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De vasteplantengroentetuin is een eeuwenoud fenomeen dat in de

Tekst Wendy Bakker
Beeld Ferry Noordam, Peter Bennink,
Hanneke van Dijk en Peter Bauwens

vergetelheid is geraakt. In de trend van groenten uit eigen tuin
verdienen deze karakteristieke vaste planten een plaats. Niet alleen
geplant in de moestuin, maar ook in de sierborder.

Een groentetuin van
van vaste
vaste planten
planten
Zeekool
Crambe maritima is er in twee
varianten: de wilde kool waarvan het blad paars uitloopt
en de cultuurvariant Crambe
maritima ’Lily White’ (vooraan
op de foto rechts). Beide bloeien
wit van mei tot juli. Het blad is
grijsgroen van kleur, golvend en
vlezig. Dit geldt overigens voor
alle kustplanten die bestand
moeten zijn tegen zoute zeewind. De plant kan, afhankelijk
van de standplaats, een hoogte
van 70 cm bereiken en een leeftijd van vijftien jaar. Hij is niet
ziektegevoelig en verder kalken zonneminnend. De vermeerdering van Crambe gebeurt via
wortelstek. De groente smaakt
naar koolrabi en is het lekkerst als deze gebleekt wordt
gegeten.

Crambe is het lekkerst als het
gebleekt wordt, zoals hier in
een bleekpot.
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e meeste tuineigenaren en hoveniers denken bij een moestuin
aan eenjarige eetbare gewassen, al
dan niet afgewisseld met stroken
eenjarige sierplanten en zomerbollen. Sinds de middeleeuwen is
er echter een vaste variant op: de
vasteplantenmoestuin. In deze eetbare tuin ligt de nadruk van de oogst
in het vroege voorjaar. „Dat was het
moment dat de mensen nauwelijks
meer iets te eten hadden, de zogenoemde ’hungry gap’. Alle geweckte
groenten raakten gedurende de winter op en het zaad van de moestuingewassen moest nog gezaaid worden”, legt kweker Peter Bauwens van
de Nieuwe Tuin in De Klinge (België)
uit. „Vaste planten en wilde groenten
kun je in maart oogsten. Zo voorzagen de mensen zich vroeger van vers
voedsel.” De groei van deze planten
wordt geforceerd door ze af te dekken met zogeheten bleekpotten. Kou
en wind komen er dan niet bij en de
plant zal dus sneller groeien. Omdat
een bleekpot geen licht doorlaat,
krijgen de plantdelen een bleke kleur
zoals bij witte asperges en witlof.
„De structuur van de groente is veel
fijner, krokant en bros. De smaak is
verfijnd.”
De vaste planten die Bauwens
kweekt en toepast, zijn inheems in
Europa en groeien van nature in de
kustgebieden. De belangrijkste groep
is zeekool (Crambe maritima), maar
ook asperges, zeevenkel, koolsoorten
als eeuwige moes en vaste broccoli,
artisjok en kardoen behoren tot de
vaste groentesoorten. Ze zijn overblijvend en kunnen afhankelijk van de
soort tot wel 15 jaar meegaan. Ze zijn
volledig winterhard op artisjok en

kardoen na, die te veel vocht en vorst
in de winter niet verdragen. Overigens is kardoen beter bestand tegen
winterse invloeden dan artisjok.

Plezierig moestuinieren
Bauwens wil de eeuwenoude vaste
plantenmoestuin nieuw leven inblazen. Dat past ook helemaal in
zijn visie dat je aan een moestuin
plezier kan beleven zonder dat je allerlei ingewikkelde teelttechnieken
moet toepassen. „Ik wil de mensen
leren dat eigen groenten kweken
geen hokuspokus is: je steekt een
zaadje in de grond en daar groeit
bijvoorbeeld gewoon een radijsje uit.
Je hoeft heus niet te weten dat je een
pompoen zeven keer moet toppen
om te kunnen oogsten. Dat zijn technieken gericht op productie. Je knipt
bij een roos toch ook niet de knoppen eruit omdat de plant dan beter
gaat groeien? Je wilt van de bloei
genieten! Zo is het ook met de vaste
groenten. De oogst is enigszins minder maar de sierwaarde groot.”
De kweker heeft op zijn terrein
een moestuin met vaste planten
aangelegd. Hierin staat de wilde
soort Crambe maritima met zijn
dikke, paarsuitlopende, gekartelde
blad en witte bloemen naast het
grof ingesneden, behaarde blad van
kardoen en de ragfijne blaadjes van
doorgegroeide asperge. „De bloei in
de vasteplantenmoestuin is niet zo
spectaculair als in de sierborder. Het
zijn de nuances in de bladstructuren
en texturen – van licht en donker,
grijs en frisgroen, grof en fijn, glad
en behaard – die hier de sierwaarde
bepalen. Het maakt dat deze planten

