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EEN TOP 10 VAN PLANTEN IN HET
VLAAMSE TUINENLANDSCHAP
WEDSTRIJD VLAAMSE TUINAANNEMER

S

komen. Een
en tuin kan als een levend
schilderij
rij zijn. Werk dus met de kleuren
die planten
ten ons bieden! We
W zien het
moet er misgewoon te weinig! Je mo
schien van houden, maar
ma ook met
bruintinten kan je
j veel doen. San‘Chocolate tip’ heeft mooi
guisorba ‘Choco
De samengebruingetinte bloemen.
b
stelde lange bloemen hebben iets van
essenborstel of een wormpje.
een fle
Deze vaste plant verdraagt goed de wat
vochtigere grond, en doet het goed in
vo
volle zon. Het loof dat groeit tot een
hoogte van 25-40 cm valt niet echt op
wanneer de bloemen op 60 tot 100 cm
boven de plant uitgroeien. De opvallende bloemen zijn massaal te zien
vanaf juni tot soms in augustus,
afhankelijk van standplaats en het
weer.

Henk van Beek
De steenkorven
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Bijna eindigde de prijsuitreiking van “De Vlaamse Tuinaannemer”
editie 2012-2013 in een bloedbad. Tijdens het ludieke intermezzo werd
door ‘theatergroep Pas geverfd’ een moordende concurrentie tussen
twee meststofproducenten in beeld gebracht. Gelukkig valt dit in de
tuinaanlegbranche en onder de boomkwekers nog mee. Er zal vast
een gezonde groene concurrentie zijn, maar we gaan niet over lijken.
Misschien toch de volgende bedenking als we de inzendingen voor
or de
wedstrijd onder de loep nemen: ‘veel tuinen met veel verharding
ding en
beperkt groen!’. We mogen niet blind zijn voor deze trend maar
aar een
tuin met alleen veel dode materialen is toch maar een dode tuin.
uin. Of
wat dacht U? Ik waag mij dus toch aan een ‘Top 10’ uit
it de realisaties
rea saties
van de tuinlaureaten 2012. Dank aan medejurylid en dendroloog
dendrolo Harry
van Trier voor de zoektocht naar vernieuwend groen.
groen

kunnen zijn. De juiste steenkorf,
s
in de
juiste tuin op d
de juiste plaats oogt mooi
en geeft bu
buiten zijn functie als wand,
bankje of wat dan ook een visuele
meerwaarde.
Maar trop is teveel, en
meerwa
teveel
eveel is trop. Dode materialen in een
tuin komen tot leven, als ze perfect
geplaatst zijn. Denk daar maar eens
over na! (* de foto is puur illustratief)

9. Salix rosmarinifolia

Wat een uitvinding. Een constructie die
bestaat uit stevige ijzeren netten die
gevuld zijn met stenen naar keuze. Je
kan ze kopen in smalle opgaande
wanden, vierkante of rechthoekige
blokken, alles lijkt mij technisch
mogelijk. Vullen doe je met kleine
lavastenen, maaskeien, breuksteen,
ook hier is alles mogelijk. En ik moet
toegeven dat ze soms best mooi

Foto Promesse de Fleurs

10. Sanguisorba obtusa ‘Chocolate
Tip’

Als auteur van dienst heb ik het grote
voorrecht om mijn persoonlijke
voorkeur beperkt aan bod te laten

Dit jaar vonden we deze kruipwilg in
verschillende tuinen terug. Steeds
aangeplant in groep. De bolvormige
groei en zilvergrijze bladeren zorgen
voor mooie volumes in de grote tuinen.
Komt bij dat de plant erg aantrekkelijk
is voor bijen. Maar ook zijn sterke
winterhardheid is een troef. Ook
hebben we een aanplanting gezien in
gesnoeide blokvorm. Dus ook in de
strakke moderne onderhoudsvriendelijke tuinen een mooie aanwinst. Zo zie

20

• ????????

EXTRA

Sierteelt&Groenvoorziening 17 • 15 oktober 2012

GROENSPECIAL

je maar dat een plantenkeuze ook
gewoon eenvoudig en degelijk kan zijn.
Dit dan onder het moto ‘Alles komt ooit
een keertje terug’.

7. Leycesteria formosa
Voor mij een leuk weerzien met deze
niet alledaagse tuinplant. De fazantenbes is een vaste plant die ook soms als
exotische halfheester beschreven
wordt. De struikvormige plant kan
gemakkelijk een hoogte bereiken van
1,5 meter, maar verdraagt ook goed de
snoei. Staat graag op een zonnige
plaats. De gezond ogende groene
bladeren, lichtjes blauw aan de
onderzijde, zijn mooi. Maar vooral de
bessen die aan de struik komen na de
witte bloei zijn prachtig. Zeker onder de

BS

AV

6. Apios americana

C
op
y

Ook echte plantenliefhebbers doen een
beroep op de tuinaannemer. Dit dan
vaak voor de grotere constructiewerken. Maar dan zie je vaak dat het
gebruikte assortiment groot is. En ook
voor nieuwigheden is er altijd wel een
plaatsje. Zo vonden we ook de Hydrangea pan. ‘Bombshell’ terug. Het
gebeurt niet vaak dat een kweker op
een nieuwe plant stuit , een nieuwe
bloem, iets wat er nog niet was. Deze
hydrangea is een nieuwe en verbeterde
rde
vorm door een compactere groeii en
een rijkere bloei met prachtige
e roomwitte bloemen. De Bombshell schiet
niet omhoog maar blijft mooi vol en
rond. Hij groeit het beste in de volle
zon, hij is zeerr winterhard en bloeit e
elk
jaar op eenjarig
rig hout. Een zorgeloze
zorgeloz
plant dus die Bombshell, snoe
snoei hem
lekker kort in februari en je h
hebt in juni
en augustus een weelde
eelde a
aan bloemen
in de tuin.

rode schubbladeren die ook blijven
hangen, zijn de trossen een lust voor
het oog. Komt bij dat ook de vogelss en
rlandse
fazanten (vandaar de Nederlandse
naam) gek zijn op de bessen.. De plant
doet het ook prima in pot, en al even
eester
dankbaar als snijheester.

