Mijn hond Nova gebruikt de vintage bank vaker dan ik.
Bij een boer tikte ik een oude waterbak op de kop, zodat
ze altijd wat te drinken heeft in de tuin. Er staat
‘Fryslan’ op, wat perfect is want ze is een Friese stabij.

Een kleine selectie van mijn ‘winterbinnenbloeiers’.

BUITEN BESTAAT NIET

De winter vind ik, nadat de kerstboom eenmaal de deur uit is, maar een
trieste periode, die ik het liefst compleet oversla. Als ik dan eindelijk een
keer de loterij win, koop ik een huis en een jeep op Madeira en ga ik daar
tussen de bloemen overwinteren. Veel te tuinieren valt er hier niet in de
maanden januari en februari. Daglicht is er zo kort, dat ik op sommige
dagen het gevoel heb dat het alleen maar een korte, pesterige pauze is
tussen de lange, donkere nachten. Genoeg uren licht om onrustig van te
worden en de tuinkriebels op te wekken, maar nooit genoeg om ook echt
iets voor elkaar te krijgen.
Om die reden is mijn huis gevuld met planten en voorgetrokken bollen,
waartussen ik doe alsof het winterse buiten niet bestaat. Aangezien ik
dingen niet graag half doe, en ik mijzelf graag wijsmaak dat er niet zoiets
bestaat als te veel bloeiende planten om je heen, wil het er hier nog wel
eens uitzien als een victoriaanse kas, of op z’n minst een binnentuin. Los
van deze ‘plantenmania’ in huis vind ik het heerlijk om aan het plannen te
gaan. Tuinen ontwerpen voor klanten geeft mij een soort voorpret, want ik
weet dat ik ze in het voorjaar ga realiseren en kan helemaal opgaan in mijn
beplantingsschema’s. Ook mijn eigen tuin mentaal op de schop nemen, is
een favoriete hobby tijdens de winter. Wat was er mooi, wat kan er beter?
Als groot liefhebber van vintage spullen struin ik websites af naar goede
toevoegingen die mijn tuin nog meer doen passen bij ons oude huis.

Er valt toch nog iets te tuinieren!
Vanaf begin januari zijn leliebollen
verkrijgbaar. Mijn absolute favoriet
is Lilium regale. Deze koningslelie
geurt fantastisch. Je kunt ze hartje
winter planten en in juni word je al
beloond met prachtige bloemen.
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Anne Wieggers is groenauteur en tuinontwerper. Ze creëert uitbundige,
natuurlijke tuinen waar mensen, vlinders en bijen niet uit weg te slaan zijn. Op
deze plek in Tuinseizoen deelt ze een jaar lang haar ervaringen uit haar eigen
tuin. Meer over Anne lezen? Kijk op www.Annesduurzametuinen.nl

VOORUIT DENKEN
De winter is hét moment om plannen te maken en me te
verheugen op het nieuwe tuinseizoen. Tot die tijd vul ik
mijn huis met planten en bloeiende bolgewassen.
FOTO’S: ANNE WIEGGERS, EEFJE DOPPEN (PORTRET)

Wormentoren

Wat doe je als je compost wil maken om niets te verspillen, maar je
niet beschikt over een grote tuin? Ik gebruik namelijk het liefst zelf
gemaakte compost, maar om nu een stuk grond dat ik ook kan vullen
met planten op te offeren, vind ik lastig. Mijn antwoord is: neem een
wormentoren. Ja, dit klinkt wat vies, en ja, dit betekent inderdaad
dat je te maken krijgt met honderden wormen. Toch moet je je
hierdoor niet laten tegenhouden! Simpelweg betekent het een aantal
gestapelde bakken, waar je stapsgewijs groenafval in doet. Het neemt
heel weinig ruimte in beslag, aangezien je de hoogte in werkt en de
wormen in hoog tempo aan de slag gaan voor je. De wormen zetten
de boel om in de meest fantastisch grond, ook wel wormenmest
genoemd. Schrik niet van de term ‘mest’. Het is geurloos en lijkt veel
meer op goede tuingrond of compost. Ik gebruik de grond vooral om
mijn kamerplanten en potplanten mee te voeden. Het zit vol waardevolle micro-organismen die ontbreken in de meeste potgrond, en
dit is juist wat planten prefereren boven een al te steriele omgeving.
Meestal eindig ik na het koken met twee bakken: met de één wandel
ik naar de kippen, en met andere naar de wormen. Zo zet ik mijn
afval om in blije kippen, lekkere eitjes en gezonde planten. Een
wormenbak is zelf makkelijk te maken, maar zijn ook online te
bestellen, evenals de wormen. Dat resulteerde er bij mij in dat ik
er, al roerend in mijn spaghetti, achterkwam dat het pakketje dat
ik samen met de post op het aanrecht had gelegd vol leven zat...

LEES!

De winter is een ideaal moment om bij te lezen. Zoals
wel meer tuiniers ben ik, zolang het licht genoeg is, in de
tuin aan het werk. Daarnaast ben ik niet echt in staat om
lang stil te zitten in mijn tuin. Ik zie altijd wel iets dat ik
wil opbinden, wieden, planten, zaaien of fotograferen.
Lezen komt er dus weinig van. Nu, terwijl ik allerlei
plannen smeed voor het komende seizoen, is daarom het
perfecte moment om er stapels tuinboeken en catalogi
van kwekerijen doorheen te werken. Een aantal van mijn
favorieten zijn:
DEAR FRIEND AND GARDENER - BETH CHATTO &
CHRISTOPHER LLOYD
°
HET JAAR VAN DE TUINIER - KAREL CAPEK
VERWILDEREN - ROMKE VAN DER KAA
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‘Ik weet het,
erg veel roze,
maar bij een
‘golden oldie’ als
de roos vind ik
het moeilijk
romantisch roze
te weerstaan.’