De nieuwe tuin
Kweker van moestuingewassen Peter Bauwens
uit De Klinge in België begon zo’n 21 jaar
geleden met zijn kwekerij op het oude betonfabrieksterrein van zijn vader. Vier jaar
daarvoor was hij uit interesse een eigen
moestuin begonnen. Vegetariër vanaf zijn 16e
was hij altijd op zoek naar meer en andere dan
de gebruikelijke groentesoorten. Wat hobby
was, werd een kleine zaak die nu nog steeds
maar uit twee personen bestaat: Bauwens zelf
en zijn vrouw. In drukke periodes werken ze
met stagiaires.
Hij selecteert groenten, kruiden en vruchten voor, zoals hij zelf zegt, een nieuwe
generatie fruit- en plantenkwekers. Voor
tuineigenaren die plezier willen beleven aan
hun moestuin zonder ingewikkelde teeltprocedures, want daar is tegenwoordig geen tijd
meer voor.
Bauwens specialiseerde zich in vergeten en
bijzondere groentesoorten die onder volledig biologische omstandigheden worden
gekweekt. Zo gebruikt Bauwens bijvoorbeeld
geen dierlijke meststoffen.
De kweker heeft zelf een heel eigen lijn van
verpakkingsmateriaal ontworpen, met een
duidelijke herkenbare huisstijl waarin de
groenten puur gepresenteerd worden tegen
een witte achtergrond. Behalve groenten
kweken, schrijft Bauwens erover. Zijn meest
recente boek is ’De nieuwe moestuin’ waarin
de vasteplantengroentetuin aandacht krijgt.
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Overzicht sortiment vaste groenten

ook goed zijn toe te passen in de
siertuin. Een kardoen of zeekool met
hun karakteristieke blad is prachtig
in een vasteplantenborder.”
Om meer kleur in de moestuin te
krijgen kunnen kruiden als de paarsbladige salie of Chinese bieslook met
zijn platte stengel en witte bloemen
worden toegevoegd. Of je kan eenjarigen als snijbiet en Oostindische
kers planten. Het hoogtepunt van de
bloei in de tuin ligt in het voorjaar en
de voorzomer, in de nazomer is de
tuin op zijn retour.
Wat Bauwens jammer vindt, is dat
er geen klimmers, zoals bonen, onder
de vaste moestuinsoorten vallen.
Hierdoor kan je nauwelijks hoogte
aanbrengen in het plantvak. Hij adviseert dan vruchtdragende heesters
te planten of een haag van kleinfruit
rondom de moestuin te plaatsen.
Omdat nagenoeg alle vaste gewassen
zonne-minnend zijn is de aanplant
van fruit- of notenbomen geen optie,
vanwege hun schaduw.
Verder gelden de normale regels
van de borderinrichting waarin
gespeeld wordt met verschillen in
hoogte, bloeiwijze, bladstructuur en
bloeitijd. Elke stijl is mogelijk: van
aanplant in vakken in een strakke,
moderne tuin tot in een losse border
met vloeiende lijnen. De tuin kan
omzoomd worden door buxushagen
en je kunt werken met bakken in
verschillende hoogten en van verschillende materialen.

Artisjok

Asperge

Brave Hendrik

Broccoli

Eeuwig moes

Cynara scolymus (Asteraceae) heeft een
luchtige bodem nodig om te groeien.
Omdat de plant in de winter met
vocht in de grond kapotvriest, is het
verstandig deze op een verhoogd
zandbed te zetten. Het blad is diep
ingesneden, grijsgroen en behaard.
De bloei van de grote distelachtige,
violette bloem valt in (augustus-)
september. Artisjok wordt ongeveer
1 m breed en 1,5 m hoog. De vlezige
schutbladeren van de bloem worden
gegeten. Eenmaal in bloei is de bloem
niet meer eetbaar. Hij staat graag in
de volle zon en in goed doorlatende
vruchtbare grond. Vermeerding uit
zaad en vegetatief.

Groene en paarse Asparagus officinalis
subsp. officinalis (Asparagaceae) hebben heel fijn loof tot wel 2 m hoog.
In groepen geplant, of in combinatie
met stevigere, hogere vormen, vallen ze niet gauw om. De paarse soort
loopt aanvankelijk paars uit, in de
zomer is het loof groen. De groene en
paarse asperge zijn toleranter voor
verschillende grondsoorten dan de
gebleekte witte asperge. Van de aspergeplant eet je de jonge scheuten.
Deze snij je vlak boven de grond af.
Ook de groene asperge kan gebleekt
worden, waardoor je vroeger kan
oogsten. Gebleekt is de smaak meer
uitgesproken.

Chenopodium bonus-henricus is familie
van de spinazie, maar het blad is
puntiger dan spinazie en frisgroen.
De plant is goed winterhard en kan
15 jaar meegaan. Hij heeft een zwaar
wortelgestel. De plant wordt ongeveer 70 cm hoog en 30 cm breed. De
bloei is onopvallend, aarvormig met
lichtgele knopjes erop. De knoppen
met stengel kan je eten als knopgroenten. Na de bloei vormt hij zaad
maar hij zaait zich niet hinderlijk
uit. Het jonge blad is rauw lekker
en de jonge scheuten (ook gebleekt)
kan je op dezelfde wijze bereiden als
asperges. Het volwassen blad wordt
gekookt gegeten.

Vaste broccoli (Brassica oleracea convar.
botrytis var cymosa) ook bekend als
’Nine star perennial broccoli’, heeft
enige tijd nodig om uit te groeien
tot een forse plant. Hij groeit de hele
zomer en gaat pas produceren na de
winter. De plant wordt meerjarig door
de bloei tegen te houden. De eerste
bloemknop, roomwit, snij je weg. Deze
is zo groot als een kleine bloemkool;
hij maakt daarna nieuwe zijscheuten
waarvan je de bloei (deze is kleiner
van formaat) eveneens weghaalt, de
derde bloei bestaat uit knopgroenten,
een stengel met een kleine knop erop.
Wat je wegknipt is de oogst. Op een
gegeven moment stopt hij met bloemknoppen vormen. De plant gaat drie
tot vijf jaar mee. Hij kan 2 m breed
worden en 1 m hoog.