Jame
5. Rosa ‘Bobbie James’

ht

foto BKN Strobel

foto Wouter Hagens

8. Hydrangea paniculata ‘Bombshell’

over worsten en sommigen noemen
het een mestgeur. ‘Google’ de plant
maar eens op het net voor de bloem
dan zal je ook terugvinden dat de
wortelknollen eetbaar zijn, en goed van
smaak. Beperk daarom best de wortel
van de plant, zodat deze zich niet wild
verspreidt. Verder stelt de plant weinig
eisen aan de grond. Een zonnige
w voor een rijke
standplaats zorgt wel
lf ga ik alvast
alva op zoek naar
bloei. Zelf
ant. Ik wil hem ook
oo eens ruiken,
deze plant.
proev
en misschien eens proeven.

Ik geef eerlijk toe dat ik in eerste
instantie dacht dat het hier een
Wisteria betrof. Gelukkig wees Harry
mij er op dat we met een Apios americana te doen hadden. Mocht de plant al
wat ouder zijn geweest en getooid met
zijn mooie bruinrode tot oudroze met
een vleugje geel getroste bloemen, dan
had ik het verschil vast gezien. Een
prachtig zicht naar het schijnt. Over de
geur is men vaak minder te preken,
doch dit is persoonlijk. Sommigen
spreken over chocoladegeur, andere

Altijd weer fijn om een roos in de tuin
te zien. Rosa ‘Bobbie James’ is in 1960
in Engeland gewonnen en is verwant
aan Rosa multiflora. Het is een uiterst
krachtig groeiende klimroos die 7,5 m
hoog kan worden en tot 3.5 m breed
kan uitgroeien. Deze roos heeft
overvloedige, glanzende frisgroene bladeren en bloeit in de zomer met grote
schermen van witte, welriekende
bloemen. De bloemschermen bestaan
uit 2 tot 3 rijen bloemblaadjes. ‘Bobbie
James’ heeft vooral ruimte nodig en is
daarom een goede klimroos voor het
verbergen van een lelijke muur of om
in een boom te laten klimmen. Door
zijn rijke bladgroei heeft hij vooral
tijdens de groeiperiode voldoende
steun nodig. Het is een zeer sterke roos
die bijzonder geschikt is voor een
koeler klimaat. En zoals hier gebruikt
op de hoek van de woning vlak bij de
voordeur, perfect. Groen kan zo
uitnodigend zijn.
4. Erica arborea ‘Alpina’
Het gebeurt zelden dat ik in de top 10
een plant uit mijn eigen productie kan
voorstellen. Ik zag hem in een tuin

GROENSPECIAL ••
???????????????

Sierteelt&Groenvoorziening 17 • 15 oktober 2012

21

BS

leeftijd in kleine plaatjes afbladdert.
Het langwerpig ovale tot eironde blad is
scherp gezaagd en zeer lang toegespitst. De bovenzijde is donkergroen, de
onderzijde grijsgroen. Het voelt aan
beide zijden ruw aan. Na de onopvallende bloei volgen besvormige steenvruchten die donkerrood tot bijna zwart
zijn en zoet smaken. Het hout is
buigzame
waardevol en
n de jonge,
jo
als zweep
twijgen werden vroeger
vroe
gebruikt.
t. Vandaar dat de boom ook
‘zwepenboom’
epenboom’ genoemd wordt.
Netelboom is een andere Nederlandse
naam die verwijst naar
naa het blad dat lijkt
op die van netels.
netels Jonge twijgen
kunnen vorstschade
vorstsch
oplopen.

bloemen boven het loof uit tot een
hoogte van 175 cm.. De heerlijk
geuheer
rende bloemen trekken
ken vooral
voora de
vlinders aan.
n. Maar kunnen ook in de
vaas binnen.
n. Dat de plant bij voorkeur
v
in de halfschaduw
staat is
fschaduw tot schaduw
sc
een
tuin.
en pluspunt in deze ommuurde
omm
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gelegen in de zanderige Kempen, die
perfect aansloot op het achterliggende
natuur- en heidegebied. De locatie voor
deze boomheide kan niet mooier zijn.
Erg strenge winters doen deze heide
geen goed, maar als de plant beschermd staat, kan hij na een tiental
jaren een hoogte bereiken tot 2 meter.
Het is ook een van de weinige heide
met sterk geurende bloemen. Deze zijn
wit van kleur en zijn halverwege de
lente overvloedig aanwezig. Ook de
variant met geel loof, ‘Alberts Gold’
old’ is
een aanrader. Het mooie loof is ook erg
bruikbaar voor de verwerking
ing in de
bloemsierkunst. Laat Erica
ica en Calluna
nu niet vaak gebruikt
bruikt worden in de
tuinaanleg, doch
och ook hier zijn er nog
veel mogelijkheden.
heden. Ik denk dan maar
m
aan de wilde Calluna vulgaris die
perfect past in de wilde of ecotuin.
eco
Of
grijze loof,
Erica tetralix, met zijn
ijn mooie
mo
die het ook goed doet op natte gronden.

AV

1. Ilex crenata ‘Caroline Upright’

3. Actaea simplex ‘Atropurpurea’
Het vraagt toch vaak wat extra kennis
van de tuinaannemer om aan de slag te
gaan met kleine stadstuintjes. De
ruimte is beperkt, net als het zonlicht.
Het is prachtig om zien wanneer die
kleine stadstuin dan toch zoveel
variatie in groen bevat. De Actaea
simplex ‘Atropurpurea’, of zilverkaars
was de juiste plant op de juiste plaats.
Met zijn purperen bladkleur, die een
hoogte bereikt van 80 cm, steekt hij af
in een groene omgeving. In de late
zomer tot herfst groeien de witte

2.. Celtis australis

Deze weinig toegepaste boom heeft
een ronde tot schermvormige kroon.
Volwassen exemplaren kunnen hoger
dan 20 m worden en de boom groeit
met sierlijk overhangende takken. De
bast is grijs en glad die op latere