ROZE FAVORIETEN - ROZEN VOOR STRAKS

Van november tot en met maart is het een ideale tijd om rozen met kale wortel te planten. Dit
scheelt niet alleen geld (rozen in pot zijn vaak wat prijziger), ook slaan ze erg goed aan en zijn ze
ideaal per post te verzenden. Heerlijk om bij de kachel te zitten, terwijl het buiten bar en boos is,
met een catalogus of tablet op schoot, en mooie rozen te bestellen. Ik heb zelf een voorkeur voor
rozen met een open vorm, die niet al te gevoelig zijn voor ziektes. Deze zijn te bestuiven door
insecten en hebben een licht, natuurlijk karakter. Een paar van mijn absolute favorieten zijn:
* ROSA ’THE SUPER FAIRY’ - Een klimmende variant van ’The Fairy’, met een wat fellere roze kleur. (1)
* ROSA ’BALLERINA’ - Bloeit eindeloos door en wordt druk bezocht door bijen. (2)
* ROSA ‘MOZART’ - Ook al zo’n eindeloze bloeier. Hij lijkt enorm op ‘Ballerina’, maar is wat feller roze. (3)
* ROSA ’THE FAIRY’ - De reden dat ik gek ben op deze roos is dat er geen rijkere bloeier is en de
gevulde bloemetjes een beetje vintage aandoen. Ik vind ze vooral op stam geweldig. Vandaar dat ik
er een volledige laan van heb aangelegd langs het tuinpad naar mijn voordeur. Het enige nadeel is
dat hij niet geurt. (4)
* ROSA ’GUIRLANDE D’ AMOUR’ - Een witte trosroos die zowel op stam, als klimmer of los in de
border prachtig is. (5)
* ROSA ’OPEN ARMS’ - Kan perfect in een pot en neemt weinig ruimte in, dus ook ideaal voor in een
kleine tuin. Hij klimt lichtjes en heeft prachtige bloesemachtige bloemen. (6)
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Een groenportret
Sinds ik in Parijs, tot grote frustratie van mijn gezelschap,
niet weg te slaan was bij de groene muur van het Musée du
quai Branly, was ik vastbesloten zoiets thuis na te maken.
‘Waarom zou een plant alleen in een pot thuishoren als deze
ook je muur kan bedekken’, bedacht ik mij euforisch, nadat
ik onder vriendelijke doch ferme dwang van mijn gezelschap
het museum dan eindelijk verliet. Nu woon ik niet bepaald in
een huis dat dezelfde riante afmetingen heeft als het eerder
genoemde museum, maar dat mag de pret niet drukken. Na
wat onderzoek bleek het griezelig prijzig om een groenportret
aan te schaffen. Dan maar zelf dacht ik blij, want wat is er
nu leuker dan binnen lekker aan te klooien met planten als
er buiten alleen striemende regen, kou en, als het beetje
tegenzit, hagelstormen wachten? Na lang zoeken vond ik een
systeem dat mij toeliet zelf planten uit te kiezen, en waarbij
water geven bovendien heel makkelijk gaat. Bovenin zit een
opening en het water wordt vanzelf verdeeld tussen alle
planten. Negen vakjes kon ik vullen, waarbij ik gekozen
heb voor de volgende planten:
* Hedera * Senecio ’Mountain Fire’ * Fittonia ’Mont Blanc’
* Syngonium ’Pixie’ * Chlorophytum comosum ’Ocean’

/k heb niet alle
vakjes gevuld
omdat ik het
juist zo aantrekkelijk vond
de planten
een beetje de
ruimte te geven
om aan de
wandel te gaan.
De planten die
ik koos hebben
die neiging
van nature en
zo ontstaat er
een geweven
effect waarbij
er in alle vakjes
zomaar iets
tevoorschijn
kan komen.

Kleien & kliederen

Het even snel vullen van dit ‘portret’ was er zeker niet bij. Ik dompelde
de wortelkluiten van de planten onder, verwijderde een groot deel van de
grond, en plaatste ze één voor één in de met vilt afgedekte vakjes. Bij
het onderdompelen van de planten kwamen er bij de klimop wat jonge
plantjes bij, die ik tussen de rest van de planten heb geplaatst.
In het portret zat al wat grond, waarvan beweerd werd dat deze ‘speciaal
is voor verticale beplanting’. Simpel gezegd betekent dat gewoon dat er
veel kokosvezels inzitten, die goed vocht vasthouden en daarom stevig
zijn. Jammer genoeg zat er lang niet genoeg bij, wat resulteerde in flink
kleien. Ik schepte de aarde die losgekomen was uit het water waarin ik
alles ondergedompeld had en kleide dat rondom de plantjes. Na een uurtje
kliederen zag mijn portret er fantastisch uit, mijn keukenvloer daarentegen
had ik zo kunnen inzaaien, zoveel grond had ik er achtergelaten.
Het portret heb ik drie weken de tijd gegeven om te wortelen, voordat ik
het ophing. Dit voorkomt dat de plantjes er zomaar uit vallen. Inmiddels
hangt het er al een tijdje en ik ben erg tevreden!
VOLGENDE KEER Anne vertelt je over nerines (nu planten),
twee onmisbare boeven in de tuin, Erigeron en Verbena
bonariensis, fruit uit de kleine tuin en gras repareren.
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