Introductie

Introductie
Vriendelijk dank voor de aankoop van mijn boek
Tuinieren in negen seizoenen. Als je lang hebt
getuinierd, zoals ik, dan ontdek je dat de natuur
zich niets aantrekt van onze indeling in 4
seizoenen, die ook nog eens allemaal even lang
zijn. Ik onderscheid er negen, verschillend in
lengte, en dat inzicht kan je helpen je tuin
mooier te maken. Denk ik.
Dit boek is uitsluitend bestemd voor eigen
gebruik. Je mag het boek bewaren op de harde
schijf van je computer, je mag een kopie maken
naar je laptop, tablet, smartphone of e-reader. Je
mag het zelfs voor eigen gebruik afdrukken op
papier als je dat zou willen. Maar je mag beslist
geen kopieën maken om die aan derden door te
geven. Hoe dom dat zou zijn zal ik even
uitleggen.

Tips voor je veiligheid.
Stel dat je toch in de verleiding komt dit boek te
verspreiden. We noemen je persoon 1. Je geeft
het aan een goede vriend, persoon 2 en die geeft
het weer door aan een bekende, persoon 3. Deze
nummer 3 blijkt een sluwe crimineel te zijn. Hij
slaagt erin enkele van de vele linkjes in dit boek
te veranderen en geeft het boek door aan
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persoon 4. Wanneer deze zo'n linkje opent haalt
hij in 2 seconden een programmaatje binnen dat
van alles met zijn bankrekening kan doen.
€ 5.000.- is de volgende dag foetsjie.
Nummer 4 klaagt natuurlijk bij zijn bank en die
schakelt de cybercops in. Ze kijken wie het boek
heeft gemaakt en komen bij ons terecht. Wij
weten namelijk wie de oorspronkelijke koper van
precies dat origineel was. Jij dus. Wij zijn
verplicht je naam door te geven. De bank
schakelt vervolgens de rechter in, die ziet dat jij
in overtreding was (Het Europese Hof heeft op 10
april 2014 al bepaald dat je geen kopieën mag
maken en verspreiden uit 'ongeoorloofde bron')
en verklaart je schuldig. Inmiddels zijn er nog 10
andere mensen beroofd van € 5.000,- (dat gaat
heel snel hoor) en je gaat er voor € 50.000,- in.
Plus een paar maanden cel uiteraard.
Het hoeft niet zo te gaan natuurlijk, maar het
kán wel. En als je dit risico graag loopt door
iemand zo'n 4 euro cadeau te doen, dan moet je
dat zelf maar weten. Maar wij hebben je
gewaarschuwd.
Op je eigen, wettig gekochte kopie zijn alle
linkjes 100% OK. Ik heb ze zelf gemaakt
namelijk. Je kunt ze ook nog controleren als je
dat zou willen. Richt de muisaanwijzer erop maar
klik niet. Je ziet dan de URL van het linkje.
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Overigens: dit verhaal geldt niet alleen voor ons
boek: elke gekochte digitale informatie kan
veranderd en crimineel gebruikt worden. Lees
legaal, gebruik alleen je eigen, door jezelf
betaalde origineel, gedownload van onze site.
Dat is 100% veilig, je loopt geen enkel risico.

Gebruiksaanwijzing
Wanneer je het boek hebt gedownload en
opgeslagen op je computer of tablet dan kun je
het zonder beperkingen openen, er is geen
beveiliging, geen wachtwoord, alleen een
watermerk (heb je last van het watermerk, speel
dan even met de regeling van het contrast en de
helderheid van je beeldscherm tot je het
watermerk niet meer ziet).
De file is een doodnormale PDF. Open die niet in
je browser, maar in Acrobat Reader, dat is op
bijna elke computer al aanwezig en zo niet, dan
kun je het gratis downloaden. Klik met de
rechtermuisknop op de file van het boek, kies
Openen Met, kies Acrobat Reader.
Er zijn ook andere goede PDF-readers, zoals Foxit
en Nitro, eveneens gratis. Het voordeel van zo'n
PDF-reader is dat je naast de tekst miniatuurtjes
van alle pagina's kunt tonen. Links boven in de
marge het symbooltje aanklikken. Zo kun je
razendsnel door het boek bladeren. En in plaats
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van de miniaturen kun je ook kiezen voor
trefwoorden, een index eigenlijk. Ga dan naar
hoofdstuk nazomer, klik op zelf stekken en je
bent in het boek bij het artikel over stekjes
maken.
Je kunt ook nog het zoekvenster gebruiken. Open
dit met de toetscombinatie Ctrl+F. Tik dan
bijvoorbeeld stekken in het venster, Enter en je
komt bij elke plek in het boek waar het over
stekken gaat. Dit is echt super handig!

Apparaten waar je het boek op kunt
lezen.
Computer. Heb je een desktop met een groot
scherm, dan is het handig om 2 of zelfs 4
pagina's tegelijk op het scherm te zetten. Dit is in
de pdf-reader in te stellen door te klikken op
Beeld, daarna Paginaweergave.
Laptop. Heb je een flink groot scherm, dan is
twee pagina's tegelijk wel handig. Verder werkt
alles natuurlijk net als bij de desktop.
Tablet. Dit boek is eigenlijk gemaakt voor het
formaat van de standaard iPad, een A5-je. Kies
voor 1 pagina tegelijk. Zorg dat een PDF-reader
is geïnstalleerd, Acrobat, Foxit en Nitro for
Android of voor iOS, zijn gratis. Echt doen hoor, it
makes a world of a difference!
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Smartphone. De letters van dit boek zijn zó
gekozen dat je het boek kunt lezen zonder
scrollen. Hou je de phone landscape, dan worden
de letters nog wat groter en kun je naar beneden
scrollen. Of de linkjes ook op je smartphone
werken hangt er a. vanaf of je online bent en b.
of je er een goede PDF-reader op hebt, net als bij
je tablet.
E-reader. Ook op je Kindle kun je PDF-files lezen.
Of de linkjes werken is niet zeker, als iemand nog
tips heeft houden we ons aanbevolen.
Als er nog meer tips te geven zijn zullen wij die
vermelden op onze website:
www.HerwigGarden.info.
Tot hier de introductie met tips voor het gebruik
van dit boek.
Veel leesplezier. Voor verbeteringen, suggesties,
technische tips, enz. houden wij ons zeer
aanbevolen. Wij zijn geen computernerds maar
doen ons best.
Rob Herwig
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© Uitgever Rob Herwig heeft het kopieerrecht van de tekst in dit
boek Tuinieren in negen seizoenen. De foto's vallen onder het
copyright van Modeste en Rob Herwig. Kopiëren voor eigen
gebruik, zoals het maken van kopieën voor tablet, smartphone,
etc. is uitdrukkelijk toegestaan.
Kopiëren en doorgeven aan derden is verboden en dit geldt
uiteraard ook voor het apart verspreiden van tekst en foto's. Het
Europese Hof van Justitie verbiedt in zijn arrest van 10 april 2014
dit kopiëren of illegaal downloaden uit "ongeoorloofde bron".
Ongewenste gevolgen van de verspreiding zijn voor rekening en
risico van de verspreider.
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'If a fairy godmother or a talking fish offered me three wishes,
I think one would be to have the clock stopped for six months
on a fine morning towards the end of May. Then, perhaps, I
might have time to enjoy the supreme moment of the garden.'

A

E.A. Bowles, 1865–1954, in: My Garden in Spring.

l heel vroeg hebben we allemaal op school
geleerd dat er 4 seizoenen zijn: lente, zomer,
herfst en winter. Maar de natuur trekt zich van
zo'n definitie natuurlijk niets aan. Meer dan 50
jaar kijk ik elke dag met veel belangstelling naar
de tuin en naar wat zich daar afspeelt. En zo heb
ik ontdekt dat je heel duidelijk 9 seizoenen kunt
onderscheiden. In het gematigde klimaat waarin
wij leven, wel te verstaan.
Heb je daar wat aan, is het de moeite waard daar
een heel boek over te maken? Ik denk van wel.
Deze kennis van de seizoenen kan je namelijk
helpen met meer succes je tuin te verzorgen.
Door in te spelen op de natuurlijke overgangen
van de seizoenen kun je veel mooiere
beplantingen realiseren. En kun je de
noodzakelijke tuinwerkjes veel makkelijker op
het juiste moment uitvoeren. Omdat je niet
tégen maar mét de natuur werkt. De tijd van het
jaar dicteert wat er te doen is.
Vorige pagina: deze combinatie noemt men wel 'blauwe border'
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10

Woord vooraf

Raar eigenlijk, dat er zo weinig boeken over dit
onderwerp zijn gemaakt. Sinds de werken van
Edward Augustus Bowles, verschenen in 1914, is
er niet zo veel over de tuinseizoenen
gepubliceerd. En meneer Bowles, een
beroemdheid in het Britse tuinieren, had het
voornamelijk over zijn plantjes, want hij was een
echte plantengek. Nog steeds kunnen we in de
tuin van de Royal Horticultural Society in Wisley,
Engeland, zijn tuinvork bewonderen, waarmee hij
zeldzame plantjes uit de grond haalde om die
dan aan vrienden en bekenden te geven.
Ik zal het een beetje anders doen en in dit boek
niet alleen spreken over interessante planten, die
in een bepaalde tijd van het jaar op hun mooist
zijn, maar ook over het werk dat in die periode
gedaan kan worden. Ik zal proberen om het ook
over minder bekende zaken te hebben, die je niet
in andere tuinboeken vindt. En zeker zal ik niet
vermijden om mijn eigenwijze licht te laten
schijnen op zaken waar ik een afwijkende mening
over heb. Ik weet nu al dat niet iedereen het met
me eens zal zijn. Maar een beetje discussie in de
tuinwereld lijkt me helemaal niet verkeerd.
Mijn dank gaat in de eerste plaats uit naar mijn
dochter Modeste, die vele van de mooiste dia's
uit haar archief ter beschikking stelde voor dit
boek. En voorts naar haar assistente Anneke
Tuinieren in negen seizoenen - copyright Rob Herwig
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Beemer, die ook een aantal dia's zelf maakte en
verder alle gewenste dia's opzocht uit die enorme
voorraad van Modeste. Door al die toevoegingen
is het boek veel mooier geworden.
Mijn voldoening hoop ik te putten uit reacties van
lezers die mij vertellen dat zij door dit boek een
stukje verder zijn gekomen in de fascinerende
hobby die tuinieren heet.
Rob Herwig, najaar 2015
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'The grand show is eternal. It is always sunrise somewhere; the dew is
never all dried at once; a shower is forever falling; vapor is ever rising.
Eternal sunrise, eternal sunset, eternal dawn and gloaming, on sea
and continents and islands, each in its turn, as the round earth rolls.'
John Muir, 1838-1914

H

oe de seizoenen ontstaan. Op aarde
ontstaan seizoenen door een interessante
opstelling van de aardas. Het zal eenieder
bekend zijn dat de aarde in 24 uur om zijn as
draait, waardoor de afwisseling van dag en nacht
ontstaat. Het lijkt of de zon op en onder gaat,
maar het is natuurlijk de zon die stil staat en de
aarde die draait.
Dat is niet alles, want in een jaar tijd draait die
rondtollende aarde ook nog eens in een grote
cirkel om de zon. Daar zouden we weinig van
merken als niet heel toevallig de aardas een
beetje scheef zou staan ten opzichte van het vlak
van de aardbaan om de zon (66° in plaats van
90°). Dit heeft tot gevolg dat de zon niet altijd
om 12 uur 's middags recht boven de evenaar
staat. Nee, hij staat ook wel eens een beetje
meer naar het noorden of een beetje meer naar
het zuiden.
Vorige pagina: de wit – geel- grijze border in mijn vorige tuin in
Lunteren
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Tweemaal per jaar keert de zon weer terug en de
plaatsen waar dat gebeurt noemen we de
keerkringen: de Steenbokskeerkring in het
zuiden en de Kreeftskeerkring ten noorden van
de evenaar. Dat omkeren gebeurt op 21
december en op 21 juni. Op 21 maart en 21
september staat de zon om 12 uur 's middags
precies boven de evenaar en dan zijn de dagen
en nachten overal ter wereld even lang.
Door die schuine aardas ontstaan wat wij
seizoenen noemen, jaargetijden die uiteraard
sterker effect hebben naarmate we verder van de
evenaar af leven.
'Sunshine is delicious, rain is refreshing, wind braces us up,
snow is exhilarating; there's really no such thing as bad weather,
only different kinds of good weather.' John Ruskin, 1814-1900

Het klimaat. Grof gezien onderscheiden we drie
verschillende klimaatzones op aarde. Tussen de
keerkringen heerst het tropische klimaat. Tussen
keerkring en poolcirkel hebben we het gematigde
klimaat en tussen poolcirkel en pool spreken we
van het polaire klimaat. Het zal duidelijk zijn dat
binnen de gematigde zone de grootste variatie in
temperatuur optreedt.
Voor een plantenboek als dit hebben we aan de
grove aanduiding 'gematigd klimaat' niet genoeg.
De subtropen vallen hier immers ook onder,
Tuinieren in negen seizoenen - copyright Rob Herwig
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evenals de noordelijke zone, bijvoorbeeld
Scandinavië. Meer precies moeten we dus
vaststellen dat dit boek geschreven is voor het:
warm gematigd regenklimaat zonder
uitgesproken droog seizoen (leuk om nou
eindelijk eens te weten waar je woont...).
Ook binnen dit zo fraai gedefinieerde klimaat
kunnen we variaties waarnemen. Zo maakt het
door de invloed van de temperatuur van het
zeewater beslist veel uit of je aan de kust woont
of in het binnenland. Zelfs voor een klein landje
als België of Nederland. Die honderd kilometer
afstand geeft al aardige verschillen te zien in de
gemiddelde jaartemperaturen, in de gemiddelde
windsnelheden, zelfs in de hoeveelheid neerslag,
allemaal factoren die van invloed zijn op de groei
van (tuin)planten. Zou je overal kunnen wonen in
deze landen, kijk dan nog maar eens goed naar
deze overzichten voor je een keuze maakt!
Nemen we als voorbeeld Nederland: in de
kustprovincies weet ik enkele grote
slangendennen te staan (Araucaria araucana),
maar in het oosten van het land, waar het harder
kan vriezen, zie ik alleen maar kleine
exemplaren: na een strenge winter leggen ze het
loodje. Kennelijk is die wat grotere afstand tot de
kust fnuikend voor de boom.
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Detail met kegels van de slangenden, Araucaria araucana
Foto Anneke Beemer