Wat een schitterend praktijkvoorbeeld
van een alternatief voor buxus. Niet dat
we buxus willen verbannen uit de tuin!
Ilex crenata ‘Caroline Upright’ is een
smal opgaande cultivar van de Japanse
hulst. Het is een dichtvertakte, opgaand groeiende struikvorm met vrij
klein, ovaal blad dat een beetje op dat
van buxus lijkt. ‘Caroline Upright’ is een
mannelijke vorm zonder bessen. Deze
heester is zeer geschikt voor een
smalle, lage of middelhoge haag en
voor vakbeplanting. Wat vooral indruk
maakte was de mooie en strakke
snoeivorm waarin we deze Ilex terugvonden. Een schoolvoorbeeld van de
juiste plant op de juiste plaats. O
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CONTACT MET DE C
CONSUMENT
IN HET PLANTE
PLANTENCENTRUM
Een jaar na de lancering
ring van de VLAM-herfstactie
VLAM-herfs
‘Plant nu de lente’ zijn
ijn we benieuwd in
i hoeverre
deze boodschap
chap bij de consument is
doorgedrongen.
ngen. Daarom brach
brachten we een bezoekje
aan de ijverige
rige dames van het tuincentrum InterArbo in Vlezenbeek.
nbeek. Onlangs
Onla
kreeg het bedrijf nog
een Bronzen award van de BTV voor beste
plantencentrum met een speciale verdienste in
klantgerichtheid en klantencommunicatie. Een
ideale plek dus om te polsen naar de verwachtingen
van de consument.
Nele Lauwers, AVBS-consulent boomkwekerij
Het plantencentrum van de familie Demesmaeker wordt
gerund door Alice en Ellen, echtgenote en dochter van
Pierre Demesmaeker, die zelf de tuinaanleg en de kweek
van kerstbomen coördineert. Het plantencentrum is
gegroeid vanuit de boomkwekerij maar de kweek is door
de jaren meer op de achtergrond geraakt. Toch komt

Bedrijfsfiche Inter Arbo
Plantencentrum
Zaakvoerder:
Adres:

familie Demesmaeker
Lenniksebaan 1358, 1602 Vlezenbeek
www.interarbo.be

Oppervlakte zaak: 40 000m2
Specialiteit:

- Focus op het buitengebeuren; planten
en materialen
- Specialist haagplanten, bodembedekkers en leibomen
- Ruim demopark

deze kennis nog alle dagen goed van pas.
Inter-Arbo aan het goede adres wil de klant alle nuttige
informatie meegeven ter voorbereiding van de juiste
plantenkeuze. Deze informatie vind je zowel terug bij de
planten in de mooi aangelegde demotuinen, in een persoonlijk gesprek met Alice en Ellen als op de website. Deze
doorgedreven klantencommunicatie leverde het bedrijf
onlangs zelfs een bronzen Award op voor beste plantencentrum, uitgereikt door de Belgische Tuincentra Vereniging

GROENSPECIAL •

reden organiseren we ook al jaren onze opendeurdagen in de
tweede
e helft van oktober. Maar
Ma we moeten vaststellen dat dit
uiteindelijk
is. Als het koud is en
elijk heel weersafhankelijk
weersa
regent, hebben de mensen
geen zin meer om buiten te
men
werken.
werke En als het
h dan toch nog eens een weekend mooi
herfstweer
herfstw r is, dan
da gaan ze liever fietsen.’ Een uitzondering
op de regel zijn de hagen waar de vraag in het najaar toch
nog groot blijft.
Alice: ‘Op een of andere manier is het
b
principe ‘hagen planten in het najaar’ goed ingeburgerd.
Klanten
komen dan vastbesloten hun hagen uitkiezen om
Kla
nog in het najaar te planten. Dit in tegenstelling tot al het
siergoed
dat in feite maar verkoopt als het in bloei staat. Het
si
stijgend
aantal vragen voor bloembollen zoals narcissen,
st
tulpen en sneeuwklokjes in het voorjaar toont nog maar eens
aan dat de mensen steeds minder plantenkennis hebben.’
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(BTV). Ellen en Alice zijn uiteraard heel blij met deze award
maar blijven voldoende kritisch voor zichzelf: ‘De bronzen
award is zeker een teken dat we op een goede manier bezig
zijn maar het kan nog altijd beter. Maar op dit moment is het
zeker het best mogelijke resultaat. We zijn dus heel tevreden.’
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Najaars- of voorjaarsverkoop
De initiatieven van VLAM worden bij Inter-Arbo heel erg
geapprecieerd als ondersteuning van de eigen inspanningen.
anningen.
Alice: ‘Ook voor de plantencentra is een actie
e als ‘Plant nu de
lente’ heel waardevol. De consumenten beseffen
ffen nog
onvoldoende dat het beter is om in het najaar
aar aan te planten.
Op die manier krijgen ze niet alleen tijdig
g mooie planten in
het voorjaar, ook voor het plantencentrum is het belangrijk
belan
om zo de najaarsverkoop wat op te krikken. Om diezelfde
diezel

In het plantencentrum wordt de actie ‘Plant nu de lente’
actief mee gepromoot. Ellen: ‘Aan de kassa spreken we er de
klanten persoonlijk over aan en we stimuleren hen om deel
te nemen aan de wedstrijd.’ Deze persoonlijke aanpak blijkt
nodig aangezien de flyers anders onaangeroerd op een
stapeltje blijven liggen. Om dit te vermijden bedeelt InterArbo de flyers ook nog in een 300-tal bussen. Dit doen ze
gelijktijdig met de uitnodiging voor hun open-tuin-dagen in
oktober.
De initiatieven die VLAM via TV en radio lanceert missen hun
effect niet. Ellen: ‘Groenland met Bartel Van Riet is op dit
moment de beste promotie voor de sector. Bartel toont dat
werken in de tuin niet noodzakelijk is weggelegd voor experts
maar dat iedereen er plezier aan kan beleven. Ook zijn
aandacht voor de winterbloembakken zien we graag komen.’
Het effect van TV mag zeker niet onderschat worden want
iedereen kent de hype die met de kookprogramma’s werd
gecreëerd. Positief hieraan is dat er een groeiende interesse
ontstaan is voor het kweken van kruiden maar ook de
interesse voor fruitbomen neemt toe. Op die manier kwamen
al heel wat mensen bij de planten- en tuincentra terecht.
Laat deze hype nu maar rustig overgaan in een ware ‘groenhype’. O
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WEDSTRIJD VLAAMSE
TUINAANNEMER
Vlaamse Tuinaannemer
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GOUD VOOR BART MONBALIU IN CATEGORIEËN
ORIEËN ‘GROEN
‘GR
KLEURT’ EN
WINNAAR BEST SELECT-PRIJS

