LIEUWE WESTRA, TUINADVISEUR BIJ
TUINKEUR, BEANTWOORDT IN DEZE RUBRIEK
VRAGEN VAN LEZERS. HEB JE EEN TUINVRAAG? MAIL DEZE NAAR REDACTIE.TUIN@
VIPMEDIA.NL O.V.V. VRAAG HET LIEUWE.
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HOEVEEL JAREN BLIJVEN SIERGRASSEN MOOI ZONDER IN HET MIDDEN
KAAL TE WORDEN? EN KUN JE DIT
VOORKOMEN?
Siergrassen blijven zeker 4 tot 5 jaar mooi,
zonder dat je er veel omkijken naar hebt.
Knip ze jaarlijks in het vroege voorjaar af,
dan komen ze weer prachtig terug. Als
siergrassen verouderen dan kunnen ze in
het midden inderdaad kaler worden. Doe
ze dan vooral niet weg want je kunt ze
makkelijk verjongen. Dit doe je door ze
na de winter, in maart of april, te delen.
Knip het gras eerst 10 tot 15 cm boven
de grond af. Steek de pol dan met een
scherpe spade in een paar stukken. Rooi
deze stukken en gooi het middengedeelte weg, zoals je dat ook doet bij het
scheuren van vaste planten. De buitenste,
jongere stukken plant je weer terug. Siergrassen houden van een zonnige plek en
goed doorlatende grond. Aan natte of rijk
bemeste grond hebben ze een hekel.
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WIJ WILLEN EEN NIEUWE SCHUTTING
PLAATSEN EN DEZE CAMOUFLEREN
MET KLIMPLANTEN. DE SCHUTTING
STAAT IN DE HALFSCHADUW. WELKE
KLIMPLANTEN RAAD JE ONS AAN?
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MIJN TULPENBOLLEN KOMEN MAAR
TOT 5 CM UIT, DAARNA GROEIEN ZE
NIET MEER. WAT IS DE OORZAAK?
Heb je vorig voorjaar de tulpenbollen na
de bloei gerooid en ze in de herfst opnieuw geplant? Dan heb je ze misschien
niet goed bewaard, dat wil zeggen; te
warm, te koud of te vochtig. Tulpenbollen bewaar je ‘s zomers op een droge
plek, bij voorkeur bij 20 °C. Het kan ook
aan de grond liggen. Tulpen houden van
kalkrijke, voedzame grond. Is de grond
in je tuin te zuur, dan zullen ze geheid
het loodje leggen. Op arme grond zullen
ze alleen het eerste jaar goed bloeien.
Ook al strooi je vroeg in het jaar (bloembollen)mest, bij de meeste tulpen die je
in de grond laat zitten, wordt de bloei
elk jaar minder. Hoe dan ook, knip na
de bloei altijd de uitgebloeide bloemen
eruit, anders gaat er veel energie zitten
in de zaadvorming en dat gaat ten koste
van de kwaliteit van de bol. Het loof van
uitgebloeide tulpen moet je juist laten
zitten. Verwijder dit pas als het helemaal
is afgestorven. De voedingsstoffen uit de
bladeren gaan dan niet verloren, maar
komen ten goede aan de bloembol. Over
het algemeen bloeien tulpen het best als
je in het najaar nieuwe bollen plant.

Voor veel mensen is het verrassend hoeveel klimplanten het goed doen in de halfschaduw. Heel geschikt zijn bijvoorbeeld
klimop, bruidssluier, hop of wilde wingerd.
Dit zijn krachtige klimmers waarmee je de
hele schutting kunt camoufleren. Toevallig
staat er bij mijn schoonmoeder een wilde
wingerd (Parthenocissus tricuspidata)
tegen de schutting, deze is boven over het
raamwerk geleid. Iedere winter wordt hij
helemaal terug geknipt tot op de hoofdtakken. In het voorjaar loopt hij weer uit en
dan hangen de lianen ’s zomers vanaf 2 m
hoogte tot op de grond. Schitterend, vooral als in de herfst de bladeren prachtig zijn
verkleurd. Ook diverse Clematis-soorten
zijn geschikt voor in de halfschaduw,
bijvoorbeeld Clematis montana, C. vitalba
en een grootbloemige zoals ‘Nelly Moser’.
Maar ook klimhortensia, kamperfoelie,
winterjasmijn en zelfs sommige rozen,
zoals Rosa ‘New Dawn’, kunnen. Deze
laatste zal wel minder bloemen geven
dan op een zonnige plek. Verbeter vóór
aanplant de grond met een flinke lading
compost en strooi na aanplant wat mest.

