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/eder jaar in juni ben ik blij dat mijn ongeduld het niet  
won van mijn liefde voor planten.

Snijbiet is lekker,  gemakkelijk te kweken en staat zo  vrolijk met zijn kleurrijke stengels, dat ik deze niet zou  willen missen in mijn moestuin. /n juni staat er zoveel  dat ik het plukken bijna niet bijhoud.

OUD BEESTJE 
Verscholen achter een orgie van zevenblad en een feestvierende 
vlinderstuik trof ik een oude roos aan tegen de gevel van mijn toen  
net nieuw aangeschafte, doch oude huis. Mijn eerste reactie - na 
me weken door de rimboe gevochten te hebben - was de roos op te 
geven. Ik zag vooral een mengeling van slecht nieuws: meeldauw, 
sterroetdauw en luizen, allemaal present op één enkel blad. Ik greep 
de onderkant van de roos al om deze met een ferme ruk uit zijn lijden 
te verlossen, toen mij opviel dat hij, tot een aantal jaar geleden, erg 
goed gesnoeid moest zijn. De vroegere bewoonster van mijn huis stond 
bekend om haar plantenkennis en groene vingers. Tot nu toe had ik al 
een aantal pareltjes weten te reanimeren van onder de overbegroeiing 
uit. Ik besloot erop te vertrouwen en de roos te redden. Ik snoeide 
het oude beestje zo rigoureus terug, dat ik op een gegeven moment 
dacht dat hij het niet zou overleven. Daarna kreeg hij een grote 
hoeveelheid compost en wormenmest, afgemaakt met een beetje 
biologische rozenmest en veel lucht en ruimte. Al gauw vormden zich 
nieuwe knoppen en liep de roos uit. Het bleek een prachtige, oude 
roodroze roos te zijn, en ieder jaar in juni ben ik blij dat er hier vroeger 
een tuinvrouw woonde, net als ik, en dat mijn ongeduld het niet won 
van mijn liefde voor planten. 

Cosmea kweek ik als sierplant voor in de tuin en als  snijbloem voor op de vaas. Vanaf juni loop ik dagelijks met een bosje van deze lieve bloemetjes naar binnen. 



In de tuin van Anne

05|2019  Tuinseizoen    31

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

Schreeuwerige gangmakers 
Er is een enorm aanbod aan lelies verkrijgbaar. Mijn absolute en elegante favoriet is Lilium 
regale, en deze staat nu vol in bloei. Jaar na jaar bloeit hij rijker, de geur is fantastisch en bij 
ieder open raam of deur van mijn huis is hij te vinden. Daarnaast zijn er honderden andere 
lelies te krijgen, in alle denkbare kleuren. Van schreeuwend oranje en geel tot romantisch 
zachtroze en stijlvol zachtpaars. Als Lilium regale een chique, elegante dame is, dan zijn de 
andere lelies in mijn tuin haar schreeuwerige zusjes. Toch heb ik ze niet kunnen weerstaan. 
Ten tijde van de diepste krochten van de winter, starend naar mijn beeldscherm, dromend 
van betere tijden in de zon, bestelde ik Lilium ’Pink Perfection’ en Lilium ’Robina’. Ieder jaar 
weer als bij een lang verwacht feestje, zie ik uit naar hun komst, en ieder jaar weer maken ze 
als luidruchtige gangmakers een niet te missen entree. Met een licht ongemakkelijk gevoel 
zie ik ze groter en groter worden, de bloemknoppen langzaam openbarsten, totdat ze alle 
muurbloempjes om hen heen verbleken met hun schoonheid en geur. Het lijkt wel alsof alle 
goede gesprekken in het feestje dat mijn tuin is, verstommen als zij om aandacht vragen. Het 
is met zowel weemoed als opluchting dat ik ze weer zie vertrekken na de bloei en de rest van 
de tuin weer aan het woord kan komen voor een subtieler vermaak. 

Of ik gek ben op lelies? Jazeker! Hoewel ik het in de tuin graag een 
beetje subtiel houd, gaat mijn tuin in juni helemaal los. Om daarna 

weer terug te keren naar een meer subtieler vermaak.     
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LELIEGEKTE

PRIVACYBOMEN
In de bebouwde kom zit je nogal eens op 
elkaars lip. Mijn oplossing is om bomen zo te 
leiden dat ze een privacyschermpje vormen. Een 
soort heggetje op een stokje, die nieuwsgierige 
blikken tegenhoudt. Zo heb ik een morel (zure 
kers) staan tussen mij en de buren, en ben ik 
een Prunus zo aan het leiden dat hij een parasol 
vormt tegen de zon én tegen de bewoners die 
graag vanaf het balkon kijken wat ik allemaal 
uitspook. Ideaal!
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LELIES, LELIES  
EN NOG EENS LELIES  
Lilium regale staat voor mij weliswaar met stip op plaats 1, maar daarnaast kan ik 
niet genoeg andere lelies in mijn tuin hebben. Én op beeld vastleggen!  

