen wonder dat je paden en terrassen groen zien van

de aanslag. Die algen kun je prima verwijderen met de

hogedrukspuit; trek laarzen aan tegen het gespetter

of gebruik een speciaal opzetstuk voor terrassen. Stel

bij tegels met een coating en houten vlonders de druk

zo laag mogelijk in, net als bij brede voegen, anders

spuit je het voegenzand weg.

Heb je geen hogedrukspuit, dan kun je de algen ook te

lijf gaan met een van deze huismiddeltjes. Los 4

eetlepels soda plus een scheut groene zeep op in een

emmer heet water en laat dat een tijdje op de

bestrating intrekken; schrob na met schoon water. Je

kunt ook heet water met een flinke scheut

schoonmaakazijn gebruiken; in dat geval laat je de

tegels eerst goed opdrogen en veeg je de aanslag
eenjarigen en tweejarigen of vaste planten nu

rond zaaien. Denk aan soorten zoals papaver,

wenbekjes, duizendschoon, madelief.

an de plant op een houten wasknijper en zet

n de pot. Dit geeft een decoratief effect en

et je altijd welke plant in de pot staat.

egint nu de rustperiode. Geef deze daarom

orgt ervoor dat de grond droog en los blijft.

voorbij, dus vanaf nu kunnen de voorgezaaide

rond worden geplant. Denk bijvoorbeeld aan

ddaggoud, salvia en het leeuwenbekje.

n en vernieuwen van borders / De juiste

plek / Planten doe je zo

daarna weg.
Er kan altijd méér bij!

Als er in de border planten zijn weg-

gevallen of er te weinig variatie in vorm

of kleur is, kun je die nu een nieuwe

impuls geven. Het is slim om vooraf een

lijstje te maken, al kom je ongetwijfeld

ook thuis met aanwinsten die je niet kon

weerstaan!

Voor je nieuwe planten spreid je

natuurlijk een vers bedje: graaf een

ruim plantgat waar je wat extra

potgrond doorheen mengt, zet de plant

in het gat, vul de ruimte rond de kluit op

met grond en druk die aan. Daar-na even

flink aangieten, zodat je planten direct
Bloembakken en hanging baskets vullen

Werken met hoogte in een bloempot

Opfrisbeurt gazon na winter

Hoe snoei ik…….

Haag mooi taps snoeien

Buxus snoeien in mei en juni

Zomerstekken

Vaste planten steunen

Zomeronderhoud vaste planten

Zomerbollen planten

Water geven en mulchen

Draadalg voorkomen

Waterplanten planten in een mand

http://www.youtube.com/watch?v=frG9RvY4ahA&list=PLAE7C8CD950C91943
http://www.tuinen.nl/artikel/2996/Werken+met+hoogte+in+een+bloempot/?rubriekid=233
http://www.youtube.com/watch?v=ZT6U29GEOJ0&list=PLAE7C8CD950C91943
http://www.youtube.com/watch?v=aDpcW64HhlY&list=PLdQuDY1WT616EUOfct_XCZYdWNHjxpZsd
http://www.youtube.com/watch?v=p_N6JfjCnm8
http://www.tuinen.nl/artikel/2981/Video+buxus+snoeien+in+mei+en+juni/?rubriekid=232
http://www.youtube.com/watch?v=wOFlh17LhkI
http://www.youtube.com/results?search_query=planten+steunen&oq=planten+steunen&gs_l=youtube.3...43665.46835.0.47755.15.13.0.1.1.0.190.980.7j5.12.0...0.0...1ac.1.11.youtube.mJTkoPERlUM
http://www.youtube.com/watch?v=g7hvEjSZxTQ
http://www.youtube.com/watch?v=JuuIDCBXXQg
http://www.groei.nl/in-de-tuin/tuiniereninbeeld/watergevenenmulchenvideo/
http://www.youtube.com/watch?v=giglkudf988&list=PLE792A267AE1EE8FF
http://www.tuinen.nl/rubriek/233/Filmpjes+over+vaste+planten
http://www.tuinen.nl/artikel/3090/Duurzaam+tuinieren+-+weg+met+onkruid+op+het+grindpad/?rubriekid=234
http://www.freewebs.com/belevenissen-van-een-tuinkabouter/zaaitips.htm
http://www.freewebs.com/belevenissen-van-een-tuinkabouter/siertuingazon.htm
http://www.freewebs.com/belevenissen-van-een-tuinkabouter/siertuinkleinevijvers.htm
http://www.freewebs.com/belevenissen-van-een-tuinkabouter/siertuinborderaanleg.htm
http://www.freewebs.com/belevenissen-van-een-tuinkabouter/siertuinwelkeplantwaa.htm
http://www.freewebs.com/belevenissen-van-een-tuinkabouter/siertuinwelkeplantwaa.htm
http://www.freewebs.com/belevenissen-van-een-tuinkabouter/tuintechniekverplanten.htm


Snoeien

 Kijk voordat je gaat snoeien de struiken even na. Er kunnen

vogelnesten in zitten.

 Groenblijvende hagen, zoals buxus, hulst, liguster en coniferen,

kunnen in de meimaand prima gesnoeid worden. Het snoeien van deze

hagen kan nog tot in augustus, maar nu zullen de jonge scheuten zich

beter ontwikkelen.

 Perkrozen en rozen op stam kunnen nu tot op 3 tot 5 ogen teruggesnoeid worden. Bij de klimrozen kunnen de

zijtakjes op de gesteltakken kortgeknipt worden.

Lees meer over snoeien

Overige
20

 Mei is een mooie maand om tuinmeubels, bergingen, hekken en

schuttingen op te knappen. Denk er bij de keuze van de beits

aan dat de kleurloze beits per laag toch iets donkerder wordt.

Dit geldt ook als je met een transparante kleurbeits werkt.

 Plaats een regenton onder de goot of regenafvoer zodat je het

regenwater op kunt vangen. Gebruik dit gratis natuurwater voor

alle beplanting.

