Als er iets is dat mij terug kan brengen naar mijn mooie tijd
in Rome, dan is het wel de geur van Toscaanse jasmijn.

ROMEINSE
HERINNERINGEN

Voordat ik mijzelf compleet verloor aan tuinieren en hier mijn werk van
maakte, werkte ik binnen de culturele sector. Ik studeerde onder andere
kunstgeschiedenis en woonde daarvoor een tijdje in Rome. Ik heb hier
fantastische herinneringen aan - ik leerde er mijn man kennen - en als er
iets is dat mij terug kan brengen naar deze mooie tijd, dan is het wel de
geur van Toscaanse jasmijn (Trachelospermum jasminoides). Deze briljante
klimmer is overal in Rome te vinden. Hij bloeit onverschillig door tussen
de massa’s toeristen en toenemende dieseldampen in de stad. De geur
is weergaloos. Het leukst vond ik het ineens de bloemen te ruiken zonder
ze ergens te kunnen ontdekken. Dan bleek het meestal een goed verstopt
dakterras te zijn waar iemand - in mijn gedachten dan - zat te genieten
van een glas prosecco, bloedmooi Italiaans gezelschap en een goed gevuld
bord met antipasti. Eenmaal thuis kon deze klimmer dus niet ontbreken
in onze tuin. Waar de jasmijn in Rome tegen alles lijkt te kunnen, zijn er in
ons kikkerlandje wel dingen om rekening mee te houden. In mijn ervaring
is zelfs -15 geen probleem, mits het niet te nat wordt. Kou en natte voetjes
betekent het einde van de plant. Ik heb ze daarom in verhoogde bedden
geplant, met een goed drainerende grond. Het voordeel hiervan is dat je op
de randen van deze bedden kunt zitten, zodat je compleet omringd wordt
door de geur. In de vollegrond is zeker ook te doen, maar meng dan flink
wat grind door het plantgat zodat overtollig water weg kan. In potten
doet de jasmijn het ook fantastisch. Je kunt ze dan inpakken of vorstvrij
wegzetten. Voor alle situaties geldt wel dat een plekje met een paar uur
volle zon een voorwaarde is. De bloei begint vroeg en gaat maandenlang
door. Zo kan ik mijzelf iedere zomer weer in Rome wanen, misschien niet
op een dakterras, maar wel met een glas prosecco, een goed gevuld bord
met antipasti en bovenal: bloedmooi gezelschap.

Vorige maand vertelde ik over de uitbundige lelies in
mijn tuin. Nu ze uitgebloeid raken, wordt het wat rustiger
in de tuin. Een tip: verwijder de knoppen na de bloei.
Zo bewaart de lelie alle energie voor volgend jaar,
in plaats van zaad te gaan vormen.
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Moet je Agapanthus nu ontmoedigen door ze in een krappe
pot te planten of juist in de vollegrond zetten. In mijn
ervaring - excusez le mot - maakt het geen ene zak uit. Ik
kies winterharde soorten, dek ze in de herfst af met een
flinke laag cacaodoppen en zie ze elk jaar zonder morren
weer verschijnen, in de vollegrond én in potten.

In de tuin van Anne

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

GEURBOMMETJES EN
ZOETE VRUCHTEN
In de zomermaand juli is er veel waar Anne zich over kan verheugen.
Zijn het niet de geuren van haar geliefde Toscaanse jasmijn en
lathyrus, dan zijn het wel de eerste courgettes en zomerframbozen.
FOTO’S: ANNE WIEGGERS, EEFJE DOPPEN (PORTRET)

KILO’S
COURGETTES

Madeliefjes

Het liefst zou ik in plaats van gras een madeliefjes-‘gazon’ willen. Ik heb vele mensen hoofdschuddend zien weglopen na mijn blije betoog over dit onderwerp. (Wellicht zijn borrels
niet de beste gelegenheden voor mijn ‘duurzaam tuinieren is fantastisch’-verhalen...) „Gras
is gras, dat is groen, je maait het, en alles wat er tussen groeit hoort er niet”, is ongeveer de
strekking van wat ik te horen kreeg. „Zal wel weer duurzaam zijn of zo…”, kwam er nog
achteraan. En dat klopt! Een groene grasmat doet heel weinig voor de natuur. Toegegeven,
het ziet er keurig uit, maar insecten hebben er helemaal niets aan. Op het platteland sterven
insecten (en daarmee vogels) uit omdat er zo’n monocultuur heerst. Hectare na hectare vol
van dezelfde plantjes staan voor hongerige beestjes gelijk aan een woestijn. De veldbloemen
die mijn moeder nog plukte en overal zag, zijn we kwijt. (Na dit betoog was er daadwerkelijk
geen mens meer die nog luisterde, waarna ik maar op een ander onderwerp overschakelde).
Ik plant om die reden bollen in mijn gras. Krokussen bijvoorbeeld, bloeien lekker vroeg zodat
er al snel iets te eten te vinden is in mijn tuin. Daarnaast laat ik paardenbloemen staan (ik
pluk alleen de pluizenbolletjes weg, zodat het niet mijn hele tuin overneemt) en ik heb, jawel,
madeliefjes in mijn gazon gezaaid. Er zijn weinig bloemen die ik leuker vind dan madeliefjes.
Ze trekken insecten aan, en zien er precies zo aardig uit als hun naam doet vermoeden. Ze
breiden zich al aardig uit. Nu maar hopen dat het doorzet.

