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Mijn koningslelies zijn hun titel niet langer waardig  
als ze onder handen genomen zijn door de larven van  
het leliehaantje.

De damastbloemen (hesperis matronalis) in mijn tuin ruiken heerlijk en worden druk bezocht door vlinders. Vooral de koolwitjes lijken enthousiast. Dat resulteert vast weer in half opgevreten koolplanten in mijn moestuin, maarja, de rupsen moeten ook eten…
OP JACHT 
Ik ben bijna nergens vies van. Alles wat kruipt en kriebelt, is welkom 
in mijn tuin. Vanuit de redenatie ‘er is voor iedereen genoeg’ haal ik 
mijn schouders op voor wat geknabbel aan mijn planten of wat 
verdwenen frambozen of aardbeien. Toch is er één beestje waar ik 
als doorgaans ontspannen persoon, bloedagressief van word: het 
leliehaantje. Niet eens het felrode kevertje zelf is zo’n ramp. Het is 
zijn slijmerige kroost dat mij tot wanhoop drijft. Mijn koningslelies zijn 
hun titel niet langer waardig als ze onder handen genomen zijn door 
deze larven. Hun ultieme en vieze truc is zichzelf te bedekken met 
hun eigen ontlasting. Er is geen enkel zorgvuldig mijn tuin ingelokt 
vogeltje, dat zo gek is zich door een bak stront heen te werken voor 
de luttele vergoeding van een larve. Natuurlijke vijanden hebben ze 
dus niet. Vandaar dat het tijd is voor de jacht. Ik zet mijn vredelievende 
gevoelens opzij en speur mijn opkomende Lilium regale af naar de rode 
boosdoeners. Er komt absoluut geen gif mijn tuin in, dus het wordt een 
behoorlijke ‘hands on’ jacht. Jakkes. Houd je hand onder het kevertje, 
tik tegen de lelie aan en ze laten zich er zo in vallen. Tsja, en dan is 
het aan jou om te besluiten hoe het afloopt met het leliehaantje. Mijn 
tip: denk aan de met slijm bedekte restanten van lelies, en de heerlijke 
geur die je zal missen als ze hun gang kunnen gaan. Voel de agressie 
opborrelen, en jaag, jaag!

Ooit stonden er In deze pot aardbeien, totdat ik hem verplaatste naar een hoek in de tuin waar ik hem vergat. Van aardbeien is geen spoor meer te bekennen; het Mexicaans madeliefje (Erigeron karvinskianus) heeft alles opgeslokt. Ik vind het effect zo mooi dat ik het zo heb gelaten.
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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

Champignonkweker tegen wil en dank
Vol enthousiasme schepte ik afgelopen herfst een aanhanger vol met biologische champost 
op mijn verhoogde moestuinbed. Dit restproduct van de champignonteelt bestaat uit tot  
70 graden verwarmde mest. Onkruidzaden zijn dus geen probleem en het is, doordat het 
goed verteerd is, niet te scherp voor de jonge wortels van plantjes. Een ander voordeel is  
dat het rijk is aan kalk. Met een steeds zuurdere grond door vervuiling, komt champost  
als geroepen! Beter kon niet, dacht ik dus glimlachend toen de lokale scouting het kwam  
brengen vanuit de kweker. Zij een zakcentje voor activiteiten, ik een grote oogst en goede 
grond. Alle zaailingen die ik erin plantte, leken beter te groeien dan ooit. Wel zag ik vanaf een 
afstandje dat de grond steeds onregelmatiger werd. Met het fijne vooruitzicht van verse pesto, 
gewapend met schaar, oogstmand en flinke honger, kwam ik erachter wat het heuvelachtige 
effect veroorzaakte. Champignons! Massa’s en massa’s champignons. En daarbovenop de 
grootste hoeveelheid naaktslakken die ik ooit bij elkaar had gezien! De pesto inmiddels
compleet vergetend en met een opkomend gevoel van paniek begon ik aan de slijmerige 
klus van het slakken rapen. Tot mijn grote opluchting leken de slakken alleen geïnteresseerd 
in de enorme champignons die ik per ongeluk gekweekt had. Mijn basilicum, lathyrus en 
andere plantjes werden compleet genegeerd door de meute champignoneters. Aangezien 
ik ook nog een flinke hoeveelheid oude paardenmest op de grond had aangebracht, heb ik 
de champignons maar niet gegeten. Het werd gewoon pesto. 

In mei zijn het niet alleen de bloemen in de tuin van Anne, die zich 
laten zien. Ook rupsen, kevertjes, larven en bijen komen weer tot 

leven; ze doen zich te goed aan de sappige blaadjes of helpen de 
planten juist, zodat er straks veel te oogsten en te genieten valt.