Eeuwig moes of splijtkool, Brassica
oleracea var. acephala, is een oude
bladkoolsoort die nog maar weinig
bekend is. De plant bloeit nooit en
geeft dan ook geen zaad. Je vermeerdert deze kool door stek. Hoewel hij
7 tot 12 jaar oud kan worden, kan
hij op een gegeven moment uiteenvallen. Je haalt de plant dan uit de
grond, neemt stek en zet hem op
de gewenste plaats. De plant vormt
geen kool maar een krop van losse
bladeren. Het blad is stevig, ovaal en
gekarteld met een duidelijke witte
nerf. De kool is doorgroeiend en blijft
in zachte winters groen. In tegenstelling tot de andere vaste moestuingewassen kan eeuwig moes last
hebben van plagen als witte vlieg en
bladluis.

Kardoen (Asteraceae)
De wilde Cynara cardunculus is in
alle delen, behalve de bloem, groter
dan zijn familielid artisjok. Kardoen
heeft langwerpig, ook zeer diep
ingesneden blad. Op zware klei bereikt de plant een hoogte van 2 m.
In augustus bloeit hij rijk met paarsblauwe distelbloemen. Ook deze
bloemknoppen kunnen gegeten
worden, net als de gebleekte stengels. Kardoen is winterharder dan
artisjok. Staat ook bij voorkeur in
de volle zon en in goed doorlatende
vruchtbare grond.
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Rabarber
Rheum rhabarbarum (Polygonaceae) is
indrukwekkend vanwege zijn grote,
donkergroene blad, zijn formaat en
zijn bloei in mei-juni. Deze begint met
een ferme, rode knop die zich in een
trosvormig vertakte bloem ontplooit
en uit 6 mm kleine, witte bloemen bestaat. Bloei komt bij alle rassen voor,
maar wordt meestal weggesneden ten
voordele van de stengels. Rabarber
heeft vruchtjes – nootjes – omsloten
door een blijvend bloemdek. Als de
plant zaad vormt, put hij zich uit en
is hij niet op zijn mooist. De oogst
loopt iets terug bij de bloei, maar een
fraaie plant maandenlang in de tuin
maakt dat volgens Bauwens ruimschoots goed. Van rabarber worden de
stengels gekookt verwerkt in jam en
moes. Ze zijn ook rauw te eten.
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Overzicht sortiment vaste groenten (vervolg)
Roomse kervel
Myrrhis odorata (op de foto op de voorgrond) is volgens Bauwens een supergemakkelijke, gezonde en sterke plant.
Het blad is fijn varenachtig en frisgroen. Roomse kervel bloeit uitbundig
met witte schermen van mei tot juli.
Hij kan een hoogte van 1 m bereiken.
De plant is een blijver: als hij eenmaal
staat, gaat hij nooit meer weg. Je houdt
hem de hele zomer mooi door het blad
en de bloem na de bloei weg te snijden.
Binnen een week komt hij met fris
nieuw blad terug. De plant vermeerdert
zich door zaad, maar dit moet voor de
winter vallen in vochtige grond, gevolgd door een vorstperiode en daarna
zon. Scheuren gaat niet goed. Roomse
kervel is een bosplant die goed in de
schaduw groeit. Zon verdraagt hij ook.

Turkse raket
Turkse raket (Bunias orientalis) is een
hoge, vaste plant (1 m hoog, in bloei
2 m) die met een wolk van gele bloemetjes bloeit (op de foto op de achtergrond). Het blad is rucola-achtig met
een pittige smaak. Van de plant kan je
zowel het blad, de stengel als de bloem
eten: blad en bloemen in salades, de
jonge, gebleekte stengels gekookt.

Schorseneren
Scorzonera hispanica is een gele bloeier.
De schorseneer heeft een composietachtige bloem die voor de middag sluit.
Hij bloeit in de zomer. Hoewel van de
wortelstok bekend is dat je deze kan
eten, gebruikt Peter Bauwens de bloemen die naar chocola smaken. In het
voorjaar kunnen de jonge scheuten
gebleekt en gegeten worden.
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Uitgangspunten bij aanleg en onderhoud
Peter Bauwens hanteert een
aantal uitgangspunten bij de
aanleg en het onderhoud van een
vasteplanten
moestuin.
l Maak de grond goed los (vaste
groentesoorten houden van doorlatende grond) en onkruidvrij.
l Voeg een basisbemesting toe
gelijk aan die van een sierborder,
omdat de planten jaren mee moeten
gaan.
l Geef kalk - de planten zijn
kalkminnend - en zeewier als
extra voeding.
l Stem het aantal planten per m2

af op de grondsoort. De planten
zijn sterke groeiers, na twee à
drie jaar zit de border behoorlijk
vol. Aanplant in zure grond raadt
Bauwens af.
l Bedek de bodem van het plantvak
met cacaodoppen. Dat weert het
onkruid en geeft continu voeding
aan de planten. Schelpen of kiezels zijn ook geschikt en passen
goed bij het maritieme karakter
van de soorten.
l Maak het plantvak niet breder
dan 1,20 m, zodat deze vanaf alle
kanten is te bewerken.
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00

Sierlijk en lekker gaan goed samen. Ook bij fruitbomen in tuin en

Tekst Emiel van den Berg
Beeld Ferry Noordam,
Emiel van den Berg,
Rens Kromhout
en internet

park. Maar dan wil je wel een zo’n gezond mogelijke boom en vrucht.
Om de juiste keuze te maken is sortimentskennis onmisbaar.