 Zorg ervoor dat je terras weer opgeknapt is zodat je weer

heerlijk kan zonnen, koffie drinken of genieten. Een sfeervol

terras is snel gecreëerd en je hebt er een zomer lang plezier

van.

 Voor het bijeenbinden of bevestigen van planten, struiken of boompjes is groen touw of raffia erg geschikt.

Door de zacht groene of crème kleur valt het touw tussen het groen niet op.

Moestuinkalender voor Mei

Zaaien

 Er kan nog genoeg in de volle grond gezaaid worden zoals bietjes, late erwten,

wortelen, broccoli, slasoorten, radijzen, rucola, knollen en spinazie.

 Zaai sperziebonen, courgettes, komkommers meloenen en maïs pas in de volle

grond als er in de komende zes weken geen vorst meer komt.

Kasgewassen

Gevoelige gewassen, zoals aubergines, paprika’s en tomaten, kunnen in de volle gron

kweekzakken worden geplant. Als je ze buiten wil uitplanten moet je ze eerst nog e

houden.

Ongedierte

 Rond deze tijd groeien je groente hard. Aang

de koolsoorten nog steeds last kunnen hebbe

moet je ze zo lang mogelijk onder het tuinvli

 Wees op je hoede voor de koolvlieg. Zij is ac

einde mei.

 Neem eveneens voorzorgen tegen wortelvlieg

beste bescherming.
d van de kas of in

en paar weken in de kas
ezien wortelen, pastinaken en

n van ongedierte. Daardoor

es of insectengaas houden.

tief vanaf midden april tot

. Tuingaas is hiervoor de

http://www.freewebs.com/belevenissen-van-een-tuinkabouter/tuintechnieken.htm
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Steun geven

Erwten hebben rijshout of gaas nodig om tegen te klimmen en tuinbonen moet je misschien met tuintouw aan

stokjes binden.

Aardappels aanaarden

Ga door met het aanaarden van de scheuten die opkomen om te voorkomen

dat de scheuten groen worden. Breng de aarde rond de stengels aan. Je

hoeft de scheuten niet helemaal meer bedekken als er geen kans meer op

nachtvorst is.

Wieden

Het onkruid groeit nu hard. Schoffelen

tijdens droog weer maakt veel wiedwerk

met de hand overbodig.

Algemeen

Verzamel alle beschikbare, organische afva

groene planten uit de natuur zijn bruikbaar.

nieuwe zijn nog niet aanwezig. Let wel op de

plantenwortels. Wanneer zij aan de buitenk

zeker verder groeien.

Zie ook: Alles over de moestuin

Kweek je eigen tropische fruit
Tuinkabouters die eens wat anders willen en in het gelukkige bezit zijn van

zich eens wagen aan het zaaien en opkweken van meer exotische vruchten.

de huiskamer.

Succes is absoluut niet gegarandeerd, plezier en vele leerzame momenten w

Hieronder kun je lezen hoe je ananas, avocado, bananen, cactusvijg, citrusv

koffie, litchy en rambutan, mango, olijven, papaya en passievruchten zelf k

Ananas

Hoewel je hem kunt zaaien, kun je ook een ananasplant kweken door de kro

Hoewel dit niet altijd het geval is, is het heel goed mogelijk dat er uiteinde

komt. Je moet wel geduld hebben!

Het werkt zo:

1. Kies een ananas met een gezonde, grote kroon. Snijd deze zo'n twee ce

2. Snijd al het vruchtvlees weg rond de basis van de kroon

3. Haal de onderste bladeren voorzichtig weg, blaadje voor bladje, totdat

4. Snijd dan het laatste vruchtvlees weg

5. Vul een pot met potgrond, vermengd met fijn grind. Zet de kroon daari

goed aan

6. Zet de pot op een warme, lichte plaats en geef hem water.

Als je geluk hebt, zal de plant naar verloop van tijd wortels ontwikkelen en

verschijnen.

Fruitbomen snoeien
l om je composthoop op te zetten. Alle

Oude zaden zijn reeds gevallen en

aanwezigheid van sommige
Duurzaam groenten kweken

Teeltplan en bemesting

Zaaien en planten

Bonen zetten

Kruiden in de moestuin

Bijzondere tomaten

Courgettes kweken

Sla kweken

Slakken bestrijden
ant van de composthoop zitten, gaan zij

serre, verwarmde kas of patio kunnen

Sommige soorten kun je ook kweken in

el!

ruchten, dadels, granaatappels, guave,

unt kweken.

on in de aarde te zetten.

lijk een vrucht aan de nieuwe plant

ntimer vanaf de top van de vrucht af

je een soort stammetje overhoudt

n, vul verder aan met aarde en druk dit

zullen niet lang daarna nieuwe blaadjes

http://www.youtube.com/results?search_query=tips+voor+de+moestuin&oq=tips+voor+de+moestuin&gs_l=youtube.3...65571.68600.0.70550.21.15.0.0.0.0.390.2599.0j3j5j3.11.0...0.0...1ac.1.11.youtube.HFvDMUqYA64
http://www.tuinen.nl/artikel/3103/Duurzaam+tuinieren+-+teeltplan+en+gebruik+van+bemesting/?rubriekid=234
http://www.youtube.com/watch?v=yEfwivVD27M&list=PLFBDD670D7A47B496
http://www.youtube.com/watch?v=YTBooQk3PTE&list=PLFBDD670D7A47B496
http://www.youtube.com/watch?v=BOmIKflp8ug&list=PLFBDD670D7A47B496
http://www.youtube.com/watch?v=Ksr_UyZxPCs&list=PLFBDD670D7A47B496
http://www.youtube.com/watch?v=heQUNtgEGMw&list=UUDVO1H8gX7wQEYW5O5IWGKw&index=5
http://www.youtube.com/watch?v=GaLeundQhrc&list=UUDVO1H8gX7wQEYW5O5IWGKw&index=6
http://www.youtube.com/watch?v=At6ArJzqDbo
http://www.youtube.com/watch?v=09cUtULZgAs
http://www.freewebs.com/belevenissen-van-een-tuinkabouter/allesoverdemoestuin.htm
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Avocado

De avocado is afkomstig uit Midden en Zuid-Amerika. De vruchten die je in de supermarkt koopt, zijn gekweekt in

Spanje of Israel, enigszins bestand tegen koelere omstandigheden en waarschijnlijk het meest geschikt als

kuipplant.