1 Lilium ’Robina’ torent boven je uit als je op het bankje zit, dat er vlak naast staat. 
2 Als er een zacht briesje waait, zorgen de lelies bij het open raam voor een heerlijke geur binnen.
3  Lelies zijn ideaal om dingen in de tuin te verbloemen. Hier vormen ze een geurig scherm tussen  

het terras en de - ook geurende, maar dan van een heel ander kaliber - kippen. 
4  Ik blijf me verbazen over hoe hoog Lilium ’Robina’ wordt. Na een paar jaar in goede grond piepte  

hij boven de 180 cm uit!
5 Lilium ’Pink Perfection’ heeft inderdaad een prachtig roze kleur. 
6  Mijn absolute favoriet: Lilium regale. Zo subtiel als een lelie (met moeite) wordt. De geur is  

onweerstaanbaar. Deze koningslelie is wit, met een geel hart en prachtige roze knoppen,  
die een streepje achterlaten op de bloem.

4 5 6

‘Toegegeven, 
ze over-

schreeuwen 
mijn andere 
tuinplanten, 
maar toch 

kan ik ze niet 
missen.’
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De buitenaards ogende wortelstokken van de Naald van  
Cleopatra (Eremurus) kunnen je met geen mogelijkheid 
voorbereiden op de fabelachtige pracht van de bloemen  
die in juni verschijnen. Toegegeven, zoals de naam doet  
vermoeden is deze plant een beetje een diva. Natte voetjes 
duldt ze niet en concurrentie is uit den boze. Behandel je 
haar als de koningin die ze is, dan word je beloond. 
Ik heb de wortelstokken op een mengsel van grind en 
compost geplant, vrij ondiep. Dit kan van oktober tot en 
met april, op een zonnige plek. Daarna heb ik deze dame 
afgedekt met een flinke hoeveelheid cacaodoppen, zodat ze 
het niet te koud zou krijgen in de winter. In de vroege zomer 
maakte ze, tot mijn opluchting tevreden over mijn pogingen 
haar te koesteren, haar opwachting met mijn beloning:  
metershoge bloemen, bedekt met zoemende bijen. Op  
veilige afstand van de wortelstokken heb ik Geranium  
’Blue Cloud’ geplant. Deze vult de grond rondom de  
Eremurus zodat ik, ondanks de veeleisende aanwezigheid 
van een diva, toch geen ruimte verspil. 

Naald van Cleopatra -  
onweerstaanbare exoot  

Jasminum polyanthum 
Beth Chatto is mijn heldin. Ik las alles wat ze schreef, en was diep 
bedroefd toen ze overleed. Mijn droom is nog steeds om met een lege 
auto naar haar befaamde Engelse kwekerij te rijden, en daarna - met de 
achterbak afgeladen vol - naar mijn tuin terug te keren. In een van haar 
boeken, een geestige briefwisseling tussen Beth Chatto en de al even 
briljante tuinier Christopher Lloyd, trof ik een tip aan die ik opvolgde. 
Jasminum polyanthum stond in de winter in het Chatto huishouden, waar 
deze bloeide en een heerlijke geur verspreidde. Zodra er rustig, warm 
weer te verwachten was, verhuisde de jasmijnplant weer naar de tuin. Hier 
laadde de plant rustig op, om voor de vorst weer naar binnen te worden 
gehaald om binnen opnieuw te beginnen met bloeien. Ik doe dit nu al een 
aantal jaar achter elkaar en ik word zo blij van de zomerse geur in huis. 
Ik snoei de plant wanneer deze naar buiten gaat een beetje terug, en leg 
rond augustus een flinke laag smeerwortelbladeren rondom de plant. Deze 
natuurlijke plantenvoeding zorgt voor een rijke bloei en tegen de tijd dat 
de jasmijn naar binnen kan, zijn de bladeren opgenomen in de grond.

VOLGENDE KEER  Anne vertelt onder meer over Toscaanse 
jasmijn, een plant die veel herinneringen bij haar oproept, en 

over het altijd te veel of te weinig hebben van courgettes. 