Gezond fruit
van eigen boom
bo

Malus domestica ’Topaz’

D

e sierwaarde van appel- en perenbomen is vergelijkbaar. Beide
fruitsoorten hebben een rijke bloesem, een karakteristieke habitus die
in uiteenlopende vormen is te snoeien en leveren lekker en decoratief
fruit op. Toch zijn er ook verschillen.
Bij de appel valt de witte tot roze
bloeiwijze op en de variatie aan kleur
en vorm bij de vruchten. De herfsttint van het blad is te verwaarlozen
maar het kleurrijke fruit maakt dat
ruimschoots goed. Twee kleurrijke
voorbeelden zijn de rode ’Sterappel’
en de gele ’Lombarts Calville’.
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De sierwaarde bij appel is vooral
afhankelijk van de gezondheid van
de boom. Voorwaarde voor een
goede groei is een goed doorlatende
grondsoort en zon, maar essentieel
is zeker ook de rassenkeuze. Men is
zich er nog onvoldoende van bewust
dat veelgebruikte bomen als Malus
domestica ’Golden Delicious’, M. domestica ’Cox’s Orange’, M. domestica
’Gloster’ en M. domestica ’Transparente Jaune’ (syn: ’Yellow Transparent’)
verre van gezond zijn. Het advies van
Floor Peters, eigenaar van Boomkwekerij De Batterijen en initiatiefnemer

van de Stichting Nationaal Fruitpark
Ochten, is dan ook om deze niet toe
te passen. „Dat de gezondheid bij
de onderlinge appelrassen erg kan
verschillen, willen we via ons informatiecentrum aan iedereen laten
weten.” Peters legt verder uit dat, wil
je een gezonde appelboom hebben,
er twee keuzes zijn: de groep moderne resistente rassen en de oude
gezonde rassen.

Oude en nieuwe appels
De moderne appelrassen zijn selec-
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Appel- en perenrassenrassen
ties met een hoge tolerantie voor
schimmelziektes en meeldauw, het
grootste probleem bij appels. Veel
van die ’nieuwkomers’ zijn overigens
al zo’n twintig jaar op de markt.
„Maar onbekend maakt onbemind”,
aldus Peters. De meeste ’nieuwe’ appelintroducties zijn zelfbestuivend,
wat zeker bij leibomen prettig is
omdat daar de keuze vaak op één
ras valt. Over het algemeen zijn de
vruchten vrij hard, wat betekent dat
ze vrij lang zijn te bewaren. Volgens
Peters is dit inherent aan ziektetolerantie. Een ander kenmerk van moderne appelrassen is dat ze na verloop van tijd statige bomen vormen
met spreidende takken.
Behalve de moderne appelrassen
is er zogezegd de groep oude rassen.
Ondanks dat veel mensen denken
dat deze gezond en productief zijn
en lekkerder fruit geven, is dit volgens Peters een misverstand. Ook
hier is sprake van minder goede
rassen en is sortimentskennis dus
essentieel. „Tijdens cursussen die
we organiseren, scholen we daarom
veel vakmensen bij.” M. domestica

’Karmijn de Sonnaville’ is volgens
hem een goed oud ras. „Misschien
een wat ruwe appel met wat last van
roest, maar het is een oude kruising
tussen M. domestica ’Cox’s Orange’
(waar hij de smaak van heeft) en M.
domestica ’Ingrid Marie’ (waar hij de
sterkte van heeft).” De meeste oude
rassen zitten qua gezondheid dicht
tegen de moderne rassen aan. Soms
is er een lichte aantasting van schimmelziektes, maar deze is eenvoudig
biologisch te bestrijden.

Probleemloze peren
Omdat peren nauwelijks ziektes kennen, is het sortiment daarvan kleiner
en minder in beweging. Zo levert De
Batterijen 30 verschillende peren tegen 125 verschillende appels.
Bij peren zit eveneens de sierwaarde in de bloesem (vrijwel wit),
de habitus en de vruchten. Anders
dan een appel groeit een peer ook in
de halfschaduw. Soms kan vruchtboomkanker voorkomen, een ziekte
waar overigens alle vruchtbomen last
van kunnen hebben. De laatste jaren

ligt perenroest op de loer. Peters:
„Per toeval hoorde ik van een klant
dat perenroest goed te bestrijden is
met melk-verdund water. Schimmels
kunnen niet tegen melkzuur. Overigens is gewone melk daarbij beter
dan karnemelk”.
De onderlinge verschillen bij de
perenrassen – maar dat geldt ook
voor de appelrassen – zitten in het
tijdstip van rijpen, hand- of stoofvrucht, de smaak en de habitus van
de boom. Bij de peren bijvoorbeeld
groeit Pyrus communis ’Conference’
opgaand en P. communis ’Beurré
Alexandre Lucas’ breed en open. Pyrus communis ’Gieser Wildeman’ en P.
communis ’Kleipeer’ zijn twee rassen
die klein blijven terwijl P. communis
’Saint Rémy’ en P. communis ’Jut’ juist
flinke bomen vormen.

Hoog, laag, breed en smal
Zowel appels en peren groeien als
laag-, half- en hoogstamboom, afhankelijk van de gebruikte onderstam. De laagstam heeft een stamhoogte van 40 tot 50 cm, de halfstam

Moderne appelrassen
M. domestica ’Santana’
M. domestica ’Rubinola’
M. domestica ’Topaz’
M. domestica ’Ecolette’
M. domestica ’Pinova’
M. domestica ’Pilot’
M. domestica ’Rubinstar’
M. domestica ’Rosana’
M. domestica ’Lena’
M. domestica ’Odin’

Pluk/bewaartijd
Eind september-februari
Eind september-februari
Eind september-februari
Half oktober-januari
September-december
Begin oktober-maart
Eind oktober-januari
Half september-januari
Augustus-januari
Eind september-oktober