Nadat de pit uit de vrucht is gehaald, moet hij eerst schoongewassen worden en 24

uur drogen tot het bruine vlies om de pit barst. De pit wordt dan geplant met de

bolle kant naar beneden in vochtige grond zodat deze ongeveer 2/3 onder de grond

zit. Zet de pot op een warme lichte plaats, bijvoorbeeld op een vensterbank met

een radiator eronder. Houd de bovenkant van de aarde vochtig met een

plantenspuit. Het kiemen duurt vaak lang. Het is moeilijk aan te geven wanneer

kieming zal plaatsvinden. Het kan twee weken duren of een halfjaar. Of het lukt

helemaal niet!

Als de plant flink gegroeid is, moet hij worden getopt zodat er een bossige struik ontst

zomer op een beschutte plaats in de halfschaduw buiten staan. Hij vraagt dan redelijk v

moet binnen overwinteren op een lichte plaats tussen de 5 en 15 graden Celcius. Stop da

voeding en begin er pas weer mee een maand voordat de plant naar buiten gaat.

Het zal wel een aantal jaren duren voor de plant bloeit. Als

met een penseeltje voor bij moeten spelen.

Cactusvijg

De cactusvijg is de vrucht van een schijfcactus. Pas op me

zit vol met kleine stekeltjes. Deze zijn moeilijk uit je vinge

veroorzaken jeuk.

De zaden worden uit de vrucht gehaald, schoongespoeld en

worden bewaard. Zaai ze in vochtige cocopeat. Het duurt o

voor de zaden kiemen. Deze kiemplantjes lijken nog helema

na verloop van tijd zie je tussen de kiemblaadjes een steke
aat. De plant kan in de

eel water en mest. Hij

n met het geven van

je vruchten wilt, zul je

t de vrucht want de schil

rs te krijgen en

gedroogd. Ze kunnen goed

ngeveer 4 tot 6 weken

al niet op een cactus. Pas

lig bolletje verschijnen.
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Soms komen er twee kiemplantjes uit één zaadje waarvan de zwakste moet worden weggehaald.

In de zomer staat de plant buiten op een warme zonnige plaats, indien mogelijk onder een afdakje want hij houdt

niet van een overdaad aan vocht. Geef de planten 2 à 3 keer vloeibare cactusmest.

De overwintering moet licht en koel zijn, een graad of 5 celsius is ideaal. In deze periode mag hij geen voeding

krijgen en slechts sporadisch water. Het zal wel een aantal jaren duren voor de plant bloeit. Als je vruchten wilt,

zul je met een penseeltje voor bij moeten spelen.

Citrusvruchten

Wie kent ze niet: sinaasappelen, citroenen, grapefruit? Allemaal leden van

de prachtige Citrus familie.

Je kunt ze gemakkelijk zaaien uit zaden die je wint uit vruchten die in de

winkel koopt. Vaak komen er twee plantjes uit één pit. Deze planten zullen

minder sterk groeien dan de exemplaren die je in de winkel koopt. Dit komt

omdat ze geënt worden op een sterkgroeiende onderstam. Dit hoeft echter

helemaal geen probleem te zijn.

De planten worden in kuip gekweekt, zodat je ze in de winter binnen kunt

zetten. Citrusplanten hebben in de natuur een groot wortelstelsel, daarom blijven in kuip gekweekte planten

vaak klein maar ook beter te hanteren! De grondsoort moet humusachtig, doorlatend, altijd vochtig en vooral

kleihoudend zijn. Pas op: kalk is funest, dus geen kalkhoudende klei, meststoffen of hard water geven. Als door

kalk de zuurgraad van de grond toch te hoog wordt uit zich dat meteen in geelverkleuring van het blad (chlorose).

Geef in de zomer ruim stikstofmest om de groei erin te houden.

Vanaf mei mogen de planten buiten, eerst een weekje in de schaduw, want direct zonlicht

kan in de eerste week buiten het blad ernstig verbranden. Hierna een zonnige en luchtige

plek, een vochtige plaats is minder geschikt. Na september overwinter je de planten in

een lichte koude ruimte, liefst rond 10 graden Celcius. Als de planten binnenshuis bloeien,

met een penseeltje de stampers bestuiven voor een betere vruchtzetting.

De planten worden vaak belaagd door dopluis. Deze kunnen met de hand verwijderd worden

takken snoei je weg. Voorkomen is beter dan genezen! Binnenplanten worden soms aangetas

afspuiten met koud water. Bladluis is binnenshuis bijna onvermijdelijk, hier zijn voldoende

handel.

Dadels

Dadels zijn de vruchten van de dadelpalm. In Noord-Afrika kunn

12 meter hoog worden, waar trossen dadels aan hangen met een

kilo. Dat zal je hier niet lukken. Gelukkig maar!

De kiemkracht van een dadelpit is kort. Het is belangrijk dat de

zo snel mogelijk gezaaid worden. Natuurlijk zijn dat pitten van v

dadels en niet van gekonfijte, hoewel dat heel soms ook lukt. He

kiemen van een dadelpit is een kwestie van geduld. Week de pitten 24 uur in lauw/warm wa

Zaai ze een paar centimeter diep in cocopeat. Houd deze vochtig, maar pas op voor te veel

de zaden gaan dan schimmelen en zijn dan verloren. Zet ze op een warme plaats met een

temperatuur van 24 graden. Met wat geluk komen er na een paar maanden groene sprietjes

De dadelpalm kan in de zomer een plaatsje op terras of patio krijgen. Als hij genoeg water

goed verdragen. Geef regelmatig speciale plantenmest (bij tuincentrum te verkrijgen).
, zwaar aangetaste

t door spint, die kun je

middeltjes voor in de

en het bomen van wel

gewicht van wel 80

pitten

erse

t laten

ter.

water,

boven.

krijgt ka
n hij de zon



De plant moet binnen overwinteren op een lichte plek en boven 10 graden Celcius. Geef in deze periode geen mest.