Tuinaannemer Bart Monbaliu uit Roksem
sem sleepte
dit jaar twee prijzen in de wacht in de wedstrijd
‘Vlaamse Tuinaannemer’. Hij kreeg goud voor zijn
plantengebruik in een aangelegde tuin in Varsenare
en hij werd tevens door Best Select
elect bekroond voor
v
zijn vernieuwende plantenselectie.
electie. “Bart wist
w te
bekoren met een tijdloos ontwerp dat een extraatje
ex
toevoegt aan de klassevolle
sevolle woning”, aldus de jury.

weinig
groeistimuli uit de voedingsarme bodem. Niets van dit
wei
alles
is te merken in deze tuin. De taxushagen waarmee in
al
de voortuin halfhoge kamers zijn gecreëerd zijn taps gesnoeid zodat sneeuwval er geen vat op heeft. In de omsloten
achtertuin ligt het grasperk er zeer goed bij; het resultaat
van doorgedreven grondwerken en een verzonken sprinklersysteem. De beplanting omvat diverse wintergroene structuren, leifruithagen, enkele solitaire bomen, bloembollen en
vaste planten die met hun bloei her en der voor levendige
kleuraccenten zorgen.

Tegen de verpaupering
paupering in de Vlaamse tuinen
tuin
Vlaamse TuinaanDe prijs “Groen
en Kleurt” van de wedstrijd
weds
nemer wordt reeds enkele jaren
jare uitgereikt “in onze strijd
tegen een groene
ene verpaupering
verpauperin in de Vlaamse tuinen”, aldus
de initiatiefnemers
rs (*) van de
d wedstrijd. Deze categorie
speelt hierin een ware ambassadeursrol en zet de volle
spotlights op het groen: het gebruik van exclusief groen,
bijzondere combinaties, landschappelijke aanplantingen,
bijzonder behoud van groen, een fijne aandacht voor wintersilhouetten, bloei, herfstverkleuring … Deze categorie biedt
de laureaat naast de erkenning van zijn uitmuntend algemene vakmanschap een extra label, dat zijn specialisatie in
het groen in de verf zet.

Focus op groen
Wat deze tuin naast technische perfectie en een schitterend
tijdloos ontwerp zeer bijzonder maakt, is het gebruik van
planten, en dan vooral
van de wintergroene
structuren zoals de drie
asymmetrisch geplaatste
blokken langs de
zwemvijver uit Ilex
crenata ‘Caroline
Upright’. Deze kleinbladige hulst kan perfect
worden gesnoeid en ziet
er van op een afstandje
als buxus uit, maar dan
zonder diens ziektegevoeligheid. Ilex crenata
‘Caroline Upright’ (=
‘Dark Star’™) draagt
glanzend donkergroene,
breed elliptische blade-

Voorafgaande zorgen
De eigenaars van deze woning in Varsenare wensten een
ruime oprit en parking voor de wagens, structuur en beslotenheid en een zwembad. Liefst zagen ze dit alles gecreëerd
door een en dezelfde persoon. Op zanderige gronden is het
niet eenvoudig om een frisgroene tuin te creëren. Verhardingen kunnen verzakken en borderplanten en gazon krijgen te
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Bloei wordt verzekerd door Gaura lindheimeri ‘Whirling
Butterflies’, Knautia macedonica, Geranium macrorrhizum
‘Ingwersen’s Variety’, Astrantia major ‘Shaggy’, Anemone
‘Honorine Jobert’, Cirsium rivulare ‘Atropurpureum’ e.a.
Kortom, een rijke en gevarieerde beplanting die er mede
voor zorgde dat deze tuin, naast goud in de categorie ‘Groen
Kleurt’, ook onderscheiden werd met de BEST-select prijs
voor het meest originele en innovatieve gebruik van een
breed assortiment. O

BS

(*) De werkgroep ‘Vlaamse Tuinaannemer’
mer’ bestaat
besta uit afgevaardigden
van elke regionale deelgroep van de twee overkoepe
overkoepelende beroepsorganisaties (AVBS en BFG) en coördinator
tor Rit Vangeel.