Bijzonderheden
Fris zuur smakend, schurftresistent
Frisse handappel, resistent
Zacht zuur, resistent
Zacht zuur, resistent
Zacht zuur, resistent
Harde friszure handappel, schurftresistent
Zachtzuur, resistent
Vrij zachte zoete handappel, resistent
Schurftresistent
Sappig zuur

Oude appelrassen
M. domestica ’Karmijn de Sonnaville’
M. domestica ’Notarisappel’
M. domestica ’Schone van Boskoop’
M. domestica ’Gravensteiner’
M. domestica ’Dubbele Bellefleur’
M. domestica ’Luntersche Pippeling’
M. domestica ’Bloemeezoet’
M. domestica ’Golden Pearmain’
M. domestica ’Jacques Lebel’
M. domestica ’Benoni’
M. domestica ’Glorie van Holland’
M. domestica ’Ingrid Marie’

Half
Half
Eind
Eind
Half
Eind
Eind
Half
Eind
Eind
Half
Eind

Friszuur, vast
Zeer goede smaak
Groene goudrenet, friszuur
Fris aroma
Zoete droogappel
Fris zuur, groeit goed op zandgrond!
Saprijk, zoet
Matig zuur
Aromatisch
Sappig
Zachtzuur
Zachtzuur

september-december
september-februari
september-februari
september-februari
oktober-februari
oktober-maart
augustus-eind september
september-november
augustus-oktober
september-februari
september-november
september-december

Perenrassen		
P. communis ’Bonne Louise d’Avranches’
Eind september-november
P. communis ’Doyenné du Comice’
Half september-december
P. communis ’Noordhollandsche Suikerpeer’ September-oktober
P. communis ’Conference’
Eind september-januari
P. communis ’Supertrévoux’
Augustus-september
P. communis ’Winterrietpeer’
Oktober-januari
P. communis ’Joséphine de Malines’
Eind oktober-februari

Grote sappige handpeer
Saprijk, geurig
Vroege hand/stoofpeer
Sappige, zoete handpeer
Grote, frisse handpeer
Roodkokende stoofpeer
Kleine, sappige peer

ongeveer 120 cm en de hoogte van
een hoogstam bedraagt ongeveer 180
cm. De enthoogte is ongeveer bij alle
hoogtes gelijk, direct bij de grond.
Qua vorm is alles mogelijk; leiboom en boogvorm zijn het bekendst
maar vooral de vele oude snoeivormen – de U-vorm, de dubbele Uvorm, de palmetten met schuine of
vlakliggende takken en de gekandelaberde vormen – komen weer in de
belangstelling. Net als de zogenaamde overstep. Deze vorm heeft hele
lage horizontale takken en wordt
vaak als randafwerking gebruikt in
kruiden- en groentetuinen.
Tot slot is bestuiving een aandachtspunt. De Stichting Nationaal
Fruitpark Ochten heeft daarvan een
duidelijke lijst beschikbaar op hun
website. Veel appels en peren blijken
gelukkig zelfbestuivend (eenhuizig).
Maar over de niet-zelfbestuivers
(tweehuizig) bestaat nog altijd enige
onduidelijkheid. Peters merkt op dat
de bestuivingslijsten uit het verleden
Een overstep, een zeer lage leivorm met horizontale takken, die je kunt plaatsen als begrenzing van een sierborder.

10

Tuin&Landschap [ 13 thema ] 2010

Een haag van appelbomen geleid in de vorm van een dubbele-U.
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Sierlijke steenvruchten
niet altijd juist bleken. „En ook tegenwoordig is dat bestuivingsverhaal
niet helemaal helder.” Aanplant van
niet-zelfbestuivers in een bewoonde
omgeving geeft volgens hem voldoende garantie voor bestuiving. Bij
twijfel is toevoeging van gezonde
sierappels als Malus ’Red Sentinel’
en Malus ’Professor Sprenger’ aan te
bevelen en voor alle peren is Pyrus
calleryana ’Chanticleer’ een prima
bestuiver. Die laatste wordt daarvoor
ook veel in de professionele fruitteelt
tussen de perenbomen aangeplant.

Miniatuurvormen
Nieuw en dus nog vrij onbekend zijn
de fruitsoorten die momenteel vaak
als miniatuurboompjes verkrijgbaar
zijn. Bekend was al de smalblijvende
Ballerina-appel maar er zijn er inmiddels meer. M. domestica ’Golden
Perenbomen bloeien wit.

12
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De witte bloei van Malus domestica.

Diana’ is een kleinblijvende bolvormige appel, P. communis ’Benito’ is
een smal opgaande peer. En de gangbare abrikoos- en perzikrassen maar
ook pruimen en kersen op zwakke
onderstammen vormen miniboompjes. De sierwaarde van al deze miniaturen zit in de bloem, de vrucht en
de groeivorm. Enkele boompjes naast
elkaar kunnen een lage ’plukhaag’
vormen.