Granaatappel

De granaatappel is oorspronkelijk afkomstig uit Perzië en Afganistan maar wordt nu overal in de (sub)tropen

gevonden.
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Voor het zaaien moeten de kleine zaden uit het vruchtvlees worden

gehaald. Dat is een lastig karweitje. Daarna moet je ze drogen. Zaai ze vrij

ondiep en dek het zaaisel af (donkerkiemer); na een week of 3 tot 4 kiemen

de zaden maar het kan ook langer duren.

Kweek de plantjes verder op een warme en lichte plaats. Als je hem buiten

zet (en dat is heel goed mogelijk), wil de granaatappel een zonnige,

beschutte plaats, veel water en regelmatig vleoibare mest. Dan blijft de

plant groeien. Je kunt hem goed tot een stamboompje snoeien.

Na een paar jaar zal de plant gaan bloeien, maar om vruchten te krijgen

moet je de bloem zelf met een penseel bestuiven.

Overwinter de planten binnen op een lichte plaats. Geef dan geen voeding meer.

Guave

De guaveboom wordt in de tropen wel 9 meter hoog. In de kuip blijft hij veel

kleiner, zeker als je hem regelmatig snoeit. Het is een mooie plant met grote witte

bloemen. De vruchten zijn geelgroen.

Spoel de zaden goed af en laat ze een paar dagen drogen. Zaai ze onder een plastic

zakje of glasplaat in een potje vochtige cocopeat. Zorg voor onderwarmte. Zet ze

bijvoorbeeld op de verwarming.

Zat de zaailingen zo licht mogelijk maar niet in de volle zon. Na circa een jaar kan

de plant al gaan bloeien. Bestuif de bloemen met een penseel.

Koffie

Koffie kan in de natuur wel 5 meter hoog worden. Die hoogte haalt hij bij ons in huis

goed snoeien. Het is een prachtige plant met mooie bladeren en witte bloemen.

Binnen de koffie-bes zitten twee koffiebonen met een dunne sc

deze schaal er eerst af). Diverse firma's verkopen deze zaden.

aarde met een plastic zakje erover. De temperatuur moet hoog

op de verwarming.

De plantjes komen snel op. Zet ze in het volle licht maar niet in

verbranden erg snel. Wanneer hij 15 centimeter hoog is, kun je

houdt van kalkarm water. Hij moet ook in de zomer binnen blijven.
niet en bovendien kun je hem

haal (haal voor het zaaien

Stop ze liefst diep in de

zijn. Zet het zaaigoed dus

de zon. De bladeren

hem verpotten. De plant
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Litchy en rambutan

De litchy is afkomstig uit het zuiden van China en heel in de verte verwant aan de paardenkastanje. Hij is al 4000

jaar in cultuur.

De zaden verliezen vrij snel hun kiemkracht en moeten ze zo snel mogelijk na

aankoop worden gezaaid. Lukt dat niet, bewaar ze dan enige weken in een plastic

zak met vochtig cocopeat in de koelkast. Zaai de zaden ongeveer twee centimeter

diep. Maak de aarde voor het zaaien vochtig en zet de potjes op een warme en

lichte plaats. De kiemtijd ligt tussen 1 en 4 weken. Dit is afhankelijk van de plek

waar het zaaigoed staat.

Jonge plantjes moet je tegen fel zonlicht beschermen.

sterk schommelende temperaturen. Een hoge luchtvoch

kiemlingen worden graag besproeid.

In de zomermaanden kunnen de planten buiten staan in

regelmatig voldoende water en regelmatig mest.

Jonge planten overwinteren het best bij kamertempera

ouder worden kunnen ze koelere temperaturen beter v

Als je aan de kust tuiniert kun het het er na een aantal jaar op gokken en hem buit

Bij vorst moet je hem natuurlijk wel beschermen. In de vrije natuur bloeit de boom

is zeer de vraag.

Mango

Haal de pit uit de vrucht en maak om schoon. Het is niet moeilijk een mangozaad te

laten ontkiemen. Meeste kans maak je met vruchten uit de biologische teelt.

Er zijn alleen één problemen: De vruchten worden onrijp geplukt, hierdoor heeft h

zaad weinig reservevoedsel en dus kracht om te ontkiemen. Dit is te verhelpen doo

kern uit zijn behuizing te halen. Aan een kant van de pit zit een oog (een soort lidt

aan deze kant zit de kiem. Maak de pit aan de andere kant open. Prik een mes tusse

twee helften en wrik de pit open. Dit gaat makkelijker als je eerste een dun randje

de schil haalt. De kern ziet eruit als een forse platte pinda, aan de kant waar het o

zat kun je de kiem zien zitten.

Leg de pit plat op vochtige potgrond, en duw hem lic

grond raakt, afdekken is niet strikt noodzakelijk. E

pit met de kiem naar boven in de grond te steken, z

grond zit. De kiem moet vervolgens warm en vochtig

kiemt de pit binnen enkele dagen. Eerst komt er een

blaadjes.

Na het vormen van de eerste blaadjes staat de groei vaak even stil. Daarna is het a

de mango uitgroeien tot een plant met mooi glimmend blad. Zomers kunstmest en o

Oogsten kun je eigenlijk alleen als de mango in verwarmde kas of serre staat. In ie

bloemen te vormen in de herfst droger staan. Bloemen met de hand bestuiven. Moc

kun je de onrijpe vruchten gebruiken voor jam of chutney.
Ze zijn gevoelig voor tocht en

tigheid is noodzakelijk. De

de halfschaduw. Geef ze

tuur. Naarmate de planten

erdragen.

en in de volle grond laten staan.
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Olijven

De olijf is een van de oudste gewassen die men kent. Hij wordt in de bijbel vaak genoemd.