NOG ENKELE VRAGEN
AGEN AAN BART

AV

ZOEK JE EEN BEPAALD EVENWICHT TUSSEN KLEUR EN GROEN, LOSSE OF
NPLANT?
STRAKKE AANPLANT
Ik zoek inderdaad
daad een evenwicht
evenw
tussen kleur en groen,
strak
k en los. Eerst komen de structuren op het ontwerpplan
en daarna
arna wordt het plan
pla vervolledigd met afwisseling van
bloei in
door het jaar heen. Bladn verschillende tijdstippen
t
soort,
kleur
s
leur en diverse structuren zijn voor mij een heel
belangrijk
belan jk element.
elem
Ik hou van een tuin die strak opgebouwd
is, maar
maa toch speelse accenten en plaatsen heeft waar de
natuur tot zijn recht kan komen.
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ren die 2 à 2,5 cm lang en 8 tot10 mm breed worden. Deze
trage groeier heeft een piramidaal opgaande groeiwijze en is
geschikt voor lagere hagen en afboordingen, piramiden,
blokken … Andere structuren werden opgebouwd uit
Osmanthus burkwoodii, Taxus baccata of Choisya ternata.
De wintergroene Choisya ternata is veel beter winterhard dan
in oudere literatuur wordt aangegeven. Hij groeit in zon of
schaduw en stelt geen bijzondere eisen aan de bodem. De
bladeren zijn trifoliaat, d.w.z. samengesteld uit drie blaadjes.
Ze zijn glanzend donkergroen en geurend bij het kwetsen.
sen. De
witte bloemen - in mei-juni en een herbloei in de herfst staan in trosjes bij elkaar in bladoksels en hebben een
en zoete
geur. Deze plant is prima te snoeien in haag-- of blokvorm. Er
bestaan geelbladige vormen, maar die zijn veel
eel minder
geschikt voor gebruik in massieven e.d. Dit wil niet zeggen
dat er nergens Buxus werd gebruikt in deze
eze tuin. We zien
deze nog als bolvormen terugkomen op meerdere plaatsen.
plaatse
Ook op andere plaatsen zijn er mooii gesnoeide en geleide
gele
planten. Rond de voordeur staatt een perfect geleide
geleid klimroos: Rosa ‘Bobby James’. ‘Bobby
6 tot
bby James’ kan makkelijk
makk
7 meter hoog worden. Zijn glanzend
nzend groene bladeren
bladere
vormen een prachtige achtergrond
chtergrond voor de circa 4 cm grote
witte bloemen met
et geel hartje. Deze staan in
i grote trossen
bij elkaar, geuren
uren lichtjes en bloeien slechts
slecht eenmaal per
jaar. In de herfst
bottels.
rfst verschijnen de oranjerode
ora
Als solitair staat
Euonymus alatus die
taat er een opengesnoeide
openg
in de herfst zall schitteren in rode
r
pracht. De taxushagen
lopen smal toe tott perfecte piramides. Aan de achterzijde
van de woning, ter accentuering van een hoekpunt dat de
overgang maakt naar de achtertuin, werd een Ginkgo biloba
geplaatst.
Een andere bijzondere boom in deze tuin is Celtis australis,
de Europese netelboom. Deze wordt zeer weinig gebruikt in
onze tuinen en dat is jammer. Hij wordt niet te groot en kan
perfect gedijen op drogere, lichte zandgronden. Geef hem
een plek in de volle zon en geniet van de bijzondere, afhangende breed lancetvormige bladeren.
We noteren ook nog de leiperen Pyrus calleryana ‘Chantecleer’ en enkele andere mooie solitairen. Op meerdere
plaatsen zorgen de witte bloeibollen van Hydrangea arborescens ‘Annabelle’ voor een licht tussen het groen.
Bij de vaste planten vinden we meerdere soorten siergrassen. Zij brengen in de latere zomer, maar vooral in de herfst
en zelfs in de winter een bijzondere elegantie in elke border.

ZIJN EER BEPAALDE PLANTEN WAAR JE HEEL VAAK EN GRAAG MEE WERKT

EN, ZO JA, WAAROM?

Ik probeer een grote diversiteit aan planten te gebruiken om
monotonie tegen te gaan. Wat niet wil zeggen dat we een
waslijst aan plantensoorten per tuin gebruiken. Het is wel
leuk als iedere tuin zijn eigen specifieke boom, karakterstruik of solitair heeft. Ik ga dan ook regelmatig naar
kwekerijen om nieuwigheden uit te gaan zoeken. Dit brengt
een eigenheid aan de tuin.
HEEFT DE KLANT DOORSNEE MEER INTERESSE VOOR HET ALGEMENE

UITZICHT EN DE VERHARDINGEN OF VOOR DE PLANTEN?

De klanten hebben vooral oog voor het geheel en vertrouwen
op mijn kennis in verband met gebruik van verhardingen en
plantenkeuze om tot een uniek eindontwerp te komen.
Beplanting ga ik bijna altijd zelf voorstellen, daarvoor zijn we
er als tuinaannemer. Ik woon geregeld bijeenkomsten bij en
volg de nieuwigheden nauwgezet op zodat we regelmatig
nieuwe planten kunnen voorstellen. Wij kunnen het verschil
maken met het juist invullen van de beplanting volgens
standplaats en grondsoort, zodat deze perfect gedijen op de
juiste plaats.

WORDT ER REGELMATIG AANDACHT BESTEED AAN VERNIEUWING BINNEN
HET PLANTENSORTIMENT DAT JE GEBRUIKT?
Winnaar zijn van de Best Select-prijs is een grote meerwaarde. Het is nog eens een bevestiging dat ik goed bezig ben op
het vlak van plantenkennis. Dit is een belangrijke factor die
binnen de sector op pijl moet gehouden worden en ook op de
schoolbanken moet aan dit onderdeel meer gewerkt worden.
Ik heb deze prijs gewonnen omdat ik een originele en
innovatieve plantenkeuze maak, dit ondermeer door het
gebruik van Hydrangea paniculata 'Bobo', Astrantia major
'Shaggy' of Gaura lindheimeri 'Whirling Butterflies'.
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BOMEN EN STRUIKEN PLANTEN

AV

DE ERVARINGEN
VAN DE TUINAANNEMER
NEMER
Met de VLAM-actie ‘Plant nu de lente’ wil de
sierteeltproductiesector zowel de consument
sument als de
professioneel overtuigen van de voordelen
elen van het
planten van bomen en struiken in hett najaar. Het
najaar wordt door tuinaannemers voor de meeste
bomen en struiken traditioneell beschouwd als de
beste planttijd. Maar de aanleg
nleg van tuinen is niet
seizoensgebonden en gaat,
at, als de omstandigheden
omstandi
optimaal zijn, het hele
e jaar door. We gingen voor de
Marc
praktijk te velde te rade bij tuinaannemers
tuinaanne
Galle en Robert
bert Brouckaert.
Brouckaer
Jan Vancayzeele

Het ritme van de seizoenen
Als tuinaannemer respecteer je in eerste instantie de gang
van de natuur. Planten zijn van nature geprogrammeerd om
in de lente en de zomer nieuwe scheuten en zaad te maken
en in de winter uit te rusten. Bij het verplanten komt het er
op aan om dit natuurlijke evenwicht niet te verstoren. De
tuinaanlegsector beschouwt planten in het najaar en de
winter dus als ideaal. Het voordeel van planten in de herfst is
dat de wortels nog iets kunnen groeien voor de winter, wat
de planten helpt om een volgende droog voorjaar of droge
zomer door te komen. Als tuinaannemer haal je zo de beste
rendementen uit je aanplanting. Veel hangt natuurlijk af van
het type boom of struik, hoe ze worden verkocht (met blote
wortel, met kluit of in pot) en van de weersomstandigheden.