et als appel en peer zijn steenvruchten als pruim (Prunus domestica)
en kers (Prunus avium) decoratief en
smaakvol en daarom heel goed toe
te passen in de tuin en park. De sierwaarde bij deze fruitsoorten uit het
Prunus-geslacht wordt vooral bepaald
door de voorjaarsbloei. Daarbij is de
boomvorm vaak fraai – pruimenbomen zijn wat kleiner dan kersenbomen – en is de vroeg vallende oogst
van het fruit een voordeel. Vanaf juni
valt er bij verschillende rassen al te
oogsten. Een nadeel is dat de meeste
bomen al vroeg in de herfst hun blad
laten vallen.
Gezondheid is soms een aandachtspunt bij de steenvruchten.
Vooral morel (kriek ofwel zure kers)
en meikers kunnen last hebben van
taksterfte. Volgens Floor Peters is dit
een vrijwel onoplosbaar probleem.
„Schaf vooral gezond plantmateriaal
aan en zorg voor een standplaats
met een goede afwatering. Soms is
er sprake van luisgevoeligheid, maar
met in water opgeloste knoflook is
dat prima te bestrijden. Daar hebben
alle zuigende en vretende insecten
een hekel aan.”
Voordeel van de zure kers is dat
deze goed schaduw verdraagt. Op
een noordmuur is bijvoorbeeld prima
een leimorel te planten. Andere kersen, maar ook pruimen, zijn lastig te
vormen. Snoei wordt niet goed verdragen, net als bij siervormen zoals
P. cerasifera ’Nigra’. Ook om de bomen
veel vrucht te laten produceren, is
het belangrijk dat ze zich vrij kunnen
ontwikkelen. Als je toch moet snoeien dan zijn augustus en september
voor steenvruchten de beste maanden in verband met het verspreidingsgevaar van bacterieziektes.
Volgens Peters wordt sinds enige
tijd bij pruim en kers met nieuwe
onderstammen gewerkt. Vooral met
zwakke onderstammen zodat de
daarop geënte rassen klein blijven,
ongeveer tot 2 m.

Abrikoos, perzik en nectarine
Abrikoos, perzik en nectarine behoren eveneens tot het geslacht Prunus.
Abrikoos (Prunus armeniaca) is vrijwel vrij van ziektes. Alleen kan de
vroege bloesem door een voorjaarsnachtvorst soms schade oplopen.
Wintervorst vormt daarentegen geen
probleem. De Nederlandse vruchten
zijn vaak wat droger zijn dan die uit
zuidelijke landen.
Bij de perzik (Prunus persica) is
vooral de krulziekte een aandachtspunt, maar aan sommige rassen gaat
de ziekte voorbij zoals P. persica ’Amsden’, P. persica ’Peregrine’ en P. persica
’Wassenberger’. „De laatste is een
zaailing en heeft vrijwel helemaal
geen last van krulziekte. De vruchten
zijn wel wat kleiner dan de andere
soorten maar nog altijd smaakvol”,
zegt Peters. P. persica ’Wassenberger’
heeft daarbij een goede groei, waardoor hij eenvoudiger dan andere
perziken is te vormen. „Momenteel
is er veel onderzoek naar resistente
perzikrassen, dus hopelijk zijn er
voor de toekomst meer toepassingsmogelijkheden.”
Nectarine (Prunus persica) is een
mutant van perzik en hiermee vergelijkbaar. P. persica ’Madame Blanchet’
noemt Peters als beste ras.

De roze bloei van Prunus persica.

Prunus persica, jonge vrucht met de karakteristieke zachte beharing.

Prunus avium in de fruitgaard van hotel-restaurant Villa Augustus in Dordrecht.

Prunus-rassen
Pruimen
P. domestica
P. domestica
P. domestica
P. domestica
P. domestica
P. domestica
P. domestica
P. domestica
P. domestica
Kersen
P. avium
P. avium
P. avium
P. avium
P. avium
P. avium
P. avium

’Early Laxton’
’Anna Späth’
’Mirabelle de Nancy’ (het kroosje)
’Hauszwetsche’
’Betuwse Kwets’
’Reine Claude Verte’
’Reine Claude d’Althan’
’Opal’
’Victoria’

’Bigarreau Burlat’
’Dubbele Meikers’
’Lapins’
’Kordia’
’Merton Premier’
’Merchant’
’Regina’

Gemiddelde pluktijd
Eind juli
Eind september
Begin augustus
September
Begin september
September
Augustus-september
Juli-augustus
Augustus-september

Bijzonderheden
Geelrode vrucht
Grote roodblauwe vrucht
Kleine ronde goudgele vrucht
Blauwe vrucht, alleen om te bakken
Blauwe vrucht, alleen om te bakken
Kleine, groengele vrucht
Grote roodpaarse vrucht
Blauwe pruim, meest aangeplant
Grote rode pruim

Derde week juni
Vierde week juni
Derde week juli
Tweede week juli
Derde week juni
Derde week juni
Derde week juli

Groot,
Klein,
Groot,
Groot,
Groot,
Groot,
Groot,

bijna zwart
fris en rood
donker rood
donker rood
donker, heel goede smaak
donkerrood
zwart
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Overige fruitsoorten

Kweepeer

Mispel

De Stichting Nationaal Fruitpark
Ochten toont, in een vrij toegankelijk
park, dat er behalve bovengenoemde
fruitsoorten nog veel meer zijn die
vanwege bloei, blad of habitus de
moeite van aanplant waard zijn.
Cydonia oblonga is zo’n vruchtboom.
Kweepeer heeft een rijke voorjaarsbloei, groot heldergroen blad tot aan
de eerste nachtvorst in november en
draagt smaakvolle en sterk geurende
vruchten. Deze blijven vaak tot in januari aan de boom hangen.
Cydonia groeit het liefst op een
zonnige tot half beschaduwde plaats
en op niet te natte grond. Vrijstaand
komt de boom goed tot zijn recht,
maar als leiboom doet hij het ook
prima. De fijnvertakte C. oblonga
’Champion’ is daarvoor het meest geschikt. Andere goede rassen van deze
van oorsprong Mediterrane fruitsoort
zijn C. oblonga ’Vranja’, de uit Turkije
afkomstige C. oblonga ’Robusta’ en de
Portugese C. oblonga ’Ekmek’. Deze
laatste is het meest schimmel
tolerant. Andere kweeperen kunnen
soms last van schimmel hebben,
maar ook hier doet volgens de kweker de melkoplossing wonderen.