Je kunt olijfplanten in het tuincentrum kopen, maar als je de hand weet te leggen op

verse olijven kun je ze zelf zaaien. Vraag eens aan iemand die rond de Middellandse Zee

op vakantie gaat, of hij wat verse exemplaren voor je mee wil nemen. Peuter de pit uit de

olijf en maak hem schoon. Vijl er een stukje van af, zodat het water gemakkelijker kan

binnendringen. Stop de pit onder de (vochtige) grond. Als het plantje circa 10 centimeter

groot is, kun je hem verpotten in een grotere pot. Zet de jonge planten nog niet in direct

zonlicht.

De plant houdt niet van natte voeten en kan als hij wat groter is flink wat droogte en zon v

kleiachtige grond en laat deze niet te nat worden. Geef niet te vaak mest.

De plant moet binnen overwinteren op een koele droge plaats; geef dan nog minder water e

meer.

Papaya

De papajaboom is afkomstig uit Midden-Amerika. Het is een snel groeiende onvertakte boo

boom is zeer zacht en de stam is hol. Boven aan de stam zit een soort pruik van grote groe

bladeren. Vlak onder die pruik groeien de vruchten rechtstreeks aan de stam.

In de vrucht zitten vele tientallen zaadjes. Ieder zaadje zit in een

Verwijder deze zeer voorzichtig want de zaden gaan snel stuk. Was

uur te drogen. Zaai ze niet te diep met een dun laagje aarde bedekk

een temperatuur tussen 23 en 25 graden kiemen ze na een paar wek

zijn erg gevoelig voor kou, tocht en water dat in hun schotel blijft s

dus in de eerste twee jaar binnen staan.

Met een beetje geluk houd je een paar mooie planten over. Bloemen

land alleen mogelijk als je de papajaplant kweekt in een warme serr

planten in de zomermaanden buiten op een zonnige, beschutte en zo

en geef behoorlijk veel water en mest.

De planten overwinteren binnen bij een temperatuur tussen 10 en 15

planten is 15 graden de minimum overwinteringstemperatuur. Geef i

voeding meer.

Passievruchten

Passiebloemen zijn klimplanten en komen uit Zuid-Amerika. De vruchten van

sommige soorten zijn eetbaar. De bekendste is de Passiflora edulis

(Maracuja).

Haal de zaden uit de vruchten en maak ze schoon met lauw water. Laat ze 24

uur drogen. Houd de aarde goed vochtrig en zaai ongeveer 1 centimeter diep.

Zaai ze in grote potten op een warme en lichte zonnige plaats. Het duurt wel

even voor de zaden kiemen.

Geef de planten in de zomermaanden mest en veel water. In de wintermaanden kunnen de b

Geef ze dan ook minder water. In het voorjaar kun je de plant inkorten en in een grotere p

kunnen in de zomer buiten staan, maar alleen als het echt mooi, warm weer is.

Wanneer de plant eenmaal in bloei komt, zul je zelf voor bij moeten spelen. De vruchten zij

te "kreukelen".
erdragen. Zet hem in
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Pinda's

Pinda's zijn familie van de bonen en erwten. Het plantje heeft wel wat weg van de

klaverplant. Waarom zou je niet eens proberen er zelf wat van te kweken?

Je kunt een eigen pindaplant kweken door een ongebrande pinda in de grond te stoppen.

Deze worden verkocht in de dierenwinkel, als onderdeel van vogelvoer maar je kunt ook

in een notenwinkel vragen naar rauwe pinda's.

Zaai ze in potten binnenshuis in goede potgrond. Leg de pinda op zijn kant in luchtige, niet te natte potaarde en

druk omlaag tot de bovenkant nog juist te zien is. Na de kieming kun je zonodig de rode zaadhuid voorzichtig

verwijderen zodat de kiemlobben zich kunnen openen. De plant vertakt zich snel tot een bossig struikje, dus zaai

in een grote wijde pot.

Houd de planten warm en zet ze in de volle zon.

Na de bloei buigen de bloemstengels zich naar de aarde om zich in de grond

te boren. De vruchten groeien verder ondergronds. Daarom worden pinda's

ook wel aardnoten genoemd. De pindavrucht is eigenlijk een peul met

zaadjes. De totale opkweek van zaaien tot oogsten duurt slechts 12 weken.

Vaak hebben de plantjes last van spint, zorg ervoor dat de

luchtvochtigheid op peil blijft (regelmatig sproeien).

De pinda's moeten gedroogd en daarna in een koekenpan geroosterd worden, naar smaak zout toevoegen.

Tuinkalender voor juni

Gazon

 Het gazon kan nu 1 of 2 keer per week gemaaid worden, afhankelijk van de

groei. Tijdens droge periodes is het beter minder vaak te maaien en het gras

niet te kort afrijden. Om uitdroging tegen te gaan is het beter tot 's avonds te

wachten met maaien.

 Als je niet eerder in het seizoen tijd gehad heeft om jouw gazon aan te pakken,

doe het dan nu. Verwijder rotte plekken of plekken met grof gras uit jouw

gazon en zaai ze opnieuw in. Voor snel resultaat kun je op maat gesneden

grasplatten neerleggen.

 Voorkom vastlopende wielen van de handgrasmaaier. Maak de maaier na gebruik altijd even schoon en

controleer af en toe de hele machine.

Lees meer over het aanleggen en onderhouden van gazons

Vijver

 Als je er prijs op stelt om een aantal jonge visjes groot te

brengen, dien je voor bescherming te zorgen, bijvoorbeeld door

de beplanting plaatselijk niet teveel uit te dunnen.