Er zijn e
een aantal omstandigheden waarin je beter niet plant
zoals aanhoudende vorst overdag, sneeuw, te natte grond en
zoa
te droge grond.
bepaalt de plantperiode
P
Plantsoort
Tuinaannemers verkiezen om, afhankelijk van het weer,
bladverliezende bomen en struiken met een wortelkluit of
blote wortel bij voorkeur in de herfst, gedurende de winter
maar ook in de vroege lente te planten. Groenblijvende
bomen en struiken en coniferen met wortelkluit of in blote
wortel plant men bij voorkeur vroeg in de herfst (septemberoktober) of met wortelkluit laat in de lente (april-mei).
Planten die in potten zijn gekweekt, kunnen vrijwel het hele
jaar door worden geplant, behalve als de grond bevroren,
doornat of kurkdroog is. Slechts winterharde heesters en
een aantal vaste planten worden beter in het voorjaar (vanaf
eind maart) geplant.
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Droog voorjaar zorgt voor problemen
Tuinaannemers ervaren dat nieuwe aanplantingen
tingen in het
voorjaar en de zomer afhankelijk van de weersomstandigheeersomstandigheden veel water nodig hebben. Vooral bij bomen
omen en struiken is
de bladmassa (die water verdampt) veel groter dan de
wortelmassa (die water opneemt).
t). Bij de minste droogte
d
kunnen ze dus niet genoeg water
ter gaan opnemen en moet er
bijgegoten worden. Te vaak wordt
ordt enkel de bovenste
bovenst grondlaag wat nat gemaakt terwijl
rwijl het van kapitaal
kapitaa belang is dat
het water ook tot bij de onderste wortels geraakt.
ge
Met
oppervlakkige begieting stimuleer je ook een
ee oppervlakkige
steeds problemen
beworteling waardoor de plant op termijn
te
periodes.
gaat krijgen in droge periodes
Planten in het voorjaar
oorjaar en de vroege zomer soms een
noodzaak
Tuinaanlegprojecten kunnen in bepaalde gevallen pas
afgerond worden in het late voorjaar of in de vroege zomer.
Wachten met aanplanten tot het najaar is voor veel klanten
dan geen optie. Maar dit houdt toch wel een risico in naargelang de weersomstandigheden voor of tijdens het planten.
Dit is ook sterk afhankelijk van de bodem. Een zandgrond zal
sneller uitgedroogd zijn dan een kleigrond. Een te droge
grond zal je in het voorjaar tot juni niet zo vaak tegenkomen
maar iedereen herinnert zich wel het uitzonderlijke droge
voorjaar 2011 waar we tot begin juli dienden te wachten op
voldoende regen. Tijdens en na het planten diende dagelijks
gegoten te worden. Kon dit niet aangehouden worden, dan
trad aanzienlijke droogteschade op. Ook om deze reden
raadt men aan om niet in juli en augustus aan te planten,
tenzij men over een goed geprogrammeerd irrigatiesysteem
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beschikt.
Maar dit verhoogt aanzienlijk de kostprijs van het
be
verhaal.
Dus afhankelijk van de weeromstandigheden kan
ve
aanplanten
in het voorjaar al dan niet succesvol verlopen. Er
a
gaan tenslotte veel meer planten kapot door de droogte in de
zomer dan door de vorst in de winter.

Bewaren van bomen en planten in geconditioneerde
omstandigheden
Wie door een plotse verandering van de weersomstandigheden niet meteen kan aanplanten, neemt best enkele voorzorgsmaatregelen om de planten zo goed mogelijk te
bewaren. Vooral planten op blote wortel zijn zeer gevoelig
voor slechte bewaaromstandigheden. Zon, vorst of wind
kunnen de wortels zeer snel beschadigen. De bescherming
van de wortels vanaf het moment van levering is dus essentieel. Planten met blote wortels kan men maximum 5 dagen
op een koele plek bewaren mits men ervoor zorgt dat de
wortels niet uitdrogen. Voor bepaalde projecten die pas
kunnen afgerond worden in het late voorjaar, overwegen
sommige tuinaannemers om het volledige pakket planten in
geconditioneerde omstandigheden te bewaren. Dit gebeurt in
koelcellen met klimaatsturing voor zowel temperatuur als
vocht. Maar dit systeem houdt toch wel enige technische en
financiële risico’s in. Als het uitgangsproduct en de bewaaromstandigheden niet optimaal zijn, kunnen de gevolgen van
deze bewaarmethode op het terrein catastrofaal zijn. In de
praktijk zijn de resultaten hiervan zeer wisselend. Men zal
deze bewaarmethode slechts toepassen als alle andere
opties uitgesloten zijn. O
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Grote aandacht ging ook
oo naar bodemsoorten, pH, lichtinval
en grondwaterstanden.
dwaterstanden. Een team van ontwerpers was actief
en de 5 verschillende
erschil
themavelden kregen dan telkens een
ander benadering.
andere
naderi
Boszones
bestaande boszones met oude Quercus robur, Pinus en
De best
Betula dienen als contrast en casco-raamwerk voor de
5 themavelden.
De ingrepen in het bos zelf waren minimaal.
th
Er zijn in de boszones dan ook weinig verharde paden met
uitzondering
van houten vlonderpaden en enkele houtsculpui
turen en kunstige takkeninstallaties. Er werden enkele open
plekken in het bos gecreëerd zodat het licht meer kruidachtigen kon laten groeien. Ook eén- en tweejarigen zoals
bepaalde grassen, vingerhoedskruid en koekoeksbloem
werden er ingezaaid. De randen van het bos werden versterkt met bloeiende kruiden, heesters, bladverliezend maar
ook bladhoudend, inheemse soorten en allochtone species.
Het bos werd verder versterkt met een Keltische bomencirkel en hoogstamfruitbomen en kleinfruit. Rond de bestaande
Sint-Janskapel werden stinzenplanten aangeplant naar een
ontwerpplan van J. Van der Kloet die ook adviseerde voor
alle bolaanplantingen op de Floriadesite. De overgangen van
de boszones werden verzacht door de aanplant van lichtdoorlatende Robiniasoorten.
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De Floriades hebben sedert 1960 een hele evolutie
meegemaakt. Floriadeparken mogen geen
eendagsvliegen zijn maar moeten zich kunnen
verankeren in de ruimtelijke ordening van de stad
en de regio. In het verleden bleek dit niet altijd
d even
eenvoudig. De nabestemming is van kapitale
betekenis om te komen tot een duurzaam en
maatschappelijk rendabel groenproject.
De beplanting maakt daar een wezenlijk
lijk onderdeel
van uit.