Nog een voorbeeld, dat te maken heeft met het
optreden van nachtvorsten: peren, die van
nature nogal vroeg bloeien en waarvan de
bloemen dus makkelijk bevriezen, worden van
oudsher vooral gekweekt in Zeeland, de Betuwe
en enkele andere gebieden, waar nachtvorsten
minder voorkomen dan elders in het land.
We kunnen nog verder gaan, want binnen de
beschutting van een stad of van een omheinde
tuin kunnen we spreken van een microklimaat:
Tuinieren in negen seizoenen - copyright Rob Herwig
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door de stadswarmte en door het breken van de
wind kan het klimaat nog weer iets veranderd
zijn, niet wat neerslag betreft, maar zeker wat de
windsnelheid en de temperatuur aangaat. Ook
dat heeft duidelijk waarneembare gevolgen voor
de plantengroei.
Niet overal hetzelfde klimaat, geen vier
seizoenen. Net zo min als de condities binnen
een warm gematigd klimaat overal gelijk zijn,
kunnen we spreken van vier seizoenen waarin de
plantengroei zich volgens vaste regels voltrekt.
Die vier seizoenen zijn, we zagen het al, afgeleid
van de schijnbare beweging van de zon tussen de
keerkringen. Een door de mens gemaakte
indeling, waar planten zich niets van aan hoeven
te trekken. En aangezien ik altijd probeer zoveel
mogelijk vanuit de plant te denken, ben ik
geleidelijk aan tot de conclusie gekomen dat er
eigenlijk negen seizoenen zijn. Wanneer je met
mij door dit boek wilt bladeren zul je
vermoedelijk tot de conclusie komen dat dit niet
onlogisch is.
Ik heb wel maanden genoemd en die gekoppeld
aan de negen seizoenen, maar eigenlijk is die
verdeling alleen juist in België en Nederland.
Want in Lyon, ook nog binnen het warme
gematigde regenklimaat, bloeien de rozen beslist
eerder en in Noorwegen later! Zelfs in België en
Tuinieren in negen seizoenen - copyright Rob Herwig
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Nederland kunnen we vaak al een verschil van 14
dagen vaststellen tussen het noordelijkste en het
zuidelijkste punt.

De lente is zeker begonnen als we het jonge blad van de witte
nieswortel (Veratrum album) zien verschijnen. Wel afblijven,
want de plant is behoorlijk giftig!

Een tijd lang liet ons weerinstituut door
particulieren het moment vaststellen waarop de
blaadjes van de gewone kastanje zich
ontvouwden. Ik heb het zelf ook een jaar of tien
gedaan. Er bleek een groot verschil tussen noord
en zuid, maar ook een flinke afwijking tussen de
Tuinieren in negen seizoenen - copyright Rob Herwig

19

Inleiding

verschillende jaren. Het noemen van een
precieze tijd voor het in bloei komen van
bijvoorbeeld een sierkers, is dus in feite
onmogelijk.
De negen seizoenen. Nu kom ik tot de kern van
mijn verhaal: wat zijn nu mijn negen seizoenen?
Zo heb ik ze waargenomen in mijn lange leven:

Pril begin
Seizoen # 1. De eerste bloemen verschijnen en
zodra het weer het toelaat komen de vroegste
gewasjes uit de grond. Januari, februari, maart.

Vroege lente
Seizoen # 2. De eerste struiken komen in het
blad, meer bloemen ontluiken, vooral aan bomen
en struiken, maar het is ook volop bollentijd.
April.

Late lente
Seizoen # 3. Alle bomen en struiken komen in
het blad, veel bloei van houtachtige gewassen
zoals van rodo's en azalea's. Het kan al warm
worden, in het begin nog wel gevaar voor
nachtvorst. Begin juni een periode waarin
Tuinieren in negen seizoenen - copyright Rob Herwig

20

Inleiding

betrekkelijk weinig bloeit, de natuur houdt de
adem even in, overgang naar de zomer. Mei tot
ongeveer 21 juni.

Voorzomer
Seizoen # 4. Na de langste dag begint de zomer,
dat is te merken aan het in bloei komen van alle
rozen. Veel vaste planten bloeien ook, het is een
drukte van belang in de borders. Veel bloemen in
een korte tijd: laatste week juni en eerste week
juli ongeveer.

Hoogzomer
Seizoen # 5. De tijd voor borders, ook nog veel
rozen, warmte, droogte, het hoogtepunt van het
jaar voor veel mensen. De rest van juli.

Late zomer
Seizoen # 6. Begin augustus valt er al wat blad
van de bomen, veel rozen en tal van vaste
planten raken uitgebloeid. Maar gelukkig komen
er nieuwe planten in bloei, zodat er nog genoeg
kleur in de tuin is. Augustus.

Nazomer
Seizoen # 7. In deze periode kan het al echt
herfstig zijn met koude, mistige ochtenden en
een zon die veel te vroeg onder de kim verdwijnt.
Tuinieren in negen seizoenen - copyright Rob Herwig
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Maar er zijn ook nog mooie dagen. De planten
verbloeien niet meer zo snel, de doorbloeiende
rozen zijn nu eigenlijk op hun mooist.
September.

Sierappeltjes die afvallen kondigen de herfst aan

Herfst
Seizoen # 8. Bladeren verkleuren en vallen af. Er
bloeit weinig meer. Een mooie tijd om te
wandelen en in de tuin te werken. Voorbereiding
op de winter. Oktober tot half november.
Tuinieren in negen seizoenen - copyright Rob Herwig
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Winter
Seizoen # 9. Regen, mist, vorst, een slechte tijd
voor veel planten. De tuin is in rust, maar enkele
eigenwijze planten tonen al bloemen. Tijd om
plannen te maken voor het volgende jaar. Eind
november, december. Januari kan zowel bij dit
seizoen als bij seizoen 1 gerekend worden, dit
hangt helemaal van het weer af.
Hoe je dit boek kunt gebruiken. Er bestaan
heel veel boeken die je vertellen wat je van dag
tot dag, van week tot week of van maand tot
maand in de tuin moet doen. Zo'n boek is dit
niet. Ik ga ervan uit dat je wel weet dat het gras
gemaaid moet worden als het te lang is, dat
appels van de boom geplukt moeten worden en
dat onkruid ongewenst is. Liever maak ik je
attent op zaken die minder bekend zijn,
onderwerpen waar men vaak over struikelt of
geef ik tips om tijd of geld te besparen.
Binnen de omvang van dit boek kan ik je ook
geen 'compleet tuinboek' voorschotelen (als zo'n
boek überhaupt bestaat). In de hoofdstukken
over de negen seizoen zijn steeds enkele planten
besproken die ik bijzonder mooi vind, ook al zijn
ze soms zeldzaam. Aanwinsten voor je tuin,
planten die de buurman lekker niet heeft! Maar
natuurlijk bloeien er in elk seizoen veel meer.
Tuinieren in negen seizoenen - copyright Rob Herwig
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Wil je precies deze planten voor je tuin vinden dan moet je wel
weten waar je ze kopen kunt

Hoe kom je aan de planten? Vaak krijgen we
reacties van lezers die klagen dat ze door mij
aangeraden planten niet bij het tuincentrum
kunnen kopen. Logisch: een tuincentrum heeft
slechts een beperkt, algemeen sortiment. Men
kan zich niet permitteren om een heel grote
collectie aan te houden of om zich te
specialiseren in bijvoorbeeld rozen. Voor een
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complete collectie is een tuincentrum veel te
klein. Voor speciale rozen ga je dus naar de
rozenkweker, voor bomen naar een boomkweker,
voor rotsplanten naar weer een andere specialist.
Waar die kwekers zitten?
In dit boek heb ik bij de behandeling van een
aantal planten kwekers gelinkt. Dit zijn allemaal
bedrijven waar ik zelf goede ervaringen mee heb,
ik krijg er géén geld voor hoor! Je kunt ook naar
de plantenvinder gaan, daar kun je zoeken op de
naam van de plant en ook op kenmerken. Wil je
een plant kopen dan kun je hem hier ook meteen
bestellen, plantjes worden netjes thuis bij je
afgeleverd. Je hoeft de deur niet uit, geen
gezoek, geen overbodige kilometers rijden, dit
spaart enorm veel tijd. Iedereen koopt steeds
meer bij internetwinkels, dit geldt natuurlijk ook
voor planten.
Waar de voorbeelden vandaan komen. Veel
ervaring heb ik opgedaan in mijn eigen
modeltuinen in Lunteren, Veluwe, Nederland,
waar ik bijna dertig jaar heb geëxperimenteerd.
Samen met mijn dochter Modeste en de overige
medewerkers heb ik veel proeven gedaan met
kleurborders, er was een grote moestuin, we
hadden proefvelden met nieuwe planten.
Bekende tuinontwerpers legden er tuinen
aan die door mijn mensen werden onderhouden.
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Grote moestuin in mijn modeltuinen in Lunteren

Verder reisde ik veel door binnen- en buitenland
om foto's te maken voor mijn boeken. Dan
ontmoet je natuurlijk ook de eigenaren van de
tuinen, kwekers en specialisten, en raak je
makkelijk aan de praat waarbij je weer veel
informatie kunt vergaren.
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Mijn eigenwijze, vaak controversiële
opmerkingen. Ik heb er een hobby van
gemaakt om gangbare zienswijzen onder een
vergrootglas te leggen en in veel gevallen te
ontkrachten. Met argumenten, dat spreekt
vanzelf. Hier volgt een lijstje, dat ik in dit boek
nader ga uitwerken.
* Waarom je juist moet sproeien als de zon
schijnt.
* Waarom rechte hagen nooit mooi blijven.
* Waarom je nooit aan wortels hoeft te snoeien.
* Waarom kalk niet helpt tegen mos in het
gazon.
* Waarom kleine tuintjes mooier zijn zonder
gazon.
* Waarom je niet té veel planten moet kopen.
* Waarom bollen vaak te laat worden geplant.
* Waarom bladverliezende azalea's sterker zijn
dan wintergroene.
* Waarom je rozen niet zonder meer kunt
vervangen.
* Waarom je niet bang hoeft te zijn voor spuiten.
* Waarom je vijvers beter niet van beton kunt
maken.
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Het is beter om bollen
vroeg (oktober) te
planten. Als je ze te
laat in de grond zet
kunnen ze te weinig
wortels maken voor
de winter invalt en
dat geeft een minder
gezond gewas

* Waarom stalmest geen goede meststof is.
* Waarom je rond een kleine tuin geen haag
moet planten.
* Waarom de herfst de beste tijd is om in de tuin
te werken.
* Waarom aardappels kweken weinig werk is (als
je het op mijn manier doet...).
* Waarom een goede tuinontwerper niet
makkelijk te vinden is.
* Waarom rijshout beter steunt.
* Waarom er zo weinig goede bodembedekkers
zijn.
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* Waarom je een Clematis beter niet tegen een
muur kunt zetten.
* Waarom je wilde rozenscheuten niet moet
afknippen.
* Waarom veel gereedschap rugklachten
veroorzaakt.
* Waarom hagen van Taxus niet in de schaduw
moeten groeien.
Fraai golvende hagen van Taxus baccata bij
Veddw House
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De schoenlappersplant bloeit tussen een bodembedekking van
maagdenpalm. Op de achtergrond bloeit het krentenboompje

Pril begin
Begin van het tuinseizoen
'Nature ever flows;
stands never still.
Motion or change
is her mode of existence.'
Ralph Waldo Emerson, 1803-1882

Januari, februari, maart. Hoe eerder we groei
in de tuin kunnen zien, des te liever het ons is.
De winter duurt voor de meesten van ons toch al
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lang genoeg en daarom is het bemoedigend om
al in de eerste maanden van het jaar wat
bloemen rond het huis te hebben. En dat kan
heel goed.
Alleen zeer strenge vorst kan het in bloei komen
van de volgende gewassen verhinderen of
vertragen. Maar over het algemeen zijn onze
winters niet zo streng dat we daarvoor hoeven te
vrezen. Ik heb geprobeerd uit het toch vrij grote
aantal vroege voorjaarsbloeiers enkele van de
mooiste naar voren te halen. Een meer complete
lijst staat achterin dit boek.
Vroege bloeiers moet je vooral dicht bij de
woning zetten of anders langs een pad waar je
vaak langs loopt. Ook een plek die je makkelijk
vanuit het raam kunt zien is heel geschikt.
Achterin de tuin zouden de bloempjes immers
makkelijk aan de aandacht kunnen ontsnappen.
Wat is een naaktbloeier? Ik belde een keer
aan bij een mevrouw en vroeg of ik haar mooie,
naaktbloeiende jasmijn mocht fotograferen. Ze
schrok enorm en gooide meteen de deur dicht. Ik
bedoelde natuurlijk de Jasminum nufiflorum; dit
correcte Latijn had haar waarschijnlijk het inzicht
gebracht dat ik geen fotograaf van de Playboy
was...
We noemen heesters naaktbloeiers wanneer ze
bloemen maken voordat het blad is verschenen.
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De naaktbloeiende jasmijn bloeit al in de winter, de sneeuw ligt
nog op de takken