Een echt Nederlands product is
Mespilus germanica. De mispel heeft
een rijke voorjaarsbloei, decoratief
groot blad en vruchten die eetbaar
zijn bij volledige rijpheid. Dus niet
wanneer ze rot zijn zoals het spreekwoord zegt. De mispel ontwikkelt
zich tot een karakteristieke solitair
als hij gewoon zijn groei kan volgen.
Leivormen vallen vaak tegen.
Een nadeel van mispel, die zowel
in zon als schaduw groeit, is de matige verankering. De boom verlangt
een stevige steunpaal of moet de
vrijheid krijgen schuin te groeien.
Voor wie de teugels wat laat vieren,
kan een enigszins scheefgroeiende,
volwassen mispel een echte blikvanger in de tuin zijn. Halfstam of
struikvorm zijn daarvoor geschikter
dan hoogstam. M. germanica ’Westerveld’ en M. germanica ’Bredase Reus’
zijn de bekendste rassen.

Daarbij is zijn natuurlijke (ongesnoeide) vorm grillig. De moerbei is bij de
vakman en de tuineigenaar momenteel vooral bekend vanwege de dakvorm. Voor die toepassing wordt M.
alba ’Macrophylla’ (synoniem M. alba
’Platanifolia’) gebruikt omdat deze
snel groeit en groot, ingesneden blad
heeft. Zijn rode kleine vrucht is voor
de oogst bescheiden. Tegenwoordig
plant de vakman ook M. alba ’Fruitless’ als dakboom aan omdat deze,
zoals de naam al verraadt, vruchtloze
cultivar geen overlast geeft door vallend fruit op het terras.
Voor de vruchten is M. nigra bruikbaar. Hoe ouder de boom, hoe groter
de vruchten. Na tien jaar zijn de
zoete en vitaminerijke vruchten te
vergelijken met een braam. M. alba
heeft rode vruchten die kleiner blijven, maar net zo lekker zijn en boordevol vitamines zitten. M. alba ’White
Berry’ geeft witte vruchten.

Winterharde zuiderlingen
Ook diverse minder bekende, zuidelijke fruitsoorten blijken verrassend
winterhard in het Nederlandse klimaat. Enkele voorbeelden:
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Morus in dakvorm geleid, op een van de terrassen van hotel-restaurant
Villa Augustus in Dordrecht.

Moerbei
Tot slot is Morus, de moerbei, een belangrijk en decoratief fruitgewas voor
de eetbare tuin. Zijn blad is groot,
fraai ingesneden en oogt gezond.
Jonge vrucht van Morus
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Arbutus unedo (aardbeiboom) groeit op
een beschutte standplaats uit tot een
paar meter hoge wintergroene struik. De
vruchten worden gebruikt bij bereiding
van wijnen en likeuren.
Eribotrya japonica (Japanse mispel)
verlangt eveneens een beschutte standplaats. Deze wintergroene plant kan tot
kleine boom uitgroeien. Na heel hete zomers verschijnen friszoete vruchten.
Ficus carica (vijg) heeft zich inmiddels
ruimschoots bewezen in Nederland. Ons
klimaat vormt geen enkel probleem en
vruchten verschijnen vrijwel probleemloos. Decoratief met habitus én blad.
Musa (banaan) is inmiddels in verschillende soorten te verkrijgen en wie de
plant op de juiste manier de winter door
krijgt, wordt beloond met een grootse
bladplant die ook nog vruchten produceert.
Punica granatum (granaatappel) blijkt
verrassend winterhard te zijn. Deze bladverliezende struik groeit uit tot een bescheiden hoogte en geeft behalve kleurrijke bloemen ook smaakvolle vruchten.
Ziziphus jujuba (Chinese dadel) is ook
bijzonder winterhard en vormt een decoratieve struik tot kleine boom met een
open habitus. De 3 cm grote rode bessen
zijn smaakvol en gezond.

Arbutus unedo (aardbeiboom)

Punica granatum (granaatappel)

Ziziphus jujuba (Chinese dadel)
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Wie fruitboom zegt, denkt

Tekst Emiel van den Berg /Beeld Fruitpark Ochten

snoeischaar. Want snoei is

Foto links
Bernard Witteveen snoeit een hoogstam
appelboom, waarbij hij uitgaat van een
harttak. Hij behoudt de drie of vier
beste takken op 1,90 m en knipt de rest
weg. De meest rechtopstaande van deze
takken wordt de harttak. De andere
buigt hij met tomatentouw uit voor meer
horizontale groei en snoeit ze vervol
gens in. De harttak neemt hij terug op
40 á 50 cm boven de eerste zijtakken.

nodig om de bomen te vormen en de vruchtdracht te
stimuleren. Maar hoe snoei
je de boom goed in vorm en
welke takken knip je weg
om de oogst te vergroten?

Foto rechtsboven beginpositie, foto
hiernaast gesnoeid.
Om een rechtdoorgaande tak te krij
gen, is deze voor eenderde teruggesnoeid kort na een oog. Ook zijn
drie tot vier gesteltakken met een
derde ingesnoeid. Dit is net na een
naar beneden gericht oog gebeurd,
want dan groeit de scheut naar bui
ten. De korte takjes op de gestel
takken zijn niet weggehaald.