 Geef de vijver een natuurlijke uitstraling door de gele lis,

kattenstaart, biezen, varens, hosta's en de lisdodde langs de

randen te planten. Het aanplanten van deze oeverplanten gaat op

dezelfde manier als bij vaste planten in de border.

http://www.freewebs.com/belevenissen-van-een-tuinkabouter/siertuingazon.htm
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 Vul de vijver regelmatig bij, want het water verdampt nogal snel tijdens de warme maanden. Doe dit alleen wel

in etappes, zodat het vijverwater niet teveel afkoelt.

Lees meer over het aanleggen en onderhouden van vijvers

Beplanting

 Alle één- en tweejarigen kunnen nu uitgezaaid worden. Geef ze deze maand een definitieve plaats in de tuin of

border.

 De op pot gekweekte Canna's en de lelies moeten nu nodig de grond in. Ze kunnen uiteraard ook verder in

potten uitgroeien, bijvoorbeeld op het balkon of op een terras. In potten zullen ze wel veel water nodig

hebben.

 Een regenachtige dag in juni is ideaal om de binnenplanten even buiten te zetten. Het is dan niet te koud, de

plant frist helemaal op en het blad is gelijk stofvrij na de bui.

 Bij langdurig mooi weer hebben de borders en alle andere beplanting veel

besproeiing nodig. Éénmaal per week enkele uren sproeien werkt beter dan

dagelijks een kwartier. Maar denk niet alleen aan de beplanting buitenshuis. Als

de temperatuur buiten oploopt hebben de binnenplanten ook meer water nodig.

Zie ook:

Aanleggen en vernieuwen van borders

De juiste plant op de juiste plek

Planten doe je zo

Snoeien

 Als je in het najaar geen rozen of heesters hebt kunnen p

geplant worden. De rozen zullen zelfs deze zomer al volop

 Snoeien van de Buxus mag in juni. Bij het snoeien hiervan

op een bewolkte dag. Als je een Buxushaag op een warme

deze na enkele dagen verbrandingsverschijnselen tonen.

 Beplanting krijgt na de langste dag (21 juni) een nieuwe gr

voor dat de heesters en hagen voor eind juni teruggesnoe

weer mooi uit kunnen lopen. Vergeet tijdens de warme dag

geven.

Lees meer over snoeien

Overige

 Haal het onkruid regelmatig weg. Wees alleen niet al te rigoureus met het wieden

jaar zijn ondertussen ook tevoorschijn gekomen.

 Neem de goede maatregelen voordat je op vakantie gaat. Klik hier voor een handi

actiepunten die je kunt nalopen.

Moestuinkalender voor juni

Begin met oogsten

De eerste zomerworteltjes, rode bietjes en tuinbonen zijn aan het begin van de zom

versheid verminderd als ze ouder worden, moet je ze meteen oogsten. Dat maakt ook

gewassen.
lanten, kunnen ze alsnog

bloeien.

kan het best gewacht worden

zonnige dag snoeit dan zal

oei-impuls. Zorg er daarom

id worden, zodat ze daarna

en niet om de hagen water te

want zaailingen van vorig

g lijstje met eventuele

eroogst klaar. Aangezien de

ruimte vrij voor latere

http://www.freewebs.com/belevenissen-van-een-tuinkabouter/siertuinkleinevijvers.htm
http://www.freewebs.com/belevenissen-van-een-tuinkabouter/siertuinborderaanleg.htm
http://www.freewebs.com/belevenissen-van-een-tuinkabouter/siertuinwelkeplantwaa.htm
http://www.freewebs.com/belevenissen-van-een-tuinkabouter/tuintechniekverplanten.htm
http://www.freewebs.com/belevenissen-van-een-tuinkabouter/tuintechnieken.htm
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Snel aan de slag

In juni zijn de omstandigheden optimaal. De warme tempraturen en de

vochtige grond geven een uitstekende groei. Later in de zomer zijn de

omstandigheden minder gunstig. Zorg dus dat al je gewassen halverwege juni

geplant en aan het groeien zijn.

Gevoelige gewassen zaaien

Nu kun je gewassen zaaien die snel doorschieten als ze koude of korte dagen

beleven. Dat geldt onder andere voor witlof, andijvie en Chinese kool.

Blijven controleren op ongedierte

Insectenplagen beginnen in de zomer schadelijk te worden. Rode spintmijten

houden van hete,droge omstandigheden en zorgen voor bladverlies bij sperzie-

bonen,pronkbonen en kasgewassen. Als de schade serieus dreigt te worden, moet je meteen ingrijpen.

Ziekten voorkomen

Valse meeldauw kan in de drogere perioden gevaarlijk zijn voor courgettes,

komkommers, erwten, pompoenen en koolrapen. Vochtig blijvende grond kan

de schade beperken, geef daarom zorgvuldig water.

Kasgewassen

Gewassen zoals tomaten, paprika’s, aubergines en komkommers, die onder

glas volwassen moeten worden, moet je nu planten.

Algemeen

Doe het rustig aan met meststoffen. Teveel mest toedienen kan leiden tot gr

Stikstof is erg goed in water oplosbaar en spoelt gemakkelijk via grondwater

groei van algen veroorzaakt. Dit alles verstoort het evenwicht in het rivierlev

meststoffen als ze nodig zijn, geef ze op het juiste moment water en houd je

Zie ook: Alles over de moestuin

Plantenjagers
Kijk eens met andere ogen wanneer je weer eens een rondje

door je tuin doet. Zie je die lelies? Die ja, met die grote,

hangende witte trompetten en een geur die de zomeravond

doordrenkt. Dat is de Lilium regale, die in Europa werd

geïntroduceerd door Ernest (De Chinees) Wilson, in 1910. Hij

vond ze in een vallei in Zuidwest China. Terwijl hij bezig was

de knollen te verzamelen, veroorzaakt hij een

aardverschuiving. Hij brak zijn been op twee plekken en bleef

de rest van zijn leven mank.
ote problemen voor het milieu.