Deze struik met zijn lange, kantige groene
twijgen is de meest winterharde van alle
jasmijnsoorten en dus geschikt voor ons klimaat.
Zorg wel voor voldoende water in droge zomers,
langs gevels kan het gauw veel te droog worden.
Hoe je planten vrijwel onzichtbaar tegen een
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gevel kunt vastmaken staat in dit boek en je kunt
het ook in dit filmpje zien.
Vaak verschijnen de knalgele bloemen al in
december. Het is verstandig deze jasmijn vlak bij
de entree of bij een venster te plaatsen zodat je
ook bij akelig weer de bloemen goed kunt
waarnemen.
De toverhazelaar. Ook de toverhazelaar is een
naaktbloeier maar deze Hamamelis komt in veel
meer variaties voor. Vanouds bekend is
Hamamelis mollis (foto), met gele, geurende
bloemen en op den
duur behoorlijk groot
wordend. Door
kruisen en selecteren
zijn er nu ook rassen
met oranjerode
bloemen ontstaan.
Die struiken blijven
wat lager en zijn
daarom heel geschikt
voor de kleinere tuin.
De kruisingen vallen
onder Hamamelis x
intermedia, enkele
bekende
kweekvormen zijn
Hamamelis mollis
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'Feuerzauber', 'Jelena', 'Orange Beauty' en
'Westerstede'.
Alle kweekvormen worden veredeld op
Hamamelis virginiana, een soort die in de herfst
bloeit met weinig opvallende bloemen. Vaak
groeit deze onderstam stiekem tussen de edele
vorm door en neemt geleidelijk de overhand.
Wanneer je deze wilde scheuten niet tijdig
herkent en verwijdert, blijft er van de
voorjaarsbloeier weinig meer over.
Vroege bolletjes.
Er zijn aardig wat
vroege bolgewasjes
die de lente kunnen
aankondigen, ook al
is die nog een
maandje of twee
weg. Jammer
genoeg zijn niet alle
soorten even sterk
dus als je veel
variatie wilt dan
moet je regelmatig
nieuwe bolletjes
bestellen en die
vooral vroeg planten,
eind september.
Gevulde sneeuwklokjes
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Sneeuwklokjes (Galanthus-soorten) zijn sterk en
stellen zelden teleur. Al na een paar jaar breiden
ze zich uit tot grote groepen: ze staan heel erg
dicht opeen. Je kunt hier iets aan doen door de
plek van de sneeuwklokjes te markeren. Als het
loof afgestorven is kun je vervolgens de bolletjes
rooien, eventueel enkele maanden droog
bewaren (dit bevordert de bloeiwilligheid) om ze
vervolgens verspreid weer uit te planten. Zo krijg
je al snel de hele tuin vol sneeuwklokjes want ze
zullen zich nu veel sneller uitbreiden.

Iris reticulata, sterke voorjaarsbloeier voor een droge
standplaats

Ook heel vroeg zijn de irisjes Iris danfordiae en
Iris reticulata. De eerste soort maakt gele
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bloemen en van de tweede zijn nogal wat rassen
in omloop, met bloempjes tussen lichtviolet en
donkerpaars. Heel mooi en goed bestand tegen
vorst en andere voorjaarsongemakken. Tegen
een natte standplaats kunnen ze niet, vandaar
dat men ze meestal als rotsplantjes beschouwt.
Geef ze volle zon en draineer het plantbed goed
met puin of potscherven zodat zich nooit water
rond de wortels kan verzamelen. Vooral in de
zomer moeten bolletjes altijd heel droog staan.
Vervang deze irisjes wel af en toe want de bloei
loopt meestal na een paar jaar terug.
De winteraconiet,
Eranthis hyemalis,
bloeit felgeel, houdt
van lichte schaduw en
niet te droge grond.
Verplanten van te
groot geworden pollen
kan meteen na de
bloei gebeuren. Laat
zoveel mogelijk grond
aan de knolletjes
zitten, dat spaart de
wortels.

Scilla mischtschenkoana
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Scilla heet bij ons sterhyacint. De vroege soorten
bloeien vanaf februari, als eerste Scilla
mischtschenkoana. De stervormige bloempjes
lijken lichtblauw, maar zijn wit met een lichtviolet
streepje, heel mooi. Het plantje is ook heel sterk
en komt jaren achtereen terug. Veel bekender
maar iets minder sterk is Scilla sibirica, waar
witte en min of meer blauwe kweekvormen van
bestaan. Vooral 'Spring Beauty' is bekend.
Kweken in de volle zon en vooral de bodem goed
draineren want de bolletjes kunnen niet tegen
stagnerend vocht.
De eerste narcissen (Narcissus) kunnen al vanaf
half maart bloeien. Het mooist vind ik de
kleinbloemige soorten en rassen, die staan ook
wat steviger in de wind dan die langstelige
narcissen. Het vroegst is N. cyclamineus, de
plantjes worden niet hoger dan 30 cm. De
bloempjes zijn naar onderen gericht en meestal
tweekleurig. Eentje heet er zelfs 'February Gold',
maar zo vroeg bloeien ze bij ons zelden: te koud.
Dan de krokussen (Crocus). Heel bekend zijn de
grootbloemige rassen, die in tal van kleuren
voorkomen. In het vroege voorjaar kunnen we ze
bij duizenden tegelijk in gemeentelijke
beplantingen zien. Mij zijn de botanische soorten
liever, ik vind ze charmanter en ze zijn ook
sterker, gaan langer mee. Bijvoorbeeld Crocus
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Crocus tommasinianus

tommasinianus, met bloemen die bij de
stamvorm licht paarsviolet zijn. 'Albus' heet de
witte vorm. Maar er zijn nog veel meer
botanische krokussen, vaak worden ze geleverd
als mengsel.
Het kronkelt en bloeit met gele staartjes.
Dat is zonder twijfel de kronkelhazelaar, Corylus
avellana 'Contorta'. Een ijzersterke, winterharde
struik, later uitgroeiend tot een boom, die heel
goed in tuinen gebruikt kan worden. In kleine
ruimten tijdig snoeien, anders wordt hij veel te
groot. Langs de rand van een vijver komt deze
hazelaar door zijn overhangende groeiwijze
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bijzonder goed tot zijn recht. Voor hij gaat
bloeien is de struik ook interessant door de
kronkelige takken. In de zomer veel donker blad
dat er wat ongezond uitziet, maar het niet is.

Kronkelhazelaar, Corylus avellana 'Contorta'

Elk jaar worden volop nieuwe kronkeltakken
gevormd, die echter het eerste jaar geen
bloemen zullen geven. Ze zijn gemakkelijk te
onderscheiden door de lichtbruine kleur. Ik neem
er in de winter een flink aantal weg.
Bloemschikkers zijn er dol op. De oude takken
snoei ik na de bloei terug als ze te lang zijn
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geworden. Zo ontstaat langzamerhand een wat
'Japans' gevormde struik, beperkt van omvang,
met drie tot vijf dikke hoofdtakken en flink wat
ruimte ertussen.
Een heerlijk geurend viooltje. Een snoepje is
het, dat maarts viooltje (Viola odorata). Het
groeit heel makkelijk, kan aardig wat schaduw
verdragen en het
opent de geurende
bloempjes inderdaad
al in maart. In elke
tuin is er wel een
plekje voor te vinden
en het is jammer
dat het betrekkelijk
weinig wordt
aangeplant.
Maarts viooltje, Viola odorata

Zorg wel voor een beschaduwd plekje in niet te
droge grond. Het plantje komt dan elk jaar weer
terug. Behalve de natuurlijke soort, die
paarsviolette bloemen heeft, bestaan er tientallen
tuinvormen. De kleuren variëren van wit over
geel, geeloranje, roodpaars naar violet. In het
voorjaar worden o.a. in Parijs kleine boeketjes
van deze voorjaarsbode op straat verkocht.
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Camellia 'Guilio Nuccio'

Is de Camellia winterhard? Op deze vraag kun
je al een eeuw lang in talloze tuinboeken
verschillende antwoorden lezen. Kijk eerst maar
eens of het een boek van Engelse oorsprong is.
In dat geval lees je alleen positieve informatie.
Zet de planten maar in je tuin, ze doen het
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gegarandeerd. Komt het boek uit Duitsland of
Nederland dan zul je meestal lezen dat de
winterhardheid niet 100% is en dat komt aardig
overeen met de werkelijkheid in die landen. Als
voorbeeld noem ik de oudste camelia in
'gevangenschap' ter wereld. Die staat in park
Pillnitz bij Dresden, Duitsland. In een speciale
kas wel te verstaan, ruim 13 meter hoog, die
elke winter over de inmiddels 250 jaar oude plant
wordt gereden.
De aanbieders van Camellia japonica zijn vaak
aardig in de war. Ze spellen de naam als Camilia,
hebben het over soorten en variëteiten, waar ze
natuurlijk rassen bedoelen. En ik las: 'ze zijn
allemaal winterhard, maar niet allemaal bestand
tegen een strenge winter'. Ga je daar je planten
kopen, ik dacht het niet!
Liever ga ik te rade bij plantentuin Esveld, waar
kwekers zitten die er echt verstand van hebben.
Je kunt daar ook lezen dat de planten zure,
humusrijke grond verlangen, een plekje uit de
volle zon en bovenal een plek uit de schrale wind.
Hoe beschutter, hoe beter. Bij strenge vorst kun
je de planten wat inpakken met isolerend
materiaal en dan maar hopen dat het niet kouder
wordt dan min 15. Gaat het nóg harder vriezen
dan wordt het toch riskant, ook al heb je het
hardste ras dat er te koop is.
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Pril begin
Werkjes in januari - februari maart
Na de winter jeuken mijn handen. Om te
beginnen met het tuinwerk natuurlijk! En
inderdaad is er nu genoeg te doen in de tuin.
Later in het jaar wordt het alleen maar drukker,
dus wat je nu kunt doen zorgt voor meer tijd in
maart en april. Kleed je warm aan, maak het
gereedschap lekker scherp en ga de tuin in. De
plantjes wachten al op je.
Het is onmogelijk om in dit boek een compleet
overzicht te geven van alle nuttige karweitjes,
daarom pik er een paar uit die ik zelf heel
belangrijk vind.
Struikrozen afaarden. Als het goed is heb je de
struikrozen vóór de winter aangeaard om de
oculatie tegen strenge vorst te beschermen. En
de stamrozen heb je wellicht omgebogen
teneinde de vorstgevoelige oculatie een stukje
onder de grond te begraven (kijk hier voor de
details). Als het gevaar voor zeer strenge vorst
zo langzamerhand voorbij is, kun je de
beschermende laag aarde weer verwijderen. Doe
dit liefst met de hand want met een spade
beschadig je de rozenstruikjes gemakkelijk.
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Struikrozen snoeien is niet moeilijk

Rozen snoeien. Struikrozen en stamrozen kun
je nu snoeien. Het is niet zo moeilijk als dit
wellicht lijkt. De gebruikelijke manier is om
ongeveer 5 hoofdtakken aan de struik over te
houden, goed verdeeld in alle richtingen. Elke
hoofdtak wordt terug geknipt tot op 3 à 5 ogen
vanaf de basis. De ogen moeten zo mogelijk
'naar buiten' wijzen zodat de takken, die later uit
deze knoppen zullen groeien, niet door het hart
van de struik kruisen. Stamrozen snoei je precies
zo als de struikrozen, alleen begin je natuurlijk
bovenaan de stam met het tellen van die 3 of 5
ogen, dat lijkt me logisch.
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Als je nu denkt dat
het alleen op deze
manier kan, zoals
vaak wordt beweerd,
dan zit je toch mis.
In Engeland heeft
de zeer
gerespecteerde Rose
Society proeven met
snoeien genomen.
Eén perk snoeide
men op de wijze
zoals ik zojuist heb Stamroos snoeien, net zo makkelijk
beschreven. En een
ander perk 'snoeide' men door alle rozen met een
elektrische heggenschaar op 10 cm boven de
grond af te knippen. En wat bleek: dit laatste
perk gaf meer bloemen dan het eerste! De les:
doe niet moeilijk over dat snoeien. Hoofdzaak is
dat de struiken in de lente goed kort worden
gemaakt. Hoe je dat doet is minder belangrijk.
Bekijk toch nog even een lesje van Modeste over
het snoeien van rozen.
Clematis snoeien. Wanneer je een Clematis wilt
snoeien is het belangrijk om te weten wanneer
de plant in kwestie bloeit. Er zijn namelijk
soorten die vroeg bloeien, zo vanaf eind april, in
mei of begin juni. Die moet je in het voorjaar
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beslist NIET terug knippen, want dan haal je alle
bloemknoppen weg, die in het vorige jaar zijn
gevormd.
De soorten die later bloeien, zo ongeveer vanaf
de langste dag, kun je in het voorjaar terug
knippen tot ongeveer 70 cm boven de grond.
Gewoon alles er af en klaar is Kees. De planten
blijven dan lekker compact.

Een Clematis die laat bloeit kun je in het voorjaar op 70 cm boven
de grond helemaal afknippen
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Meestal wordt de Clematis tegen een gevel
geplaatst en aangebonden aan zo'n geverfd
latwerk dat men wel een trellis noemt. Heel
onnatuurlijk vind ik dat, liever plant ik de
bosrank onder een stevige struik of kleine boom
en laat de ranken erin groeien. Het snoeien kun
je dan ook achterwege laten, alleen wanneer de
klimmer de hele struik dreigt te vermoorden
moet je even ingrijpen. Zo plantte ik eens de
bekende 'Jackmanii' onder een slanke goudiep.
De paarse bloemen verschenen tussen het
goudgele loof en dat gaf een heel mooi effect.
Struikjes die compact moeten blijven.
Sommige struiken bloeien beter en krijgen een
compactere vorm wanneer ze jaarlijks,
omstreeks maart, sterk worden terug geknipt.
Enkele voorbeelden: vlinderstruik (Buddleja
davidii), pruikenboom (Cotinus), winterharde
bellenplant (Fuchsia), boerenhortensia
(Hydrangea paniculata) en de op de volgende
pagina afgebeelde spirea (Spiraea japonica).
Jonge exemplaren kunnen op 10 cm boven de
grond helemaal worden afgeknipt. Op den duur
worden de struiken een beetje hoger maar snoei
de twijgen in geen geval hoger dan enkele
centimeters boven het oude hout. Nu een beetje
mest erbij en je krijgt in de zomer weer een
schitterende struik.
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Spiraea japonica kan elk voorjaar heel sterk worden gesnoeid

Waar moet je snoeien? Bij fijne twijgjes maakt
het niet zoveel uit waar je snoeit, maar bij
stevige scheuten en zeker bij takken is het wel
belangrijk. Wanneer je op het hout kunt zien
waar 'ogen' zitten (kleine bultjes, beginnende
knopjes of een soort 'ring' om het takje) dan is
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het mogelijk de richting te bepalen waarin de
toekomstige scheut gaat groeien. Snoei ongeveer
1 cm voorbij zo'n oog, zoals op de foto is te zien.
De stand van het oog geeft de richting aan
waarin de scheut zal groeien.
Scheuten moeten zo
mogelijk naar de
buitenkant van de
struik of boom
groeien, anders
wordt het binnenin
veel te druk.
Snoeien op een
'buitenoog' betekent
dan ook dat je moet
proberen naar het
centrum groeiende
scheuten te
vermijden.