04 | 2022 TuinSeizoen

23

5

MIJN OOSTERSE PAPAVER DOET
HET SLECHT. ER VERSCHIJNEN WEL
BLOEISTENGELS, MAAR DAN WORDT
DE BLOEMKNOP BRUIN, NET ALS HET
BOVENSTE DEEL VAN DE STENGEL,
WAARNA DE BLOEMKNOP GAAT HANGEN. IS DIT EEN ZIEKTE? EN HOE KAN
IK DIT VERHELPEN?

EEN GROOT DEEL VAN DE BORDER
RONDOM DE VIJVER IS OVERWOEKERD MET HEERMOES. HOE KUNNEN WE DEZE TERUGDRINGEN TOT
EEN AANVAARDBAAR STUK?
Als je heermoes in je tuin tegenkomt, dan
heb je wel een uitdaging, want deze plant
wortelt heel diep en maakt meterslange,
erg sterke wortelstokken. Ze allemaal
verwijderen is een heel lastige klus. Daarbij loopt elk in de grond achtergebleven
stukje wortel weer opnieuw uit. Heermoes
groeit op heel arme grond. Om te kunnen
groeien, haalt hij zijn voeding heel diep
uit de aarde. Je kunt deze woekerende
plant tegen gaan werken door de grond
te bemesten. Gebruik mest waar veel
mineralen in zitten, bijvoorbeeld lavameel,
of mest waar veel kali en fosfor in zit. De
grond wordt dan te rijk voor heermoes,
waardoor hij minder zal woekeren. Je
bent er echter niet zomaar vanaf. Net als
bij zevenblad, is heermoes bestrijden iets
voor de lange adem. Je kunt de plant
ook proberen uit te putten door regelmatig zoveel mogelijk van zijn wortels eruit
te trekken. Dit is wel veel werk! Het kan
handig zijn om een bepaald stuk border af
te schermen, als kader waarbinnen je gaat
werken. Ga aan de ene kant van de grens
de heermoes te lijf en laat deze aan de
andere kant voor wat het is, of strooi daar
wat mest om het de heermoes moeilijk te
maken. Langdurig de grond afdekken met
plasticfolie kan ook helpen, maar dat is
wel een lelijk gezicht.
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IN ONZE TUIN IS DE MUNT ZOMAAR
VERDWENEN. TERWIJL HIJ VORIGE
JAREN OVERAL WOEKERDE. KAN DAT
DOOR HET KOUDE VOORJAAR ZIJN?

Munt is een heel makkelijke plant die
weinig eisen stelt aan de grond. Toch
houdt hij wel van vruchtbare grond die
goed waterdoorlatend is. Munt staat het
liefst in de zon, maar een klein beetje
schaduw is ook geen probleem. Wat hier
aan de hand is? Naar mijn idee kunnen
twee dingen zijn misgegaan. Óf je munt
is door wateroverlast in de winterperiode weggerot en verdwenen, óf hij is in
het voorjaar uitgedroogd. Munt is voor
dat laatste gevoelig want hij wortelt heel
ondiep. Een koud voorjaar kan het probleem niet zijn, want munt is winterhard
en kan goed tegen vorst.
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Bij Papaver orientale, ofwel Oosterse papaver, is de standplaats heel belangrijk.
Het is een plant voor goed doorlatende,
lichte grond. Op kleigrond doet hij het
echt niet. Oosterse papaver is winterhard, hij kan goed tegen droogte en ook
zeewind is geen probleem. Waar jouw
papaver waarschijnlijk last van heeft, is
een schimmelziekte, want dat komt bij
deze vaste plant nogal eens voor. Schimmels overleven op oude plantenresten,
bijvoorbeeld op afgestorven blad. In
mei en juni, bij wat hogere luchtvochtigheid en matige temperaturen, steekt de
schimmel dan weer de kop op. Wat je
kunt proberen, is de papaver regelmatig
te besproeien met brandnetelgier zodra
de plant na de winter weer boven de
grond komt. Dit maakt de plant sterker
en minder vatbaar voor schimmels.
Schimmelziektes zijn echter erg hardnekkig. Is je papaver toch weer aangetast,
dan kun je dit eigenlijk alleen bestrijden
met chemische bestrijdingsmiddelen. Wil
je dat niet, dan zit er niks anders op dan
de plant te rooien en in de afvalbak te deponeren. Ga je dan een nieuwe Oosterse
papaver aanplanten? Zet deze dan op
een andere standplaats.