AV

DE BEPLANTING OP DE FLORIADE

Dirk Vandromme – foto’s W. De Geest, D. Vandromme
Vandrom
Secretaris

Het parkontwerp
werp
concept voor het toekomHet algemeen stedenbouwkundig
stedenbouwku
stig groene bedrijventerrein
jventerrei Greenpark- Venlo werd uitgewerkt door het bureau Jo Coenen. Voor het park- en groenontwerp en het projectmanagement van de Floriade Venlo
werd beroep gedaan op het internationaal ingenieurs- en
architectuurbureau Arcadis. Arcadis was tot 2008 ook
eigenaar van het gerenommeerde ontwerpbureau en
hoveniersbedrijf Copijn uit Utrecht. Voor de detailuitwerking
van de Floriade 2012 werd dan ook zeer nauw samengewerkt
tussen Arcadis en Copijn. De hoofdontwerper van de Floriade
was landschapsarchitect John Boon. Een team van tuin- en
landschapsarchitecten stonden beschikbaar voor de praktische uitwerking van het ontwerp. We vermelden vooral L.
Heldens, E. de Mey en S. Horn. Het totale terrein in Venlo is
ruim 66 ha en bestaat bijna voor de helft uit bos, voornamelijk zomereik, berk en den.
Bij de opmaak van de beplantingsplannen stond niet de
individuele plant centraal maar de beleving, het eindbeeld.
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V Extensieve beplanting

V De beplanting op het schuine
dak van het Belgische paviljoen

V Kleurrijke gevelbeplantingen
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V Kleurrijke hellingen

yr

ig

ht

AV

V Sterke solitaire planten

29

BS

Sierteelt&Groenvoorziening 17 • 15 oktober 2012

C

Themazones
Iedere themazone kreeg op de Floriade een eigen karakteristieke beplanting. In Education & Innovation werd gezocht
naar een geordende chaos in contrast met de geometrische
vormgeving met steile gazontaluds en geschoren hagen. Ook
leilinden met 10 etages gaven een formeel contrast met de
bloemenweelde op de taluds. Hier werd gewerkt op kleur
namelijk oranje-geel, roze-paars en blauw-rood. De wilde
vaste plantenborders zijn opgebouwd met schema’s die
herhaald worden en gecombineerd met accentplanten.
In de zone Relax en Heal zijn vooral de zomerbloeiers
zichtbaar. Inheemse en uitheemse planten zijn hier verenigd.
Ook geurplanten prikkelen de zintuigen. Een diversiteit in
kleuren, vormen en geuren is het resultaat.
In het Themaveld Green Engine werd gespeeld met inheemse en uitheemse pioniersgewassen. We zien hier berk, vlier,
vlindersoorten, klaprozen maar ook een mooie kleurrijke
prairietuin. In deze zone staat ook de imposante Villa Flora
die gebruikt wordt voor diverse indoor evenementen. Er werd
gezocht naar een contrast door ook een collectie van 60
grote coniferen aan te planten.
In de omgeving van de grote waterplas is er het themaveld
World on stage. Hier waren de meeste landeninzendingen.

V Strak lijnenspel met bomen en wandelpaden

Een mengeling van exoten en inheems planten zijn er te zien.
Bepaalde landen hebben hun inzending ondermaats voorzien
van inspirerende beplantingen. Aan het outdoor luchttheater
zijn slingerende beplantingsvakken verbonden met wisselende bebloemingen aangebracht op de taluds, uitgewerkt
door beplantingsdeskundige C. Schneider. Achter de
spektakelheuvel is een stille zone met een heestertuin
aangelegd, een collectie van rariteiten en topiaire snoeivormen. De rozencollectie, een streekspecialiteit van de
rozenkwekers van Venray - Lottum, is te zien aan het station
voor de kabelbaan.
De centrale zone Environment zoekt de symbiose tussen
stad en landschap. We zien er formele stadstuintjes gecombineerd met een verzameling van 120 zeldzamere straat- en
parkbomen. Deze boomcollectie werd ook gepatroneerd
door de boomdeskundige Jan Mauritz. In deze zone die
aansluit bij het centrale Floriade Plaza zijn er fijne gazons.
Langs een zigzagweg bloeien klassieke bloemenborders in
warme en koude kleurnuances. Er zijn klassieke gecultiveerde soorten zoals asters, sedumsoorten en kattenkruid die
modern gecombineerd worden met nieuwe vaste plantencultivars, grassen, bollen en knollen. Ook verticale tuinen waren
hier te zien. O
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ISU BEKROONT
17 NIEUWIGHEDEN
SORTIMENTSVERNIEUWING BIJ VASTE PLANTEN
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In augustus laatstleden vond in Nederland het tweejaarlijkse ISU-congres plaats. De ISU
(internationale Staudenunion) is een organisatie van ongeveer 500 vasteplantenkwekerijen,
boomkwekerijen en andere professionelen van 17 Europese landen, de USA, Canada en
Argentinië.