Dikkere takken kun je het best vlak
boven een oog snoeien.

Verder is het goed dat struiken en bomen 'open'
blijven. Het is zeker niet de bedoeling dat er
zoveel mogelijk takken overblijven, probeer het
aantal gesteltakken te beperken tot 3, 5, 7 (liefst
oneven nummers). Wel goed verdeeld over de
struik.
Natte plekken in de tuin. Als een tuin niet diep
genoeg gespit is of wanneer de ondergrond erg
vast is geworden, bijvoorbeeld onder een gazon,
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dan kunnen in de winter akelige natte plekken
ontstaan. Dat is heel slecht voor veel planten.
Om nu alles op te nemen en een meter diep te
spitten, dat is vaak wat te veel gevraagd. Een
goede tussenoplossing is dan het maken van
drainagegaten. Dit gaat als volgt.

Met een grondboor kun je makkelijk
vrij diepe gaten boren

Koop, huur of leen
een grondboor,
diameter ongeveer
10 cm. Boor gaten
waar het nat is. Ga,
als het kan, zo diep
tot je wit zand naar
boven haalt. Voer de
vrijgekomen grond
af. Vul de gaten met
vrij grof grind of
met fijn puin.

De bovenste 10 cm van het gat vullen met
zandige tuingrond. Het water kan nu door het
grind weglopen naar de zandige ondergrond en
komt zo in het grondwater terecht.
Groene aanslag op tegels. Vooral in landelijke
gebieden, waar de lucht nog redelijk zuiver is,
vormt zich in de winter op tegels, vlonders en
muren gemakkelijk een groene aanslag: algen.
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Lastig en ook gevaarlijk, zeker waar hellingen of
trappen zijn gemaakt, want voor je het weet ga
je onderuit. Er zijn diverse middelen te koop om
de aanslag te bestrijden. De meeste zijn helaas
ook schadelijk voor de planten maar o.a. het
middel Dimanin (van Bayer) is dat niet. Het is
wel giftig voor vissen maar tuinplanten gaan er
niet dood van.
Vaak wordt de hogedrukreiniger gebruikt voor
het verwijderen van groene aanslag maar vlak bij
planten maak je gauw schade en dan is dus
Dimanin makkelijker. Ook moet je de
hogedrukspuit niet op hout gebruiken, je maakt
de structuur dan kapot.
Wees voorzichtig met zo'n reiniger en beschadig je plantjes niet
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Bodembedekkers mooi vlak houden.
Bodembedekkende planten zijn goede
werkbespaarders. De beste planten voor dit doel
heb ik hier voor je verzameld.
Na enkele jaren
kunnen deze
planten te hoog
uitgroeien. Ze
maken dan een
rommelige
indruk. Je kunt
dit gemakkelijk
voorkomen door
de plantjes
(ongeacht of het
vaste planten
dan wel struikjes
zijn) vroeg in het Niet bang zijn, zet gerust de
jaar flink terug te heggenschaar erin. Alles groeit weer uit!
knippen. Dat gaat prima met een scherpe
heggenschaar maar als je dat wilt kun je ook een
strimmer gebruiken, zolang je maar niet al te
laag alles afsnijdt.
Het afgemaaide loof verwijderen, beetje mest
erbij en zo stimuleer je de hergroei en het
vertakken van de plantjes. Na enkele maanden
heb je een mooi glad en gelijkmatig
bodembedekkend kleed.
Tuinieren in negen seizoenen - copyright Rob Herwig

52

Seizoen 9: half november tot eind januari

Winter - de planten

Winter
Even uitrusten
'The country lay bare and entirely leafless around him,
and he thought that he had never seen so far and so
intimately into the inside of things as on that
winter day when Nature was deep in her annual
slumber and seemed to have kicked the clothes off'.
Kenneth Grahame, 1859 – 1932

Sneeuw isoleert uitstekend en beschermt dus de planten

Winterrust, nieuwe plannen. Wanneer in de
herfst alle nodige voorbereiding voor de winter is
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verricht, kan de tuinier niet meer overvallen
worden door zorgen om zijn tuin. O, natuurlijk,
we moeten waakzaam blijven: de vissen mogen
niet stikken in de vijver, hier en daar kan nog wat
extra bescherming over de planten aangebracht
worden. Maar verder is er tijd genoeg om uit te
rusten van een druk tuinseizoen en om er hopelijk - met tevredenheid op terug te zien.
Het is ook de tijd om je vast te verheugen op de
nu niet meer al te verre lente. Immers, vanaf 21
december worden de dagen al weer langer; mijn
kipjes merken het en leggen meteen hun eerste
eitje rond Kerstmis. De kerstrozen kunnen nu al
bloeien en voor je het weet kun je al weer in de
aanvang van dit boek gaan lezen over het prille
begin. Maar laten we eerst eens zien wat er
binnenshuis en buitenshuis gedaan kan worden
om de tuin nóg mooier te maken dan hij al is.
Aandoenlijk mooie kerstrozen. Helleborus
heten ze officieel. We noemen ze kerstrozen
omdat ze vroeger heel veel werden
voorgetrokken (vervroegd) om dan als
kamerplantjes met Kerstmis verkocht te worden.
Mijn vader had een bloemenwinkel en verkocht er
duizenden. Tegenwoordig zien we ze lang niet
meer zo veel maar ze zijn er nog wel, vooral de
witte.
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Kerstroos, Helleborus orientalis

In tuinen zijn ze daarentegen een soort 'gekte'
geworden: als je geen bijzondere kerstrozen in je
tuin hebt dan hoor je er eigenlijk niet meer bij in
de tuinclub. Ik vind dat niet zo erg want de
bloemen zijn schitterend wanneer je ze van
dichtbij bekijkt.
De bloeitijd is meestal van januari tot eind maart,
maar hangt natuurlijk heel sterk van de
weersomstandigheden en de standplaats af. In
een patio kunnen de planten inderdaad al met
Kerstmis bloeien. Bovendien zijn er heel veel
soorten en rassen te koop en die hebben vaak
een verschillende bloeitijd.
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Bij een specialist kun je bijzondere kleuren en
vormen bestellen. De bloemen komen voor in tal
van kleuren en kleurcombinaties, gevuld of enkel
en ze zijn allemaal wonderschoon. De kleuren
lopen van zuiver wit over groengeel naar zeer
donker roodpaars. Vlekjes, spikkels, randjes, het
is er allemaal.
Jammer genoeg hangen de bloemen vrijwel altijd
naar beneden en moet je dus op je rug gaan
liggen om ze goed te bekijken.

Kertrozen uit eigen tuin in een vlakke drijfschaal

De oplossing is de bloemen afsnijden en met de
open kant naar boven in een drijfschaal leggen.
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Als de bloei plaats vindt is het nog winter, dus
buiten ga je toch niet lang naar die kerstrozen
staan gluren. Op de salontafel of de eettafel kun
je er echter een paar dagen van genieten. Niet
veel langer, maar goed, dan knip je weer nieuwe.
De kweekvormen van Helleborus orientalis zijn in
de praktijk altijd zaailingen, gekweekt van
geselecteerde ouderlijnen. Dit wordt gedaan
omdat delen of stekken veel te langzaam gaat,
de kwekers kunnen er dan niet genoeg aan
verdienen. Andere hybriden worden vaak wél
vegetatief vermeerderd, zijn dus raszuiver. Kijk
maar eens bij deze specialist wat er zoal te koop
is of anders hier.
De meeste kerstrozen vormen een kruipende
wortelstok. Slechts drie soorten vormen
stammetjes, die ook 's winters in leven blijven.
De bladeren blijven in de winter meestal groen,
nou ja, als het erg koud is of wanneer ze flink op
de wind staan dan wordt het blad wel heel erg
lelijk. Na de bloei er er niet veel meer aan, er
wordt nog wat zaad gevormd en er verschijnt
jong blad. Sterke soorten kunnen fungeren als
goede bodembedekkers.
Zelf heb ik het meeste succes met kerstrozen die
vlak bij het huis aan de westkant zijn geplant.
Daar zijn ze beschermd tegen de ijskoude
oostenwind en door de vensters kunnen we de
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mooie bloemen goed zien. De kerstrozen zijn
geplant onder vroeg bloeiende struiken, een
toverhazelaar en een vroege Viburnum.
Kerstrozen doen het goed op het zand en ook op
de klei. Zorg wel voor een plek in de
halfschaduw, volle zon vinden ze niet lekker. En
graag ook een beschutte plek. Na de bloei komt
in maart-april het nieuwe schot uit de grond en
dat is het moment om voorzichtig wat mest rond
de planten te strooien. Een laagje potgrond of
verteerd blad of verteerde koemest is ook prima.
Het blad is giftig, maar dat weerhoudt sommige
slakken niet om er van te eten. Strooi dus zo
nodig wat slakkenkorrels en bestrijd eventuele
parasieten. Maar meestal vallen aantastingen wel
mee. De planten kunnen tientallen jaren mee en
breiden zich heel langzaam uit.

Paarse
kerstroos,
Helleborus
orientalis. Om
kertrozen te
vermeerderen
graaf je ze op,
deel je ze en
ga je de delen
opnieuw
planten
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Voor een dergelijke tuin is het inschakelen van een
tuinontwerper wel gewenst

Zoek de goede tuinontwerper. Dit verhaal
heeft niet direct met het kiezen van planten te
maken maar ik zet het toch hier omdat het niet
echt bij de 'werkjes' hoort. Goed, wat is een
goede tuinontwerper m/v? Hij/zij moet volgens
mij aan de volgende eisen voldoen:
a. Een goede smaak hebben, in ieder geval een
smaak die overeenstemt met de zin voor
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schoonheid (dat is een synoniem voor 'smaak',
heb ik opgezocht) van de opdrachtgever.
b. Veel kennis bezitten van het moderne
sortiment aan tuinplanten en ook van de sterke
en zwakke kanten van deze gewassen.
c. Goed op de hoogte zijn van tuintechniek, zoals
grondwerken, bouwkundige constructies,
bouwvoorschriften, enz.
Als ontwerper dienen zich de volgende personen
aan:
1. Hoveniers, uitgerust met een lagere of
middelbare tuinbouwopleiding. Bij deze mensen
moet je goed letten op (a) en (b), (c) is meestal
wel in orde.
2. Hobbyisten, die zelf een prachtige tuin hebben
gemaakt en die hun kennis nu aan anderen
aanbieden. Hier moet je bedacht zijn op (c), (a)
en (b) zijn hier meestal OK (wanneer je hun tuin
mooi vindt).
3. Tuin- en landschapsarchitecten die nog niet zo
lang geleden zijn afgestudeerd aan een hogere of
universitaire opleiding. Wonderlijk genoeg wordt
in deze opleidingen verbazend weinig aandacht
besteed aan particuliere tuinen. Let op (b).
4. Tuinarchitecten die zich hebben
gespecialiseerd op de particuliere tuin en die al
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veel particuliere tuinen hebben gemaakt. Je kunt
deze mensen gemakkelijk beoordelen door hun
werken te bekijken en een praatje te maken met
hun opdrachtgevers. Je kunt er van uitgaan dat
zij alle aspecten van het vak beheersen maar je
moet uiteraard wel akkoord gaan met (a).
Tuinontwerpers worden vaak op aanbeveling
gekozen en dat lijkt me ook heel logisch. Je ziet
ergens een mooie tuin en vraagt wie hem heeft
ontworpen. De eerste kennismaking en de
beslissingsfases zouden volgens mij als volgt
moeten verlopen:
I. Maak een afspraak in een seizoen waarin de
ontwerper genoeg tijd voor je heeft. De lente is
dus beslist het foute moment, juli is prima.
II. Laat de ontwerper bij je thuis komen en vraag
om een algemeen, vrijblijvend en mondeling
advies. Dat hoeft niet langer dan 2 uur te duren.
Betaal, en laat alles een poosje op je inwerken.
III. Als je door wilt gaan met deze man/vrouw,
maak dan een duidelijke afspraak over prijzen, te
besteden tijd, enz. Laat nu eerst een voorlopig
schetsontwerp maken, meer niet en betaal. Laat
alles weer enkele weken op je inwerken.
IV. Nu moet je beslissen of je werkelijk door wilt
gaan. Wil je het niet, dan is er nog geen man
overboord. Je hebt een hoop kennis en ervaring
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verzameld (als je de goede vragen hebt gesteld)
en je kunt met een andere ontwerper van voren
af aan beginnen.
V. Ga je wèl door, vraag dan een schatting van de
te maken kosten voor definitief ontwerp,
bestekken, beplantingslijsten en vooral:
uitvoeringskosten. Welk bedrijf wordt er
ingeschakeld? Heeft dit een goede reputatie? Ga
eens praten bij mensen voor wie dit bedrijf heeft
gewerkt, je kunt immers altijd nog voor een
ander bedrijf kiezen.
Je kunt ook met de ontwerper overleggen of je
een deel van het werk zelf kunt uitvoeren, daar
kun je heel veel geld mee besparen maar je moet
natuurlijk wel een beetje handig zijn en flink
doorwerken! Om kosten te verdelen kun je ook
vragen of de tuin in fasen aangelegd kan worden
en in welke volgorde. Meestal is dat heel goed
mogelijk.
Het hele traject van eerste contact met de
ontwerper tot definitieve beslissing over de
uitvoering zou naar mijn smaak ongeveer 3
maanden in beslag moeten nemen. Ben je in juli
begonnen dan zou men in oktober aan de slag
kunnen, een prima tijd. De tuin kan in de lente
klaar zijn.
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Sommigen zullen na het lezen van het
bovenstaande vinden dat ik wat overdrijf met al
mijn voorzorgen en fasen. Wel, laatst werd ik
geroepen als deskundige in een conflict over een
tuin die meer dan een kwart miljoen had gekost
(euro's, ja). Daar was zo ongeveer alles wat ik
hier heb aangeraden niet in acht genomen. En
het bestede geld was naar mijn mening vrijwel
geheel in het water van de lekke tuinvijver
gegooid...
Aan de stam kent men de boom. Ik heb het
gezegde een beetje veranderd, maar zo klopt het
ook. Bomen zonder blad kunnen een heel mooi
winterbeeld opleveren en waarom zou je niet een
paar bomen of struiken uitzoeken die ook nog
mooi zijn wanneer het blad eraf is?
Veel bomen, berken zijn het bekendst, hebben
een bast die in repen loslaat en afvalt. Eronder
komen dan verschillende kleuren te voorschijn.
Laten we er eens enkele bekijken.
Bij de esdoorns komen soorten voor met een
bast die aan een slangenhuid doet denken,
bijvoorbeeld Acer capillipes, bruingroen met witte
strepen; Acer griseum met roodbruin
afschilferende bast; Acer pensylvanicum en Acer
tegmentosum met wit gestreepte bast.
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Een vaak toegepaste, mooie solitair, Betula utilis var.
jacquemontii