naar de rivieren,waar het snelle

en. Gebruik daarom dus alleen

aan de aanbevolen hoeveelheden.

http://3.bp.blogspot.com/_MAMbx09hADU/TBjWDWlvgwI/AAAAAAAABOw/KTLs2-ozwLg/s1600/Ella+and+radish.JPG
http://www.freewebs.com/belevenissen-van-een-tuinkabouter/allesoverdemoestuin.htm
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Kijk ook eens naar de nederige trosbes, Ribes

sanguineum. Die heb je niet? Foei! Met zijn rozerode

bloemtrosjes luidt deze struik de lente, en het bijen-

/hommelseizoen, in. Deze werd geïntroduceerd door

David Douglas, die ons ook de lupine en slaapmutsjes

bezorgde en daarnaast veel van de overbekende

tuincentrumconiferen. Hij betaalde voor deze

ontdekkingen de hoogste prijs: op zijn 35e verjaardag

viel hij en brak zijn nek.

Rhododendrons? De grootste verzamelaar ervan was George Forrest

(what’s in a name!), die in 1932 een fatale hartaanval kreeg na een

hoog oplopende onenigheid met enkele xenophobe Tibetaanse “lama’s”.

Hij was net hersteld van een fikse malaria-aanval. Gelukkig had hij

net daarvoor enkele stekjes naar Engeland gestuurd van de Camellia

saluensis, die de basis werden voor alle winterharde camellia’s die we

nu in de tuin hebben staan.

Vergeet ook het kleine grut niet, z

ontdekt in 1914 door Reginald Far

Kort daarna bezweek hij aan dyph

dat het een alcoholvergiftiging was

Het zijn bijzondere verhalen over

waagden (en verloren!) om onze onv

nog bijzonderder planten te stillen

Wanneer begint het fenomeen “plantjagen” eigenlijk? Als sinds de Rome

peterselie (en nog veel meer lekkers) brachten, hebben avonturiers in a

wereld gezocht naar planten die ze thuis goed konden gebruiken. Vroeg

leverden ons de aardappel en de tomaat op. In het midden van de zeve

honderd Amerikaanse soorten in Europa in cultuur gebracht.

Niet alle expedities verliepen even goed. Robert Fortune, bijvoorbeeld,

zeer succesvol. Hij smokkelde wat stekjes van de theeplant van China e

India. Ons sociale leven is sindsdien nooit meer hetzelfde geweest.

De befaamde Kapitein Bligh was in 1787 op weg naar Tahiti om te

onderzoeken of het mogelijk was om in Europa commercieel broodvrucht

telen, toen er op zijn schip “The Bounty” een opstand uitbrak. Met de

broodvrucht is het hier dan ook nooit wat geworden……..

Het was meestal niet persoonlijk gewin of eeuwige roem dat de plantja

niet rijk noch beroemd van. Hun namen zijn meestal alleen bewaard geb

werden vernoemd en die vaak alleen bekend zijn bij de allergrootste pla

gedreven door hun passie voor planten, die zij vaak tot in het kleinste

vastlegden.

Dit oog voor detail kon afleidend werken. David Douglas, bijvoorbeeld,

van de Verenigde Staten. Hij miste de boot, omdat hij even buiten Live

interessant plantje zag staan. Kort voor het uitbreken van de Eerste W
oals de delicate Geranium farreri,

rer tijdens een expeditie in Burma.

terie (hoewel kwade tongen beweren

).
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erzadigbare honger naar nieuwe en
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n de kant van de weg een

rlog zou Edward Augustus



Bowles, samen met de al eerder genoemde Farrer, een reis ondernemen naar de Dolemieten (Noord Italië).

Ze kwamen niet verder dan Zürich omdat in dat gebied “de flora erg interessant was”.
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Vóór het begin van de fotografie (en zelfs geruimte tijd daarna) waren

botanische tekeningen een efficiënte manier om het voorkomen van een

plant met wortel en tak vast te leggen. Een galanthofiel als

E.A. Bowles maakte, enkel en alleen van soorten en variëteiten van het

sneeuwklokje, meer dan tweehonderd tekeningen. Vandaag beschouwen

we zulke tekeningen als kunst maar het waren, ondanks hun onweer-

legbare schoonheid, vooral wetenschappelijke documenten. De originelen

maken nu, naast uitgebreide herbaria, een belangrijk deel uit van de

archieven van botanische tuinen in heel Europa.

Farrer hield ervan om de planten in situ te tekenen, al moest hij dat doen op een

smal richeltje bovenop een hoge bergtop in de Himalaya. Sommige van zijn

waterverftekeningen laten zelfs een dorpje in de verte zien, of een waterval, niet

alleen om een idee te geven van de omgeving waarin de plant groeide maar ook om de

emotie van het moment weer tegeven. Dat past wel bij iemand die werd beschouwd

als prikkelbaar en arrogant, en die uit zijn familie werd verstoten omdat hij zich

bekeerde tot het Boedhisme. Op een afbeelding van de Mecanopsis prattii krabbelde

hij sarcastisch: “Oh nee, beste mevrouw, uw tante Mathilde kweekt deze plant niet

in haar tuin in Balham. Hij is door mij ontdekt in 1914”.