FOTO’S: ANNE WIEGGERS, EEFJE DOPPEN (PORTRET) 

BEESTJES  
EN BLOEMEN

OVERAL  
SNOEPEN
Overal in mijn tuin valt wat te snoepen. Zo kun je 
op een bescheiden stukje grond hartstikke veel 
oogsten. In hangmanden groeit Oost-Indische 
kers. Dit jaar koos ik voor ’Milkmaid’ (foto), 
die prachtig kleurt met Camassia leichtlinii 
’Sacajawea’, die verspreid door de tuin staat. 
Naast mijn favoriete leesplekje staat een grote 
houten moestuinbak met sla, rucola, aardbeien 
en peterselie. Zo zit ik snoepend te lezen. Waar 
we vaak ’s avonds eten, zorgen aardbeien aan 
de rand van het terras voor het toetje. Aangezien 
regenachtige dagen hét moment zijn voor thee, 
maar niet om naar achter in de tuin te lopen, 
staan aan weerszijden van de keukendeur 
verhoogde bakken met allerlei soorten munt en 
citroenmelisse. Ik hoef alleen de deur open te 
gooien, wat te plukken en thee te zetten. Naast 
mijn kippen staan allerlei soorten bessen. Zo 
kan ik ’s ochtend voor mijn ontbijt een vers eitje 
halen en een kommetje bessen, waarvan ik vaak 
de helft aan mijn kippen geef omdat ze die zo 
vreselijk lekker vinden.

°
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ALLEMAAL BEESTJES 
Ik probeer in mijn tuin zoveel mogelijk te doen voor insecten, vogels en andere dieren. Het 
platteland kan voor insecten een groene woestijn zijn; wilde bloemen hebben we bijna niet 
meer en gif en monocultuur binnen de landbouw zorgen ervoor dat ze het moeilijk hebben. 
Dit heeft weer effect op de vogelpopulatie die ook al schrikbarend snel achteruit holt. Ik 
zorg dat er van februari tot ver in de winter iets bloeit in mijn tuin, en laat alles tot in het 
voorjaar staan, zodat er genoeg te eten en te schuilen valt. Mijn bloemen hebben vaak een 
‘open’ bloemvorm. Zo kunnen bestuivers gemakkelijk bij het hart van het bloemetje komen 
om stuifmeel en nectar te verzamelen. 

1 Hommels, zweefvliegen en torretjes op Allium ’Mount Everest’. 
2  De rups van een witvlakvlinder op een van mijn rozenstruiken.
3  De larve van een lieveheersbeestje op een lelieknop. Ik zet deze in het voorjaar uit in mijn tuin om de  

bladluizen wat in toom te houden. 
4  Een paartje libellen. Deze doe je een plezier met schermbloemen in de tuin.
5  Een rosse metselbij die in een van de tunneltjes van het bijenhotel haar eitjes legt. 
6  Na een paar maanden de gewassen in mijn moestuin te hebben bevrucht, zijn de metselbijen klaar met 

eitjes leggen en zijn de tunneltjes dichtgemetseld. 

4 5 6

‘Het is aan  
ons, tuin-  
en balkon-

eigenaren, om 
het verschil  
te maken en  

de dieren  
te helpen.’
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1 ALCHEMILLA MOLLIS (vrouwen-
mantel) is een veelgebruikte plant, maar 
daarom niet minder bijzonder. Alleen al 

de regen of dauwdruppels die erop blijven 
liggen, maken het de moeite waard hem 

te planten. Door het frisgroene blad en de 
geelgroene bloemen komen paarstinten 

prachtig uit.   

2 ALLIUM ’PURPLE SENSATION’ EN 
’MOUNT EVEREST’ zijn mijn absolute 

favoriet. Ze zijn door hun speelse, ronde 
vorm al mooi wanneer ze in knop staan, 
en blijven dit tot ver na de bloei. In mei 
spelen ze een hoofdrol in mijn tuin. Ik 
plant de bollen in de herfst in groepjes 
van 3 of 5 door de hele tuin heen. Het 
loof is niet zo mooi en kan wat geel 

worden. Door ze tussen bijvoorbeeld 
geraniums te planten, is het loof  

verborgen en kan het rustig afsterven, 
zodat de bol energie kan verzamelen  

voor volgend jaar. 

3 NEPETA ’WALKER’S LOW’ is een van 
de makkelijkste en mooiste planten die 
er bestaan. Met wolken paarse bloemen 
en zilverachtig blad combineert de plant 
fantastisch met roze, paars, wit en blauw. 

Bijen en vlinders zijn er gek op en de 
bloei duurt van mei tot ver in de herfst. 

4 CLEMATIS ’VAN GOGH’ is een  
fantastisch mooie klimmer. Deze cultivar 

heeft paarsachtig blad, wat de roze  
bloemen er echt uit laat knallen. 

5 CAMASSIA LEICHTLINII ’BLAUWE 
DONAU’ EN LILIUM REGALE zijn 

de perfecte partners van mijn rozen. 
Camassia bloeit als eerste, waarna de 

rozen en lelies het overnemen. Ik haal de 
bloeiaren van Camassia weg na de bloei, 

zodat alle energie naar de bloei van 
volgend jaar gaat. De stengels van Lilium 

regale laat ik staan. Ik haal alleen de 
zaadhoofden eraf. De rozen ’Mozart’  
en ’Ballerina’ groeien zo hard, dat er  
al snel niets anders meer te zien is  

dan een roze wolk bloemen. 

6 ASTRANTIA MAJOR ’ROMA’ heeft een 
bijzondere, juweelachtige bloemvorm. 

Zeeuws knoopje wordt vaak geprezen als 
snijbloem, maar ze stinken behoorlijk! 

Op je nachtkastje zou ik ze dus niet  
zetten...

FAVORIETEN 
IN MEI

VOLGENDE KEER  Anne vertelt je 
over de geurende lelies bij haar ramen, 

deuren en terrassen, en over de 
naald van Cleopatra.
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