De berken noemde ik al. Een van de mooiste is
Betula utilis, variëteit jacquemontii, mooi laag
vertakt en blinkend wit in het winterlicht.
De papierberk, Betula papyrifera, ook wit, wordt
vaak als solitair in wat grotere tuinen gebruikt,
liefst met drie stammen naast elkaar.
Een mooie sierkers is Prunus serrula, de stam
schilfert af en toont mahoniebruin.
Er zijn ook bomen en struiken met interessant
gekleurde twijgen, zoals de overbekende Cornus
alba 'Sibirica' die je in bijna elk
Tuinieren in negen seizoenen - copyright Rob Herwig

64

Seizoen 9: half november tot eind januari

Winter - de planten

gemeenteplantsoen
aantreft met zijn rode
takken. Wat minder vaak
zie je de wilg Salix
daphnoides met zijn
blauwgrijs berijpte
twijgen. Wordt heel
groot, maar is door
snoeien compact te
houden. Ook aardig is de
Interessante bast bij Acer
Japanse esdoorn Acer
palmatum 'Sango Kaku' tegmentosum
met in de winter koraalrode twijgen.
De bomen met
opvallend mooie bast
worden meestal nogal
groot, helaas vaak té
groot voor de kleine
tuin. Wil je ze toch
gebruiken, dan is dit
heel goed mogelijk door
de bomen stevig te
snoeien. Als die ingreep
goed wordt uitgevoerd
gaat dit niet ten koste
van de schoonheid.
Sierkers met een mooie stam:
Prunus serrula
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Wat doen we met de mahoniestruik? De
gewone mahoniestruik, Mahonia aquifolium, heb
ik altijd een wat ordinair gewas gevonden. Je ziet
hem in bijna elke openbare beplanting, waar hij
onverwoestbaar is, maar ik vind het niets voor de
particuliere tuin. Wél een mooie soort vind ik
Mahonia bealei die veel sierlijker is en mooier
bloeit.

Misschien wel de mooiste mahoniestruik, Mahonia bealei

Al heel vroeg zwellen de gele knopjes, die in
lange trossen aan het einde van de scheuten
groeien. Zodra het in het voorjaar warmer wordt
gaan ze open, de bloempjes geuren ook nog. In
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de herfst komen er donkerviolette, berijpte
bessen aan de struik. Vaak verwisseld met
Mahonia japonica, wat niet zo erg is want ook
deze soort is heel mooi.
Deze groenblijvende struiken met gestekeld blad
zijn het mooist wanneer ze solitair groeien op
een windbeschutte plek. Ze kunnen aardig wat
schaduw verdragen maar van die eigenschap
moet je geen misbruik maken. Ze voelen zich
prima in tamelijk zure, vochthoudende,
humusrijke grond.
Zoek voor deze struik een plekje dicht bij de
woning, lekker beschut, want koude oostenwind
en winterzon bij vorst zorgen ervoor dat het blad
lelijk wordt en dat zou jammer zijn. De
winterhardheid is heel redelijk maar niet 100%.
Een bijzondere tuin. Dit is geen boek over
tuinontwerpen, maar de totstandkoming van een
niet-alledaagse tuin wil ik je toch niet onthouden,
wellicht kun je inspiratie putten uit mijn verhaal.
Het gaat hier om een tuin met louter bamboes,
planten die aardig in de mode zijn geraakt. Niet
ten onrechte vind ik, want de planten zijn
buitengewoon decoratief en veel sterker dan tot
nog toe gedacht werd. Ik werd vooral enthousiast
na een bezoek aan de bamboetuin van Charley
Younge in Schellinkhout, de onvermoeibare
'bamboe-ambassadeur', bij wie zelfs het
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De bamboetuin die ik ooit in Lunteren heb gemaakt

diplomatenkoffertje van bamboe was. Helaas is
Charley in 2015 overleden.
Omdat veel bamboes de neiging hebben om te
'wandelen' met hun wortelstokken heb ik bij de
aanleg van mijn eigen bamboetuin naar een
manier gezocht om die expansiedrift binnen
grenzen te houden. Vaak wordt aangeraden om
met folie in de grond de wortels tegen te houden
maar daar had ik totaal geen vertrouwen in.
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Beton leek mij wat steviger en later bleek ook
wel dat dit geen overdreven maatregel was.
Betonnen putringen in diverse maten, tot een
doorsnede van 2 meter aan toe, werden gebruikt
om de bamboes in te plaatsen en om er een
vijvertje en twee zitkuilen van te maken. Het
was een heel werk om de ringen op hun plaats te
krijgen maar met een takel lukte het best. Ronde
vormen kregen zo de overhand in het tuintje en
daarom besloot ik maar om alles rond te maken:
ook het pad en de afscheiding, die bestaat uit
dode bamboestokken. Het pad is overigens van
heel gewone, gewapende beton, een materiaal
dat mooi contrasteert met de beplanting.
De rest van het oppervlak werd beplant met één
soort bodembedekker, Asarum europaeum, beter
bekend als mansoor. Het donkere blad van deze
plant vormt een mooi contrast met de wuivende
bamboes.
De putringen, die voor niet te veel geld bij een
aannemer of een handel in bouwmaterialen te
koop zijn en die met een vrachtwagen voor de
deur worden afgeleverd, werden half in de grond
gegraven en half boven de grond gehouden. Ze
werden gevuld met een vruchtbaar, humeus
grondmengsel om de bamboes een goede start te
geven. Zodra de groei erin zat werd er ook flink
bemest, want bamboes zijn dol op voedsel.
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Dezelfde tuin als hierboven maar nu vlak na het inplanten

De groei in de tuin was, zoals je op de foto's kunt
zien, dermate sterk dat er na drie seizoenen al
flink in de bamboes gesnoeid moest worden. Dit
leverde een mooie partij bamboestokken op, de
langste was 5 meter. En was dat in ZuidFrankrijk, nee hoor, in Lunteren op de Veluwe,
waar het behoorlijk hard vriezen kan.
Bamboes houden niet van wind, zeker niet van
droge winterwind, Daarom is het goed ze in de
herfst in te pakken in windbreekgaas.
Tuinieren in negen seizoenen - copyright Rob Herwig

70

Seizoen 9: half november tot eind januari

Winter - de planten

De heidetuin is 'uit'. Lange tijd was het mode
om een heidetuin te maken maar het onderhoud
viel de meeste mensen een beetje tegen, denk
ik, en zo werden veel van die tuintjes ook weer
opgeheven. Eigenlijk wel jammer, maar niets let
je om hier en daar heidestruikjes tussen te
overige beplanting te zetten voor de mooie
bloemen. Kijk maar eens wat een schitterende
bloempjes er verschijnen aan Erica carnea, de

Winterheide, Erica carnea 'Myretoun Ruby'

winterheide. Er is veel selectie verricht, met als
gevolg honderden mooie, sterke rassen met
bijzonder fraaie, heldere kleuren. Kijk maar eens
bij de specialist-kwekers.
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De genoemde heide schrikt niet van een beetje
kalk in de grond (de meeste heidesoorten
verlangen juist zure grond!) en is goed
winterhard. Om de twee jaar moeten de planten,
meteen na de bloei in april, flink teruggeknipt
worden om ze compact te houden.
Ze blijven altijd groen. Veel bomen en struiken
verliezen in de winter hun blad om zich tegen
uitdroging te beschermen. Maar er zijn ook
gewassen die zo zijn ingericht dat ze mét hun
loof toch extreme koude en/of wind kunnen
verdragen. Denk maar eens aan de meeste
coniferen, die met hun harde, smalle naalden
gebouwd lijken om de verdamping tot een
minimum te beperken. Ook kennen we
verschillende gewassen met brede, meestal
harde, glimmende bladeren, die er 's winters
aanblijven.
Bekende voorbeelden zijn: Aucuba, vooral de
bonte vormen zie je in tuinen; bamboesoorten
zijn in principe wintergroen; Berberis (niet alle
soorten zijn bladhoudend); Buxus, meestal voor
lage haagjes gebruikt; Cotoneaster (niet alle
soorten); Elaeagnus, olijfwilg; kardinaalshoed,
vooral de soort Euonymus fortunei;
Ilex, hulst (maar er zijn ook bladverliezende
hulsten); Kalmia, lepelboom; enkele
kamperfoeliesoorten, vooral de struikjes Lonicera
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De lepelboom, Kalmia latifolia, is bij ons altijd een struik

nitida en Lonicera pileata; Mahonia, de
mahoniestruik, die ik een paar pagina's terug al
besprak; Pieris, een struik met blad dat mooi
gekleurd is bij het uitlopen; Prunus laurocerasus,
de laurierkers; Rhododendron, talloze soorten en
rassen; Skimmia en Vinca, de maagdenpalm.
Ook veel kleine struikjes met kleine blaadjes,
zoals heidesoorten, zijn groenblijvend.
Natuurlijk zijn er nog veel meer soorten, ook
vaste planten, die in de winter groen blijven.
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Maar hoe zeldzamer ze zijn, des te meer kun er
van op aan dat ze het 's winters moeilijk krijgen.
Veel van die bladhoudende planten zijn namelijk
uit mildere klimaten afkomstig en niet tegen onze
strenge winters bestand.
En daar zijn we meteen bij de kern van de zaak
aangeland: wie wel eens een mahoniestruik heeft
gezien die flink op de wind stond in een ijskoude

Bonte olijfwilg, Elaeagnus
pungens 'Maculata'

Pieris japonica 'Carnaval'

winter, die weet dat zo'n plant er in het voorjaar
als een lor uitziet. En wie in de laatste
Elfstendenwinter zijn mooie haag van laurierkers
tot de grond toe zag afvriezen, bedenkt zich wel
een keer voor hij hem opnieuw uit laat lopen.
Je moet dus heel goed weten waar je
bladhoudende gewassen plant wil je er ook in de
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winter veel genoegen aan beleven. De richtlijnen
zijn: beschut, zeker tegen oostenwind, dus
bijvoorbeeld aan de westkant van het huis
zetten. Verder beschermen tegen winterzon, die
veel schade kan veroorzaken als het blad
bevroren is.
Heel belangrijk is ook water, bij voorkeur warm
water, te geven als het hard vriest en de wortels
uit de bevroren grond geen vocht meer kunnen
opnemen. Daarna meteen de aarde boven de
wortels afdekken met veel blad zodat de aarde
niet opnieuw bevriest.
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Winter
Werkjes

Hier wordt een oude Taxus-haag heel sterk teruggeknipt met het
doel hem te verjongen

Help, mijn haag wordt te breed. Na jaren
groei kunnen hagen zo enorm breed worden dat
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ze veel te veel ruimte innemen. Soms is het
mogelijk ze flink terug te zetten. Ze groeien
vanzelf weer mooi dicht. Bij bladverliezende
hagen, zoals beuk, haagbeuk, enz., is het
meestal geen probleem maar veel coniferen
lopen nooit meer uit als ze heel sterk worden
gesnoeid.
Een spectaculaire uitzondering vormt de conifeer
Taxus baccata. Die kun je ongelooflijk sterk
terugsnoeien, hij loopt altijd weer uit. De foto
laat goed zien hoe je het kunt doen.
Ik zag het geruime tijd geleden gebeuren in
Sissinghurst, Kent, waar de hagen van de
centrale cirkel veel te breed waren geworden.
Ram, de zaag erin, je houdt je hart vast, maar
inmiddels staat de haag er weer schitterend en
duidelijk verjongd bij. En de foto op de vorige
pagina toont een haag in de beroemde tuin Great
Dixter, waar de hagen ook een beetje te groot
waren geworden.
Voor dit sterke terugsnoeien is een zware
takkenschaar of zelfs een boomzaag of
motorzaag nodig. Maar veel werk is het niet. Ik
raad je wel aan om eerst de ene kant te doen en
drie jaar later de andere. Dan houd je toch wat
bescherming over. Laat meteen een
grondmonster nemen en vul de ontbrekende
voedingsstoffen aan. Maak bij het nieuwe
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knippen de haag meteen een beetje taps, dan
blijft hij mooier vol.