Toen de fotografie eenmaal ook door de (ietwat b

botanisten werd omarmd, werden er van de foto’s

toverlantaarn gemaakt. Daar stonden meestal gee

kwamen niet zo fijn uit in zwart/wit. Ze geven ec

fascinerend beeld van wat een plantjager onderwe

tegenkwam: tempels, landschappen, steden en ver

toeschouwers van dergelijke vroege “dia-shows”,

kwamen dan het eerstvolgende dorp of de meest

moet dit een onwerkelijk en exotisch beeld gesch

Dat kwam mooi van pas bij het financieren van de volgende, geldverslindende expeditie

Zelfs nu, in een tijdperk waarin verre reizen voor velen mogelijk zijn en

iedereen met iedereen in de wereld communiceert, zijn er nog steeds

plantjagers die aardverschuivingen c.q. –bevingen, schietgrage rebellen en

overijverige beveiligingsdiensten trotseren om in een natuurgebied in een vergelegen oo

naar dat ene, voor de wetenschap nog onbekende, plantje dat misschien wel voor een

medische wetenschap kan zorgen. Het risico dat ze ontvoerd kunnen worden en of maa

zitten in de gevangenis van een enge dictator, nemen ze daarbij graag voor lief. Imme

planten om te ontdekken, zal de passie voor het plantjagen niet doven……..

Allemaal beesjes: Halsbandparkieten
De halsbandparkiet is bezig zich langzaam te verspreiden in de grote steden

rondom de randstad. Veel mensen weten dit nog niet maar deze exotische vogel is

het zien absoluut meer dan waard.

Nederland heeft met de halsbandparkiet er sinds enige jaren weer een exotische

diersoort bijgekregen al zijn er hier in Nederland nog 6 soorten parkieten bekend

zoals de monniksparkiet en de grote alexanderparkiet, maar de halsbandparkiet

komt verreweg het meest voor.
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Plant hunters

Yunnan, a plant hunters’ paradise

https://www.youtube.com/watch?v=-H2mTxjqvJk
https://www.youtube.com/watch?v=XLIJsPCeW1g


Deze halsbandparkiet komt hier oorspronkelijk niet voor maar komt uit Afrika en Zuid-Azië en wordt gerekend

onder de groep papagaaiachtigen. Dit zijn warme landen maar nu blijkt dus dat deze vogel ook kan overleven in het

relatief koude Nederland.

De halsbandparkieten leven normaal in de loofbossen en de beter toegankelijke delen van de jungle van Afrika en

Zuid-Azië (India en omstreken) maar hier kunnen ze blijkbaar ook goed gedijen in onze tuinen, boomgaarden, en

rondom de bewoonde gebieden om en de nabij onze dorpen en steden. De halsbandparkiet kom je niet tegen in

gebieden met bergen, woestijnen, hele dichte bebossing en drasland.
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Er is er ooit een aantal ontsnapt uit dierenwinkels maar sommige vogels zijn ook

moedwillig vrijgelaten. Zo zijn deze prachtige vogels onder meer al gespot in

Amsterdam, Rotterdam, Leiden, Den Haag en iets verder weg in Brussel. Ze zijn

echter ook al buiten deze grote steden waargenomen maar vooral de grote parken

in de grote stad zijn populair. De halsbandparkieten komen niet alleen in Nederland

voor maar worden ook waargenomen op heel veel andere plaatsen in West-Europa.

Geloof het of niet maar alleen al in Nederland vliegen er al zo'n

10000 halsbandparkieten rond en in heel West-Europa zijn het er zeker

tienduizenden.

De halsbandparkiet is een vrij grote vogel en heeft een opvallende groene

kleur. De totale lengte van de vogel is circa 40 tot 42 centimeter en ze zijn

ongeveer 120 tot 150 gram zwaar. De parkiet heeft een lange puntige staart

en een rode snavel al zijn er wel 4 ondersoorten bekend zodat ze onderling

iets in kleur en grootte kunnen afwijken. Ook hebben hun middelste

staartpennen een mooie blauwachtige glans met groen gele punten. De iris is

lichtgeel gekleurd. Ze hebben een hele opvallende luide lokroep die duidelijk

te herkennen is.

De mannetjes zijn duidelijk te onderscheiden van de vrouwtjes. De mannetjes

bij de nek roze is en bij de keel zwart. Vrouwtjes hebben ook wel een band ro

onduidelijk.

Deze vogels zijn hun hele leven

maar een partner. Rond het der

vrouwtjes haar eerste broedse

na een broedduur van circa 24

eerst het levenslicht zien.

Alle soorten parkieten (en de h

holenbroeders wat te zien is op

ze een verlaten nest van een sp

uitstekend zelf holen uitknagen

in holtes van de muren.

Soms wordt er alleen gebroed (solitair) maar vaak ook in losse groepen tot zo

Alles in de omgeving van het nesthol wordt goed bewaakt. Vaak assisteren de

roofdier te kunnen verjagen.

De halsbandparkiet is een alleseter (omnivoor). Ze eten allerlei voedsel maar z

voornamelijk bloemen, nectar, vruchten, zaden, granen en fruit. Tuinvoer in on

tuinen vindt ook gretig aftrek en dan zijn de pinda's duidelijk de favoriet.
hebben een band rond hun nek die

nd hun nek lopen maar die is erg
monogaam en hebben dus altijd

de levensjaar krijgt het

l. Er worden 3 tot 5 eieren gelegd en

dagen zullen de jongen voor het

alsbandparkiet dus ook) zijn

onderstaande foto.Soms gebruiken

echt. Ze kunnen in zachter hout ook

en uitpikken. In India nestelen ze
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Verse takken stellen ze ook erg op prijs. Ze kunnen hier uren mee zoet zijn.

In zijn oorspronkelijke natuurlijke omgeving wordt de parkiet als een plaagsoort

beschouwd omdat ze overal maar een paar happen uit eten en dan weggooien. Zo

kan de opbrengst van bijvoorbeeld mais en zonnebloem tientallen procenten naar

beneden gaan.

Help!
Kom je tijdens het wandelen door mijn website een link tegen die het niet doet? Staat er informatie op die je niet

duidelijk geformuleerd vindt? Heb je ideeën voor nieuwe onderwerpen? Laat het me weten!

De beste reclame is mond-op-mond reclame. Ik zou het erg op prijs stellen als je me een beetje op weg helpt en

de mensen in je omgeving wijst op mijn site, zadenaanbod en nieuwsbrief! Ook als je andere ideeën hebt over het

promoten van Tuinkabouter, hoor ik het graag van je...