Er is altijd een moment in het voorjaar dat ik
met flink chagrijn courgettes moet kopen op de
markt. Meestal ben ik hier het meest knorrig
over in mei en juni. De courgetteplantjes in mijn
moestuintje groeien uit tot hoopvolle planten
die op het punt staan te gaan produceren, maar
pas nu, in juli, doen ze dat dan ook echt. In
slechts luttele weken produceren ze zelfs zoveel
dat ik niet meer weet wat ik ermee aan moet.
Ik vind ze heerlijk in pasta’s en lasagne, maar
zelfs dat komt op een gegeven moment je neus
uit. Mijn oplossing is ze, op een dag dat je wat
tijd hebt, om te zetten in flinke hoeveelheden
soep. Het grote voordeel van dit hartje zomer te
doen, is dat er zoveel kruiden voor handen zijn.
Ik vries de soep in bakjes in de juiste porties in
zodat ik het in de herfst alleen maar in een pan
hoef te gooien en neer kan ploffen. Er is niets
zo fijn als de smaak van de zomer te proeven
wanneer je - verkleumd en modderig na een
lange dag werken - bij de kachel zit.
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JULI BEAUTY’S EN KLUSJES
1 ROSA ’BURGUNDY ICE’ past perfect bij mijn favoriete clematis ’Purpurea Plena Elegans’. Op stam steekt
deze roos prachtig boven de rest van de planten uit en pikt deze de kleur op van de clematis.
2 GAURA ’WHIRLING BUTTERFLIES’ lijkt ook echt op een wolk vlinders. Vanaf juli zijn ze er, tot en met de
herfst. Ik verlies wel eens een plant in de winter, maar dit is een van de weinige waarvan ik dat pik en die ik
herplant. Hij is het gewoonweg waard.
3 In juli zie je de planten bijna groeien, zo hard gaat het. Het OPBINDEN van planten houdt de boel een beetje
in toom.
4 Vanaf deze maand heb ik PEPERTJES! Hoe warmer het weer, hoe heter onze curry’s worden. Op de een of
andere manier werkt dat toch verkoelend.
5 AGASTACHE ’BLUE FORTUNE’ bloeit vanaf nu en vind ik echt een heerlijke plant. Hoe warm en droog het
ook wordt, stoïcijns bloeit deze anijsnetel door.
6 ZOMERFRAMBOZEN zijn heerlijk. Ik probeer ieder jaar weer eerlijk te delen, maar de meeste van deze
vruchtjes halen de keuken niet.
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‘Er is weinig
zo fijn als een
rijpe framboos,
warm van
de zon, in je
mond steken.’

6

In de tuin van Anne

Vintage schilderijtje

Mijn lievelingsclematis is Clematis ’Pupurea Plena
Elegans’. Een prachtig dubbel bloemetje in een
purperen kleur die er zelfs op de meest zonnige
dag uitziet alsof hij geschilderd is op een vintage
schilderijtje. Hij past prachtig bij mijn oude
woning en ik kwam er ook nog achter dat de
bloemetjes het heel goed doen als snijbloemen.
Ik verspreid ze in kleine antieke vaasjes en vul zo
met een kleine bos bloemen mijn hele kamer met
hun vintage charme. Ik zorg dat de voetjes van
deze plant in de schaduw staan, en de kopjes in de
zon. Dat heeft clematis het liefst. Hij heet dan ook
niet voor niets ‘bosrank’. Tussen de bomen rankt
de plant omhoog op zoek naar de zon, terwijl de
bodem koel en vruchtbaar blijft. Jaarlijks gooi ik
een flinke hoeveelheid compost rond de plant.
In februari snoei ik alle oude groei terug, omdat
hij bloeit op nieuw hout. Verder heb ik er geen
omkijken naar, met een prachtig resultaat.

Weergaloos geurbommetje

In juli bloeit mijn lathyrus volop. Het is mijn absolute favoriete snijbloem. Het zijn
prachtige, vlinderachtige bloemetjes die een weergaloze geur verspreiden. Ik heb ze
vaak gebruikt bij bijzondere gelegenheden, waardoor de heerlijke geur ook nog mooie
herinneringen naar boven brengt. Ik bind ze op in de moestuin, waar ze als klimmers
vrolijk boven al dat eten uittorenen. Ze zijn makkelijk te zaaien en bloeien alsmaar
door mits je blijft plukken, en dat is bepaald geen straf. Enthousiast geworden? Zet deze
zaadjes dan op de lijst voor volgend jaar. Kies wel de ‘odoratus’-variant, want die ruiken
zo lekker. Zaai ze in de herfst of het vroege voorjaar in wc-rolletjes met goede compost,
zodat ze lekker diep kunnen wortelen, en plant ze in april uit. Ze zijn hongerig en
dorstig, maar dat zijn deze geurbommetjes zeker waard.

VOLGENDE KEER Volgende keer Anne vertelt over water besparen, probeert de
anarchie in de border in toom te houden en denkt toch alvast even aan de herfst.
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