Klimroos in de herfst, vóór het
snoeien

Dezelfde kliomroos, nu ná de
snoeibeurt

Klimrozen snoeien. De lange groene scheuten
van de klimroos, die in de afgelopen zomer zijn
gegroeid en die je liefdevol hebt opgebonden,
kun je nu voorzichtig uitbuigen tot 45 graden
schuine of zelfs horizontale stand. Ook oudere
takken eventueel opnieuw vastmaken in een
meer horizontale positie. Als de plant tegen een
muur of een schutting staat krijg je dan een
waaiervorm. Groeit de roos in een boom, dan de
scheuten langs de takken van de boom
aanbinden. Bij een pergola de scheuten langs de
balken leiden.
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niet veel zijtakjes
hebben. De oudere
takken echter wel.
Snoei al die zijtakjes
zover af dat er nog
maar 5-7 cm blijft
staan. Uit die zijtakjes
zullen volgende zomer
de bloemen ontstaan.
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Zijtakjes inkorten op 5-7 cm

Vormt de boom zichzelf? Veel mensen denken
dat een boom uit zichzelf een mooie boom wordt.
Dat is maar heel zelden het geval. Een boom redt
zich wel, maar maakt in de meeste gevallen
takken op plaatsen waar dat helemaal niet zo
gunstig of mooi is. Een boom kan zichzelf veel
kwaad doen door takken te maken die elkaar in
de weg staan, schuren, enz. En op de lange duur
maakt bijna elke boom te veel takken en te
weinig wortels, waardoor hij omwaait. Zonde, dit
alles is makkelijk te voorkomen door tijdig in te
grijpen.
Een opgaande boom heeft meestal een
doorgaande stam, waar op geregelde afstanden
zijtakken aan groeien. Dat gaat allemaal vanzelf
maar soms staan die zijtakken onder een
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verkeerde hoek. Over het algemeen is het
optimaal als die zijtakken onder een hoek van
ongeveer 25-45 graden naar boven groeien. Zo
niet, dan zullen ze later gemakkelijk afbreken of
inwateren.

Een notenboom, vóór het
opkronen

Dezelfde notenboom, ná het
opkronen

Ook komt het voor dat zijtakken te dicht opeen
staan. In de loop der jaren worden ze natuurlijk
veel en veel dikker en dan zouden ze elkaar
kunnen raken. Dan moet je die dikke takken
wegzagen maar het is natuurlijk veel slimmer om
dat in een jong stadium te doen, minder werk en
veel minder belastend voor de boom. De kunst is
nu om je bij een jonge boom voor te stellen hoe
Tuinieren in negen seizoenen - copyright Rob Herwig

80

Seizoen 9: half november tot eind januari

Winter - werkjes

hij er over 30 jaar zal uitzien. De takken zijn dan
veel dikker en moeten ook dan nog voldoende
ver van elkaar af staan.
Takken moeten altijd naar buiten gericht staan
omdat ze anders elkaar in het hart van de boom
kunnen gaan raken. En als het even kan moeten
de takken gelijkmatig over de centrale stam
verdeeld staan, niet allemaal naar één kant dus.
De jonge notenboom op de foto is in de juiste
vorm gebracht: doorgaande stam en drie
zijtakken rondom, goed verdeeld over de stam.
De top mag nog een stukje doorgroeien. Soms
groeien de takken zo snel dat de boom topzwaar
wordt en dreigt om te waaien. Het is dan goed de
zijtakken jaarlijks een stukje in te korten totdat
de stam dik genoeg is om het gewicht van de
kroon te dragen. Een stam wordt trouwens
sneller dik wanneer je korte boompalen gebruikt,
niet hoger dan 60 cm boven de grond, drie stuks
rond de stam. Door veel hoger aan te binden,
zoals vroeger gebruikelijk was, raakt de stam
'verwend'.
Is bloeden erg? Als je in het voorjaar berken,
druiven, esdoorns, goudenregen, notenbomen,
enz. snoeit dan gaan de wonden bloeden. De
sapstroom is dan al op gang gekomen en drukt
het vocht uit de wond. Je kunt dit voorkomen
door in het najaar te snoeien, zorg dat je klaar
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bent met kerst. Dan bloeden de wonden niet of
veel minder.
Houtachtige gewassen bloeden zelden dood, zelfs
al bloeden ze maanden lang. Alleen wanneer in
het voorjaar heel dikke takken worden afgezaagd
kan het kritisch worden. Druivenkwekers snoeien
hun struiken meestal in het voorjaar, dan is het
prettiger buiten werken dan in de herfst. Die
druiven bloeden dus altijd maar dat maakt
helemaal niets uit.

Grond verzamelen en opsturen

Test je grond. Het is buitengewoon nuttig om
van tijd tot tijd de grond in je tuin te (laten)
onderzoeken. De planten halen elke dag allerlei
voedingstoffen uit de bodem voor hun groei en
wat is er dan na een jaar of vijf nog over?
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Het kost een paar centen als je het laat doen
maar je kunt er ook veel geld en een hoop
plantenziekten mee besparen.
Er zijn setjes te koop, waarmee je zelf de grond
kunt testen, dat wil zeggen: het gehalte aan
stikstof, fosfaat en kali bepalen, alsmede de pH
ofwel de zuurtegraad. Nauwkeuriger (en duurder)
is een analyse door een goed laboratorium.
Voordeel is dat je er dan meteen een
bemestingsadvies bij krijgt: voeg zoveel van zus
en zoveel van dit of dat toe en je grond is weer
gezond.
In gezonde grond groeien plantjes optimaal,
smaken groenten veel beter en krijg je veel
minder snel last van ziekten. Dat is het nut van
grondonderzoek. Eens per 3 à 5 jaar is wel
voldoende.
Compost zelf maken.
Compost bevat niet al
te veel plantenvoedsel.
Daarom wordt vaak
bloed-, hoorn- en
beendermeel
toegevoegd, wat ook
het verteringsproces
bevordert.
Zelf compost maken is niet
moeilijk
Tuinieren in negen seizoenen - copyright Rob Herwig

83

Seizoen 9: half november tot eind januari

Winter - werkjes

Kalk (dolomietkalk of maerl) bevordert eveneens
de vertering maar wanneer je de compost bij
zuurminnende planten wilt gebruiken, dan moet
je natuurlijk geen kalk geven.
Compost kan bereid worden door het afval, goed
gemengd, op hopen te brengen, dit is de
methode die door de ecoluidjes wordt
geprefereerd. Grof materiaal (takjes) onderop om
overtollig water af te voeren. De hoop moet altijd
in de schaduw liggen. Na enkele maanden
omzetten en zo nodig nog een derde maal
omscheppen tot alles verteerd is.
Als er weinig ruimte beschikbaar is kun je ook
compost maken in speciale containers of in een
oud olievat zonder bodem.
Een trap in de tuin. In sommige tuinen zijn de
niveauverschillen zodanig dat er trappen
gemaakt moeten worden om makkelijk van het
ene niveau naar het andere te geraken. Maar ook
in vlakke tuinen kunnen trappen voorkomen,
bijvoorbeeld naar een zitkuil. Je kunt in een tuin
al een goed effect bereiken met slechts één of
twee treden.
De makkelijkste manier om treden te maken is
nog steeds met biels, een uitvinding van de
beroemde tuinarchitecte Mien Ruys, die daarom
ook wel 'bielzen Mientje' werd genoemd. Gewoon
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in de grond leggen en klaar. Natuurlijk kunnen
trappen ook gemetseld worden maar dit vereist
een goede fundering en een goede metselaar,
wat kostbaar is.

Betonnen U-elementen als trap en als keerwand

Tegenwoordig gebruikt men in tuinen ook veel
trapelementen, voornamelijk van beton. Heel
bekend zijn de U-elementen, de echte zijn voor
het eerst getoond op de Bundesgartenschau in
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Karlsruhe en heten daarom 'Karlsruher
Gartenstein'. De afmetingen zijn 50 x 40 x 40 cm
(l x b x h). Op de foto zie je een iets andere
steen, in Nederland gemaakt en ook gewapend.
Zo kon hij wat slanker van vorm worden.
Afmeting 45 x 45 x 45. Ik heb er heel veel mee
gebouwd in mijn oude tuin, trappen, muurtjes,
zelfs een vijver.
Traptreden van beton moeten ook gefundeerd
worden anders komt na korte tijd alles schots en
scheef te staan. Maak bijvoorbeeld strookjes
gewapend beton met flink wat aangestampt puin
eronder en metsel daar de elementen op.
De trapformule. Een
trap is alleen prettig
beloopbaar wanneer hij
gemaakt is volgens een
bepaalde formule. Het is
verbijsterend hoeveel
vakmensen dit niet
weten of zich daar niet
aan willen houden met
als gevolg dat je heel
veel trappen strompelend moet nemen. De
formule zegt: aantrede + 2x optrede =
paslengte. In deze regel is 'aantrede' het vlakke
stuk waar je op loopt en 'optrede' het
hoogteverschil naar de volgende traptrede.
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Je paslengte bepaal je door met gewone pas te
lopen door aangeharkt zand. Dan de afstand
tussen de voetafdrukken meten. Bij een man van
gemiddelde lengte is de pas ongeveer 75 cm en
bij de gemiddelde dame 65. Maar meet het toch
maar even na, kleine moeite. Nu kun je gaan
rekenen.
Zeg je maakt een trap met de getoonde
elementen, aantrede is 45 cm. Jij bent een dame,
paslengte 65 cm. De optrede moet je dan niet
hoger maken dan 10 cm, anders moet je extra
grote passen nemen om over deze trap te lopen
en dat is uitermate onelegant. Je lijkt wel een
kerel!
Sommige trappen hebben een zeer lange
aantrede, die een tussenpas noodzakelijk maakt.
Dan komt er dus 65 cm bij de aantrede ofwel je
moet een andere berekening maken.
Funderen is belangrijk. Als je veel geld of tijd
hebt besteed aan de constructie van je tuin, is
het frustrerend wanneer na verloop van tijd alles
scheef staat. De oorzaak is slechte fundering.
Met relatief weinig extra moeite kun je ervoor
zorgen dat de basis van je constructie deugdelijk
is. Tenminste... als de ondergrond van je tuin
niet bestaat uit meters veen, want dan kunnen
de kosten van een fundering flink uit de hand
lopen.
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Wanneer je zo'n simpel paadje niet goed fundeert, dan ligt na
enkele jaren alles schots en scheef

Nemen we aan dat de ondergrond van je tuin, de
zandige grond onder de teeltlaag, niet te ver weg
is, zeg 40-80 cm. Op die diepte is de bodem
meestal stevig, 'ongeroerd' zoals men wel zegt.
Zó diep moet je funderen. Begin met het storten
van grof puin op die stevige ondergrond, vul aan
met fijner puin en met grof zand, zet dan alles
onder water zodat alle holle ruimtes vol lopen
met zand. Laat een paar dagen tot een week
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opdrogen. Meestal is aanstampen dan overbodig:
deze ondergrond ligt als een huis.
De bovenkant kun je nu glad maken met een dun
laagje scherp zand en daarop kun je straten,
beton storten, metselen, wat je maar wilt. Gaat
het om een tuinmuur, dan moet je wel zo'n 40
cm onder het oppervlak beginnen met metselen
of beton storten. De voet van de muur moet
immers vorstvrij blijven.
Wil je een terras dat 100 % vlak blijft, maak dan
een gewapend betonnen ondergrond.
De vakken beton niet groter maken dan 3 x 3
meter, anders breken ze gemakkelijk. Maak van
planken een bekisting langs de randen, leg een
staalmatje op bakstenen zodat het matje 5 cm
boven de ondergrond zweeft, en stort 10 cm
beton. Netjes afreien over de kantplanken. Als de
beton hard is kun je
dunne tegels met specie
vastmaken op het
beton, daarna netjes
voegen.
Drie stadia van de
betonfundering. Vooraan
scherp zand (puin ligt er nog
onder). In het midden een
laag beton met daarop de
wapening. Boven is de
fundering compleet, glad
afgereid.
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Zelf bestraten. Stratenmaker is een beroep, een
zwaar en moeilijk beroep zelfs. Meestal wordt de
tuinbestrating uitbesteed, maar het is toch
mogelijk om zelf goed straatwerk te leveren
wanneer je de 'vlijmethode' toepast. Dit gaat als
volgt.
Om te beginnen moet het bed van het
toekomstige pas of terras flink diep uitgegraven
worden, liefst tot de ongeroerde grond. De
onderlaag moet bestaan uit grof puin. Daarop
fijner puin en tenslotte flink wat grof zand. Dan
alles onder water zetten waardoor je alle lucht
verdrijft en de holle ruimtes opvult met zand. De
fundering kan ook nog een keer verdicht worden
met een trilplaat, die je bij een tuincentrum kunt
huren.
Nu moet het zandbed in de juiste vorm worden
gebracht, meestal is dat iets bol bij een pad of
iets aflopend bij een terras. Eén tot 2 cm afschot
per strekkende meter is genoeg. Aan de kanten
van het zandbed moet je voor dit doel planken
plaatsen, bevestigd aan stevige paaltjes. Met een
waterpas alles netjes op het goede peil brengen.
Met een lange rechte of iets holle lat - een 'rei' wordt het zandbed nu glad afgestreken. Niet
meer overheen lopen! De stenen of tegels
kunnen nu zonder meer op het zandbed worden
gelegd, gevlijd eigenlijk. Want je mag ze beslist
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niet aantikken, ze liggen meteen goed. Je kunt
wel heel voorzichtig over het gemaakte werk
lopen als je er een breed schot overheen legt,
een plaat osb of zoiets.