Jan Spruyt – foto’s Jo Bogaerts - ISU
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De winnaars
Awards
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Dit congres duurt vijf dagen maar twee
jaar voor het congres zenden veredelaars en leden hun nieuwigheden in om
te worden aangeplant, deze maal in de
Tuinen van Appeltern. Het aantal
inzendingen was groot zodat ongeveer
200 planten moesten worden geëvalueerd door een zevenkoppige internationale jury.
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Na een digitale presentatie evalueerden
de juryleden alle planten en duidden
hun persoonlijke top 20 aan. Planten
die minstens 4 van de 7 stemmen
kregen, ontvingen een award. Er
werden 17 hoogkwalitatieve planten
geselecteerd waarvan 8 een prijs en 9
een diploma ontvingen. Deze planten
zullen het maken, maar ook een aantal
niet bekroonde planten lijken te zullen
aanslaan.

ARALIA CORDATA ‘SUN KING’
Inzender: Luc Klinkhamer
Veredelaar: Barry Yinger
Vaste plant met witte bloemen en geelgroene bladeren die tot 1 m hoog wordt. In
tegenstelling tot andere Aralia-variëteiten
heeft deze geen stekels.

Het volgende congres vindt plaats in
2014 in Zwitserland. Tijdens dit congres
zal opnieuw een collectie nieuwe
inzendingen gekeurd worden. De
opplant zal gebeuren in het Institut für
Umwelt und Natürliche Ressourcen in
Wädenswil. Meer informatie op www.
isu-perennials.org

ACTAEA ‘CHOCOHOLIC’
Inzender: Van Noort/Rijnbeek
Veredelaar: Marco Van Noort
Geurende Actaea met donkerbruin blad en
wit/roze bloemen. De plant bereikt een
hoogte van 70 cm en bloeit van augustus tot
oktober.

DICENTRA SPECTABILIS’VALENTINE’
Inzender: Guido Van de Steen
Veredelaar: Lyle Sarazin
Een grofbladige plant met rood/witte
bloemen. Wordt tot 40 cm hoog en bloeit
van juli tot september.
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Inzender: Jan Spruyt
Veredelaar: Jan Spruyt
De felle oranje/rode kleur is opvallend.
Wordt tot 90 cm hoog. De bloeiperiode loopt
van augustus tot november.

Inzender: Luc Klinkhamer
Veredelaar: Jacobus Ron De Jong
Zeer rijkbloeiende Astrantia met wit/groene
bloemen. Bloeiperiode van mei tot september.

RUDBECKIA FULGIDA ‘LITTLE GOLDSTAR’

yr

GERANIUM WALLICHIANUM
‘CHRYSTAL LAKE’
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Inzender: AB-Cultivars
Veredelaar: Arie Blom
Rijkbloeiende geurende Echinacea. De
plant wordt 80 cm hoog en bloeit van juli tot
september.

ASTRANTIA ‘STAR OF BILLION’

BS

PERSICARIA AMPLEXICAULIS ‘JS
CALOR’

ECHINACEA PURPUREA ‘PINK
SORBET’

31

Inzender: Jelitto Staudensamen
Veredelaar: Georg Uebelhardt
Een compacte Rudbeckia van 45 cm hoog.
De diepgele bloem staat in mooi contrast
met het donkergroene blad.
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Inzender: Kwekerij de Hessenhof
Veredelaar: Hans Kramer
De fijne bloemen zijn echte blikvangers. Zij
vallen op door hun kleurencombinatie van
wit met paars/blauw. De bladeren zijn
heldergroen.

HEUCHERA ‘DARK SECRET’
Inzender: Guido Van De Steen
Veredelaar: Gerard Darques
Deze variëteit heeft donkere, glanzende
bladeren. De bloemen zijn wit/roze. De
plant wordt tot 35 cm hoog en bloeit van mei
tot juli.

BAPTISIA ‘LEMON MERINGUE’
Inzender: Walter Gardens
Veredelaar: Walter Gardens
De felgele bloemen staan in mooi contrast
met de donkere stelen en dondergroene
bladeren. De plant bloeit van mei tot juli en
kan tot 90 cm hoog worden.

Diploma’s

AMSONIA ‘BLUE ICE’

ECHINACEA ‘CLEOPATRA’

Inzender: North Creek Nurseries
Veredelaar: Sunny Border Nursery
Geelgroen blad met ijsblauwe bloemen. De
plant wordt 60 cm hoog en bloeit rijkelijk
van juni tot augustus.

Inzender: AB –Cultivars
Veredelaar: Arie Blom
Een compacte Echinacea met gele
bloemen, een oranje hart en donkergroen
blad.
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ECHINACEA ‘SOMBRERO SANDY
YELLOW’

HIBISCUS ‘SUMMER STORM’

Inzender: Walter Gardens
Veredelaar: Walter Gardens
De fel roze bloemen combineren mooi met
het rood/paarse blad. De plant kan tot
ongeveer 1,20 m hoog worden en bloeit van
juli tot september. Ze is vorstresistent tot
-20°C.

Inzender: Planttip
Veredelaar: Robert Bett
Deze Sedum-variëteit heeft een groen met
geelgerand blad. De bonte bladkleur is een
belangrijke troef in de verkoop, want de
plant oogt al mooi vóór de bloei die loopt
van juli tot september. Ze wordt tot 50 cm
hoog.
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GAURA LINDHEIMERI ‘ROSE JANE’
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Inzender: Darwin plants
Veredelaar: Ball
De felgele bloemen steken mooi af tegen
het donkere blad. De plant wordt 90 cm
hoog en bloeit van juni tot oktober.

SEDUM ‘ELSIE’S GOLD’
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Inzender: Van Noort/Rijnbeek
Veredelaar: Marco Van Noort
De witte bloemen hebben een donkerroze
rand. Wordt tot 80 cm hoog en bloeit van
juni tot september.

Inzender: Heemskerk Vaste Planten
Veredelaar: Gerad Heemskerk
Deze plant wordt gekenmerkt door haar
lange bloei, nl. van mei tot oktober. Ze
wordt tot 40 cm hoog en heeft oranje/bruine
bloemen.

128211VN1139

HEMEROCALLIS ‘LONGFIELDS
CONCHITA’