Stenen intikken tot ze op de
juiste diepte zitten

De vlijmethode: stenen worden
NIET ingetikt

Als je klaar bent kun je het hele oppervlak
eventueel nog licht natrillen met een gehuurde
trilplaat maar echt nodig is dit niet. Het voegen
van de kieren doe ik nooit met zand, maar met
heel fijn grind, zogenaamd brekerszand. Dit geeft
een veel betere drainage dan zand en de stenen
komen ook veel vaster te liggen.
Wil je extra stevigheid, wat vooral bij kleine
steentjes en bij zware belasting (auto-inrit) aan
te raden is, dan moet je het zandbed stabiliseren.
Dat gaat heel simpel door vóór het afreien van
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het zand droge cement door de bovenste 5 cm te
harken. Daarna meteen afreien en beginnen met
straten. Als je klaar bent een paar dagen niet
belopen. De cement wordt door optrekkend vocht
hard en vormt samen met het zand een
behoorlijk stevige laag die zelfs mollen
tegenhoudt.
Hoogteverschillen maken. Wanneer een tuin
gemaakt moet worden op een (sterk) hellend
terrein, dan is het niet zo mooi om de helling
gelijkmatig van de woning - die gewoonlijk op het
hoogste punt staat - naar het laagste deel van de
tuin te laten lopen. Het is ook slecht, omdat de
aarde dan bij sterke regen naar beneden kan
spoelen. Vandaar dat men in dergelijke situaties
de tuin vaak in terrassen aanlegt. Maakt niet uit
of het hoogteverschil 10 meter is of slechts 1
meter, terrassen zijn altijd goed en fraai. De
vrijwel vlakke stukken worden gescheiden door
muurtjes of betonelementen. De tuinontwerper
kan er veel mee en vaak is het beter voor de
planten omdat het water 's winters vlotter weg
kan.
Een klein hoogteverschil doet al wonderen voor
planten die gevoelig zijn voor 'natte voeten'. Een
of twee biels en je hebt al een muurtje van 15 of
30 cm. Ook met paaltjes kun je een
hoogteverschil overbruggen.
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Met een gering hoogteverschil kun je een kleine tuin al een stuk
groter doen lijken

Doe er dan wel folie achter anders loopt de grond
door de kieren. Gebruik je vrij zware elementen
voor de muurtjes, probeer ze dan wel goed te
funderen op een strookje gewapend beton,
anders verzakken ze gegarandeerd.
Palen zetten. Bij tuinaanleg krijg je vaak te
maken met palen zetten. Hier enkele tips om dit
karwei zonder problemen te klaren.
a. Betonnen palen. Ik ben gek op betonnen
palen, zoals die in de bouwmaterialenhandel te
koop zijn. Vierkant, ongeveer 12 x 12 cm,
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uiteraard gewapend, voorzien van gaten voor de
bevestiging van bouten en bijvoorbeeld 280 cm
lang. Mooi zijn ze niet en zwaar zeker maar ze
gaan wel 50 jaar mee in de grond zonder enig
onderhoud en dat is veel waard. Na plaatsing
maak ik de palen altijd zwart met betonverf, dat
ziet er beter uit volgens mij.

Betonnen palen zijn zwaar en lelijk maar ze bieden enorm veel
voordelen
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b. Hardhouten palen. Die kunnen zonder meer de
grond in. Als je goed hardhout koopt, klasse I,
dan gaan ze in de bodem 20-30 jaar mee. Niets
voor mensen die tegen het gebruik van tropisch
hout zijn.
c. Stalen paalfunderingen. Die worden in de
grond geslagen en de paal van zachthout wordt
er met bouten of schroeven bovenop bevestigd.
Voor mij alleen goed genoeg wanneer deze
funderingen lang genoeg zijn: een pen van 40 cm
is veel te kort als je een 2 m hoge schutting wilt
plaatsen.
d. De plaatsing. Gebruik nooit een spade om een
gat voor een paal te maken, maar neem een
grondboor. Dat gaat sneller en je krijgt een veel
slanker gaat, waardoor de paal meteen al vaster
staat. Het gat moet bij voorkeur 80 cm diep zijn,
een paal van 280 cm steekt dan 2 m boven de
grond. Wil je een zware paal meteen op de goede
diepte hebben, meet dan de diepte van het gat
heel precies en leg een baksteen op de bodem
van het gat, dan heb je een goede basis. Niets is
vermoeiender dan palen in-en-uit het gat te
moeten tillen omdat elk gat een andere diepte
heeft.
Betonnen palen van 280 cm lang zijn behoorlijk
zwaar maar als je er twee grote lijmtangen op
klemt en de paal met twee man tilt dan is het
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heel best te doen. Zet eerst de twee buitenste
palen van de rij, span er twee touwtjes langs en
zet dan de rest er netjes tussenin.
Elke paal moet nauwkeurig met een waterpas
worden gesteld en bevestigd aan twee schoren.
Het gat kan nu met flink wat water ingespoeld
worden. Gebruik voor de spoeling klapzand (fijn
zand) met eventueel wat cement erdoor. Na
enkele dagen kun je de schoren wegnemen.
Hoe je een aparte, levende schutting maakt met
behulp van de genoemde betonnen palen, dat
lees je verderop in dit hoofdstuk.
De beste vijverconstructies. Als ik in bladen
en boeken lees hoe argeloze tuinbezitters wordt
geadviseerd om een vijver te maken dan rijzen
mij de haren te berge. Ik had in mijn
modeltuinen 13 vijvers, gemaakt op allerlei
verschillende manieren. Ik experimenteerde er
maar op los en lang niet alles was een succes.
Maar op deze manier kwam ik er wel achter wat
de beste manieren zijn om een vijver te bouwen.
Op het laatst bleven er maar 3 constructies over
die ik kan aanbevelen, namelijk:
a. De betonnen vijver met afdichting van
dakbedekking.
b. De folievijver met rechte wanden.
c. De kant-en-klare polyestervijver
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Een van de vijvers in mijn modeltuinen. De constructie zie je in
de volgende foto's

Ik zal ze alle drie beschrijven, maar eerst iets
over 'oeverranden'. Daarmee bedoelt men
ondiepe gedeelten aan de kant van de vijver. Ze
worden heel vaak aangeraden maar zijn lastig te
maken en geven vaak problemen. De ondiepe
randen worden gevuld met vijvergrond en dan
beplant. De planten groeien zó hard dat ze al na
enkele jaren weer verwijderd moeten worden en
daarbij wordt vaak de folie beschadigd.
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Een waardeloos systeem. Planten die in ondiep
water moet groeien, ja, 'oeverplanten' dus,
kunnen veel beter op een losse verhoging worden
geplaatst. Die verhoging kan bestaan uit zwarte
plastic plantenkisten, die op de diepe bodem van
de vijver worden gezet.
Daar bovenop komen dan de oeverplanten in de
bekende vijvermandjes. Zo blijft alles
beheersbaar en verplaatsbaar, wat enorm handig
is. En de vijverconstructie wordt nu ook een stuk
makkelijker: gewoon een rechte (of kromme) bak
die overal even diep is.
Betonnen vijver met dakbedekking. Deze
vijver moet minstens 60 cm diep zijn als je er
vissen in wilt overwinteren. Maar hoe dieper, des
te beter, 1 meter zou heel mooi zijn. Graaf
voldoende grond weg, tot op de ongeroerde
bodem. Stort een bewapend betonnen vloertje,
10-15 cm dik, van boven mooi vlak afgestreken.
De zijkanten hoeven niet precies recht te zijn
want de wanden gaan we gewoon metselen van
kalkzandsteenblokken of betonblokken, wat je
maar wilt. Dit is veel eenvoudiger dan betonnen
zijwanden storten en net zo sterk. De wanden
worden tenslotte aan de binnenkant netjes
gepleisterd.
De truc is nu het waterdicht maken van de vijver.
Hiervoor wordt dakbedekking gebruikt en dat
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spul kun je het best laten aanbrengen door een
dakbedekker. Hij plakt de dikke folie vast aan het
beton en het metselwerk met behulp van zijn
gasbranders en andere hulpmiddelen.

Dakbedekkers aan het werk met gasbranders

Het mooie van dit systeem is dat de dikke
dakfolie strak tot de bovenkant van de vijver
geplakt kan worden. Een randafwerking is niet
nodig en het water kan helemaal tot bovenaan
staan (als je vijver tenminste zuiver waterpas
ligt!!). De folie is niet stuk te krijgen door
ondeugende kindjes die eens met een stokje in
de vijver peuren dus nooit onderhoud, heel
prettig is dat.
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Folievijver met rechte wanden. Dit is meer
een constructie die geschikt is voor zelfbouw
omdat er geen beton of metselwerk aan te pas
komt. Deze vijver wordt ook weer minstens 60
cm diep. Hardhouten (eventueel betonnen) palen
worden langs de omtrek geplaatst. Die moeten
stevig staan, dus minstens 60 cm de grond in
(palenboor!) gerekend vanaf de bodem van de
vijver. Totale lengte van de palen is dus minstens
120 cm.
De palen worden 'bekleed' met dunne
hardhouten planken, zoals die wel voor
vlechtwanden worden gebruikt. Ze zijn voldoende
buigzaam om er ook gebogen vormen mee te
realiseren, mits de straal niet te klein is. De
dunne planken worden met roestvrij materiaal
(messing of roestvast staal) aan de palen
bevestigd. Nu de bodem mooi vlak maken,
steentjes eruit en eventueel een laag 'anti
steentjes'-doek op de bodem leggen.
De beste folie om de vijver mee te bekleden is
EPDM of butyl, allebei een soort synthetisch
rubber, leverbaar in allerlei maten en ook in
verschillende dikten. Bijzonder sterk en zeer
flexibel, kan wel 50 jaar mee. Bij zonnig weer
heel makkelijk te plooien. Klein bodempje water
erin en dan heel geduldig plooien en geleidelijk
water bijvullen tot de folie er mooi strak in ligt.
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Zo wordt de rand afgewerkt bij deze simpele vijverconstructie

De randafwerking is simpel. Als de vijver bijna
vol is en de folie niet meer verschuift, breng je
een extra (dunne) hardhouten plank aan de
binnenzijde van de vijver aan. Aan de bovenste
plank bevestigen met roestvrij materiaal. De
gaatjes voor de bevestiging zo hoog mogelijk
boren, daar kan immers wat water doorheen
lopen. Liefst een beetje siliconenkit bij de
montage gebruiken om het lekken tegen te gaan.
De folie zit nu tussen beide planken geklemd.
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De kant-en-klaar polyester vijver. Gewapend
polyester is uiterst sterk en altijd waterdicht.
Maar er zijn ook goedkopere kunststoffen waar
kant-en-klaar vijvers van worden gemaakt. Iets
goedkoper maar als je het missen kunt, neem
dan toch liever de vijver van polyester: veel
degelijker en stijver.
Het nadeel is dat je vast zit aan de vormen die de
fabrikant heeft bedacht en die zijn soms
afschuwelijk. Gelukkig zijn er ook normale
rechthoekige en ronde bakken, ik heb er veel
mee gewerkt. Diepte 60 cm, de oeverrand is 30.
Op die rand zet je gewoon bakken of mandjes
met oeverplanten, niks losse grond gebruiken.
Het ingraven en zuiver waterpas zetten van een
grote bak is niet zo makkelijk. Veel scherp zand
of klapzand met water inspoelen is meestal de
beste manier. Doe ook meteen water in de vijver,
anders gaat hij
drijven. De vijver
moet overal goed
ondersteund zijn
anders gaat hij later
scheef zakken en kun
je opnieuw beginnen.
Kant-en-klaar vijver van
polyester
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De randafwerking van de kant-en-klaar vijver kan
een probleem zijn, je wilt die zwarte plastic rand
natuurlijk niet meer zien als alles klaar is.
Bedenkt dus vooraf hoe je dit wilt oplossen.
Tegels, stenen, turf, planten, is allemaal
mogelijk.
Tuinieren op niveau. Zo zou je het inrichten
van een balkontuin of een daktuin kunnen
noemen. Steeds meer wordt gebruikt gemaakt
van moderne technieken om plantengroei op
daken mogelijk te maken. En dat gaat
uitstekend, zoals vele voorbeelden bewijzen.
Kan het dak weinig dragen, dan is er de
mogelijkheid van een soort rotstuin, gemaakt
met planten die enorm veel droogte verdragen,
zoals Sedum-soorten. Die groeien al in een dun
laagje grind met heel weinig grond er doorheen.
Voorwaarde is wel dat het platte dak een zeer
goede waterafvoer heeft want als vocht er lang
op blijft staan dan rotten de rotsplanten weg. Bij
een vlak dak wordt het midden dus iets
opgehoogd met zeer doorlatend, licht materiaal,
zoals kleikorrels, en daar komen de planten te
staan. Afwerken met een beetje steenslag voor
het gezicht. Regenwater loopt naar de iets lagere
gedeelten en vloeit af via de goten.
Ook een schuin dak is te beplanten als het niet te
steil is. Omdat de ondergrond daar nog sneller
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opdroogt kan het in een regenloze periode nodig
zijn om een beetje te sproeien.

Eigentijdse daktuin, alles is lichtgewicht.

Ontwerp: Eric van Gelder

Kan het dak meer gewicht dragen, dan kan een
teeltlaag van wel 40 cm opgebracht worden.
Hiervoor gebruikt men voornamelijk kunststoffen
die licht zijn en toch veel water kunnen
vasthouden. Op een drainagelaag wordt antiworteldoek aangebracht en hierop komen platen
van een soort kunststof waar de planten in
kunnen wortelen. Met 'zweetslangen' wordt het
geheel vochtig gehouden. Mest wordt via het
gietwater toegediend. Looppaden en terrassen
worden bij voorkeur als vlonders uitgevoerd.
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Vlechten van de wilgentenen schutting. De betonnen palen waren
nog iets te kort en zijn daarom verlengd met hardhouten latten

De mooiste schutting. Het zal je waarschijnlijk
niet verbazen dat ik al lang ben uitgekeken op al
die prefab houten schuttingen die zo veel tuintjes
ontsieren. Die uniformiteit, dat gebrek aan
smaak, die povere kwaliteit... Trieste tuintjes
worden het zo. Waar tuiniers volgens mij
behoefte aan hebben is een natuurlijke
afscheiding, die weinig ruimte inneemt en die
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haast geen onderhoud vergt. Mooi, dan heb ik
paar uitstekende ideeën voor je.
Klimop is een sterke, wintergroene rankende
plant die heel makkelijk met een heggenschaar in
toom is te houden. Nadeel is alleen dat hij niet
rechtop blijft staan. Dus om er een levende haag
van te maken moeten we een paar hulpmiddelen
gebruiken.
Nu komen de betonnen palen te pas, die ik
enkele pagina's terug beschreven heb. Zet ze op
2 meter afstand van elkaar in de grond, laat ze
ook 2 meter hoog boven de aarde uitsteken.
Ertussen zet je 3 palen
van gewoon vurenhout
of van kastanjehout.
Verbind de betonnen
palen onderling met
hardhouten latten,
afmeting 5 x 5 of 3 x 6
cm. Vlecht vervolgens
lange wilgentenen
(zogenaamde
bleeslatten) tussen de Toplat stellen en aan de
palen. De schutting is
betonnen paal verbinden
dan al mooi dicht.
Maar nu plant je onderaan de constructie elke 50
cm een klimop, gewoon Hedera helix of, als je
fijne blaadjes wilt zien, het ras 'Baltica'. Zorg dat
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de planten in vruchtbare grond staan en geef in
het begin water als het droog is.

Onderaan eerst een paar dunne
hardhouten latten om te
voorkomen dat de wilgentenen
gaan wortelen

De klimop zal snel
groeien en beginnen om
het complete hekwerk
in bezit te nemen. Het
geeft dan ook niet dat
na een jaar of tien de
houten palen en de
wilgentenen verrot zijn.
De takken van de
klimop zijn ervoor in de
plaats gekomen.

Knip elk voorjaar met een heggenschaar de
klimop mooi vlak af zodat de schutting niet of
nauwelijks breder wordt dan in het begin. Dit is
heel weinig werk mits je de scheuten niet te dik
laat worden. Verder hoef je helemaal niets te
doen, de schutting gaat zeker 50 jaar mee
zonder verder onderhoud.
Nog een andere mogelijkheid is om een hekwerk
te maken van gaaspanelen, al dan niet met de
bijbehorende stalen palen ofwel toch met de
betonnen palen. De klimop groeit dan op en door
de panelen en zal die volledig bedekken.
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Klimop kan een boom grotendeels bedekken maar over het
algemeen kan een boom daar best tegen

Nekt de klimmer de boom? Vaak is mij
gevraagd: is het schadelijk om klimmers, zoals
klimop (Hedera) in bomen te laten groeien? Nee,
als de boom maar groot genoeg is en als je maar
geen boomwurger (Celastrus) aanplant, want die
oefent op den duur wel erg veel druk op de
takken uit.
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Klimop is juist heel geschikt om in een oude eik
of beuk te laten groeien. Het ziet er ook
schitterend uit en als de plant een hoogte van
ongeveer 10 meter heeft bereikt begint hij
vanzelf te bloeien. Tientallen vogelnesten kunnen
een plaatsje vinden onder de beschutting van het
klimopblad.
Na een zeer strenge vorst zal de klimop het blad
verliezen, maar de takken lopen bijna altijd weer
uit. Als de klimop wat te wild is geworden kun je
hem een keer snoeien, zoals ook op de foto is te
zien. Alle scheuten eraf, behalve de hoofdtakken,
die zich aan de schors van de boom
vastklemmen. In het voorjaar loopt de klimmer
weer snel uit.
Volgens deskundigen kan een klimmende struik,
die de hele stam bedekt, wel enige schade
veroorzaken. Het blijkt namelijk dat de bast in de
winter doorgaat met assimileren en dit proces
stopt als er geen licht meer bij komt. De boom
raakt een klein beetje verzwakt. Dus verder goed
voeden en als het droog is ook water geven. Dit
wordt vaak vergeten bij bomen maar die kunnen
ook dorst en honger hebben! Vooral beuken zijn
gevoelig voor watertekort, het blad wordt dan
voortijdig bruin. En als er een klimmer in groeit
neemt die ook nog wat extra water weg.
Aanvullen dus.
Tuinieren in negen seizoenen - copyright Rob Herwig

109

Seizoen 4: vanaf 21 juni tot begin juli

Mooie planten voor de voorzomer

Latijnse naam
Nederl. naam
Hoogte
Kleuren
Bijzonderheden
---------------------------------------------------------------------------------------------------Achillea millefolium
duizendblad
50-75 cm diverse
vaste plant
Aconitum lamarckii
gele monnikskap
tot 1,5 m lichtgeel
vaste plant
Agapanthus-hybriden Afrikaanse lelie
tot 1 m
wit, violet vaste pl., vorstgevoelig!
Agastache foeniculum dropplant
50-75 cm wit, paars vaste plant
Alchemilla mollis
vrouwenmantel
10-40 cm lichtgeel
vaste plant
Alstroemeria
Anchusa azurea
Aruncus dioicus
Astilboides tabularis
Astrantia-soorten

incalelie
ossetong
geitenbaard
tafelblad
Zeeuws knoopje

tot 1 m
tot 1,3 m
tot 1,6 m
tot 1 m
50-75 cm

diverse
blauw
wit
wit
diverse

vaste
vaste
vaste
vaste
vaste

Buddleja alternifolia
herfstsering
Buphthalmum salicifolium koeienoog
Butomus umbellatus
zwanenbloem
Calamagrostis x acutiflora struisriet
Campanula-soorten
klokjesbloem

tot 4 m
25-50 cm
tot 1 m
tot 1,6 m
tot 1,8 m

violet
geel
roodpaars
bruin
diverse

struik
vaste plant
vaste plant, waterplant
vaste plant, siergras
vaste pl., srt. en rassen

Cirsium rivulare
Coreopsis-soorten
Crambe cordifolia
Delphinium-hybriden
Dictamnus albus

tot 1,3 m
tot 1 m
tot 1,6 m
tot 2 m
50-75 cm

roodpaars
diverse
wit
diverse
wit, roodp.

vaste
vaste
vaste
vaste
vaste

vederdistel
meisjesogen
zeekool
ridderspoor
vuurwerkplant
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Latijnse naam
Nederl. naam
Hoogte
Kleuren
Bijzonderheden
---------------------------------------------------------------------------------------------------Digitalis-soorten
vingerhoedskruid
tot 2 m
geel, oranje vaste pl., 3 soorten
Epilobium angustifolium wilgenroosje
tot 1,3 m wit, roodp. vaste plant
Eremurus-soorten
steppenlelie
tot 2,5 m diverse
vaste plant
Erigeron-hybriden
fijnstraal
50-75 cm diverse
vaste plant
Eryngium planum
blauwe distel
tot 1 m
blauw
vaste plant
Filipendula vulgaris
Gaillardia-hybriden
Gillenia trifoliata
Helenium-hybriden
Heliopsis-hybriden

knolspirea
kokardenbloem
zonnekruid
zonne-ogen

tot 50 cm
15-75 cm
tot 1 m
tot 1,5 m
tot 1,5 m

wit

vaste
geel, oranje vaste
wit
vaste
geel, oranje vaste
geeloranje vaste

plant
plant
plant
plant
plant

Hemerocallis-hybriden
Heuchera micrantha
Hippuris vulgaris
Hosta-soorten
Houttuynia cordata

daglelie
purperklokje
lidsteng
funkia
-

50-75 cm
30 cm
30 cm
tot 1,5 m
25-50 cm

diverse

pl., veel rassen
pl., bodembedekk.
plant, waterplant
pl., srt. & rassen
pl., bodembedekk.

Inula-soorten
Kniphofia-hybriden
Lathyrus latifolius
Lavandula angustifolia
Lavatera-soorten

alant
vuurpijl
breedbladlathyrus
lavendel
struikmalva

tot 1,5 m
tot 1,5 m
tot 2 m
25-75 cm
tot 1,8 m

geel

grijspaars blad

groen
diverse
wit

vaste
vaste
vaste
vaste
vaste

vaste plant
geel, oranje vaste plant
diverse
vaste plant, klimplant
diverse
struikje, geurend
diverse
struik, soorten & rassen
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Latijnse naam
Nederl. naam
Hoogte
Kleuren
Bijzonderheden
---------------------------------------------------------------------------------------------------Leontopodium alpinum edelweiss
20 cm
wit
vaste plant, rotsplant
Linum-soorten
vlas
25-50 cm diverse
vaste plant
Lupinus-hybriden
lupine
tot 1,5 m diverse
vaste plant
Lychnis chalcedonica brandende liefde
tot 1 m
diverse
vaste plant
Lythrum-hybriden
kattenstaart
tot 1,5 m roodpaars vaste plant, oeverplant
Malva alcea
Malva sylvestris
Marrubium-soorten
Nepeta-soorten
Nymphaea-hybriden

vijfdelig kaasjeskruid
groot kaasjeskruid
malrove
kattenkruid
waterlelie

tot 1 m
tot 1 m
tot 25 cm
50-75 cm
15 cm

roodpaars
violet
grijs blad
diverse
diverse

vaste
vaste
vaste
vaste
vaste

plant
plant
plant
pl., srt. & rassen
plant, waterplant

Oenothera-soorten
Penstemon-hybriden
Phlomis-soorten
Phuopsis stylosa
Pontederia cordata

teunisbloem
slangenkop
Persische kruisjesplant
snoekkruid

tot 75 cm
tot 75 cm
tot 1,5 m
10-25 cm
tot 75 cm

geel
diverse
geel, paars
roodpaars
violet

vaste
vaste
vaste
vaste
vaste

plant
pl., vorstgevoelig!
plant
plant
plant, waterplant

Prunella-soorten
Rhus-soorten
Rodgersia-soorten
Rosa
Sagittaria sagittifolia

bijenkorfje
azijnboom
roos
pijlkruid

20-35 cm
tot 5 m
tot 1,5 m
tot 8 m
30-70 cm

diverse
rood
wit
diverse
wit

vaste pl., srt. & rassen
boom of struik
vaste pl., srt. & rassen
struik, talloze srt. & ras.
vaste plant, waterplant

Tuinieren in negen seizoenen - copyright Rob Herwig

112

Seizoen 4: vanaf 21 juni tot begin juli

Mooie planten voor de voorzomer

Latijnse naam
Nederl. naam
Hoogte
Kleuren
Bijzonderheden
---------------------------------------------------------------------------------------------------Salvia-soorten
salie
tot 75 cm diverse
vaste pl., srt. & rassen
Scabiosa-soorten
duifkruid
tot 75 cm diverse
vaste pl., srt. & rassen
Scutellaria-soorten
glidkruid
tot 1 m
violetblauw vaste plant
Sedum-soorten
vetkruid
5-25 cm
diverse
vaste plant, rotsplant
Sidalcea-hybriden
Griekse malva
50-75 cm diverse
vaste plant
Sisyrinchium striatum
Stephanandra-soorten
Symphoricarpos-soorten
Telekia speciosa
Thalictrum-soorten

bieslelie
kransspirea
sneeuwbes
koeienoog
ruit

Thymus-soorten
tijm
Tradescantia-hybriden eendagsbloem
Veronica austriaca
brede ereprijs

50-75 cm
tot 2 m
tot 1,5 m
tot 2 m
tot 2 m

lichtgeel
wit
lichtrood
geeloranje
diverse

vaste plant
struik
struik, mooie bessen
vaste plant
vaste plant

5-15 cm
25-50 cm
tot 50 cm

diverse
diverse
blauw

vaste plant, keukenkruid
vaste plant
vaste plant

Tuinieren in negen seizoenen - copyright Rob Herwig

113

Verantwoording

Verantwoording
Het idee om een boek over negen seizoenen te
maken had ik al in 1981 maar door allerlei
omstandigheden, druk, druk, druk, duurde het
tot 1994 tot er een papieren versie verscheen,
getiteld: Negen seizoenen in de tuin.
Het boek verkocht lang niet zo goed als mijn
andere boeken, waarschijnlijk omdat het zich niet
richt op een zeer groot publiek. Bovendien is de
titel nogal controversieel. Meer een boek voor de
echte fijnproever, een boek dus dat je graag
maakt. Na twee drukken was de rek eruit.
Maar er bleef belangstelling voor en als je goed
zoekt is het nog steeds tweedehands te koop. Nu
ik besloten heb om voortaan digitale boeken te
maken en die zelf uit te geven leek het mij een
goed idee om die Negen seizoenen een nieuw
leven te geven.
Groot voordeel is natuurlijk dat het boek nu bijna
niets meer kost (want geen papier, geen uitgever,
geen voorraden), dat ik veel meer foto's kon
opnemen, de tekst kon aanpassen. Bovendien
kan ik nu in het boek tal van links maken naar
leveranciers, websites, tuinen en diverse
artikelen. Je zou bijna denken: waarom máken ze
die papieren boeken nog!
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Over de schrijver

Rob Herwig is de meest
succesvolle schrijver van
'groenboeken' in de wereld.
Van zijn tuin- en
kamerplanten boeken zijn er
in 22 landen meer dan 9
miljoen exemplaren verkocht.
Meer info: Wikipedia.
Na zijn pensioen verkocht
Rob zijn veelbezochte
Modeltuinen in Lunteren,
stopte met de siertuin en
wijdde zich hoofdzakelijk aan Rob in 2014 Foto Karen Herwig
de moestuin en aan zaken die voor een
gepensioneerde plezierig zijn. Zijn dochter Modeste
zette de zaken voort in Soest en Rob vertoeft veel in
Frankrijk.
Nu zijn papieren boeken bijna allemaal zijn
uitverkocht kwam hij op het idee goedkope, digitale
herdrukken te maken want de belanstelling voor
tuinieren is er nog steeds bij een groot publiek.
Inmiddels verscheen al het Moestuin e-boek, nu is er
dus Tuinieren in negen seizoenen en binnenkort
komen er meer titels. Zijn dochter Modeste maakte
het Borderplannen e-boek en zo kan de familie nog
wel even doorgaan. Op de eigen site
www.herwiggarden.info zijn de digitale boeken,
allemaal in pdf-formaat, voor iedereen te koop.
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