De kunst van het snoeien
I

n hun jeugdfase groeien (fruit-)
bomen het krachtigst. Dat is de
periode dat de fruitproductie nog
bescheiden is en jonge takken het
best te ’sturen’ zijn. Pas na een aantal
jaren verdeelt de boom zijn krachten
over groei enerzijds en fruitproductie
anderzijds. Vanaf dat moment is het
belangrijk de energieverdeling van de
boom in evenwicht te krijgen en te
houden. En dat bereik je door snoei.

Takstand bepaalt groei
De energieverdeling in de boom
wordt voor het overgrote deel bepaald door de onderlinge stand van
de takken. De basisregels zijn:
l Staan twee even lange en even
dikke takken met eenzelfde hoek op
de hoofdtak dan groeien ze allebei
even hard;
l Staan twee even lange en even
dikke takken met een verschillende
hoek op de hoofdtak dan groeit de
steilste tak het hardst;
l Staan twee even lange en even dikke takken op verschillende hoogtes
op de hoofdtak dan groeit de hoogstgeplaatste tak het hardst;
l Wanneer twee takken op dezelfde
hoogte groeien en dezelfde hoek
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maken dan groeit de dikste tak het
hardst;
l Als twee zijtakken op verschillende gesteltakken op elk een andere
afstand van de harttak staan, dan
groeit de zijtak die het dichtst bij de
harttak staat het hardst.
De steilte van de inplanthoek van
de gesteltak, ofwel de zijtak van de
harttak, is bepalend voor de groeikracht, ook al buig je een gehele
gesteltak in een later stadium ter
correctie horizontaal. Wat dan kan
gebeuren, is dat juist in de sterke
’bochten’ van gebogen takken krachtiggroeiende, ongewenste waterloten
ontstaan. Het afbuigen van takken
in een jong stadium is dan ook van
belang voor een goed eindresultaat.
Zeker wanneer behoefte is aan
een horizontale vertakking zoals
bijvoorbeeld bij leibomen. Te vaak
laten kwekers de takken eerst flink
doorgroeien om ze daarna pas om
te buigen tot een gevuld framewerk.
Ook bij het maken van een laag vertakkende U-vorm, dubbele U-vorm
en palmet moet je al vanaf een jong
stadium met het buigen van de takken te beginnen. Dit is behalve een
tijdrovende, ook een secure klus.
Wie besluit tot het uitbuigen van al

enigszins ontwikkelde takken kan dit
overigens het beste in mei doen. De
sapstroom is dan in volle gang en de
tak het meest buigbaar. Na een week
of acht kunnen stokken en bindmateriaal weer weggehaald worden. De
tak houdt dan zijn gewijzigde stand
zelf vast.

Evenwichtige snoei
Een fruitboom krijgt pas na verloop
van jaren zijn definitieve vorm, maar
is wel al meteen na aanplant door
snoei te sturen. Het is dan raadzaam
goed te kijken of de boom één of
meerdere harttakken moet krijgen
en welke zijtakken tot gesteltakken
mogen uitgroeien.
Als je direct na aanplant snoeit,
dien je met de volgende aandachtspunten rekening te houden:
l Om na het aanplanten een goed
evenwicht te krijgen tussen takken
en (verloren gegane) wortels moeten
alle gesteltakken gedeeltelijk worden
teruggeknipt. Potentiële gesteltakken
die niet in de weg zitten mogen vooralsnog aan de boom blijven. Deze
produceren extra bouwstoffen voor
de wortels;
l Om te voorkomen dat de boom

zich te snel op de productie van fruit
gaat storten, moeten de gesteltakken gedeeltelijk teruggesnoeid worden. Dit bevordert namelijk de groei
vanuit de slapende ogen, hetgeen
gunstig is voor de ontwikkeling van
de boom;
l Om er voor te zorgen dat in een
later stadium alle vormen nog mogelijk zijn, is het verstandig om bij het
snoeien alle potentiële gesteltakken
te bewaren. Snoei alleen gesteltakken
weg die sterk concurreren met andere gesteltakken of de harttak.

Hart- en gesteltak
Ervaringen hebben uitgewezen dat er
geen duidelijke keuze gemaakt hoeft
te worden voor wel of geen harttak.
Dit geldt met name voor appel, peer
en kers. Persoonlijke voorkeur en natuurlijke groeiwijze mogen daarbij de
doorslag geven.
Bij pruimenbomen is het altijd
raadzaam de harttak te verwijderen.
Gebeurt dit niet dan bestaat het
gevaar dat deze teveel gaat overheersen. Uitzondering hierop is het pruimenras ’Reine Victoria’.
Bij de keuze voor de uiteindelijke
gesteltakken is het belangrijk takken

te gebruiken die stevig in de stam
verankerd zijn. Blad en vruchten
zorgen later namelijk voor een behoorlijke draaglast. Een inplanthoek
van 45° tot 60° heeft de voorkeur.
Verder is voldoende ruimte tussen
de takken nodig voor de lichtinval en
moeten alle takken bij voorkeur een
gelijke groeikracht hebben.

Kortloten verkrijgen
Wat te doen als het takkenstelsel van
een fruitboom zijn definitieve vorm
heeft gekregen? Dan is het voor alle
appels en peren van belang op de gesteltakken zogenaamde kortloten te
krijgen. Dit zijn de langzaamgroeiende takken waarop de bloemknoppen

dicht bijeen staan. De enige jaarlijkse
snoei die dan overblijft is, indien nodig, het uitdunnen van de kortloten
en het verwijderen van snelgroeiende takken waarop zich alleen maar
bladknoppen bevinden.
Bij pruimenbomen vormen zich
vanaf de gesteltakken volop takken
die de hoogte in groeien. De enige
snoei die hier nodig is, is het weghalen van kruisende of gebroken takken, en takken die een te krachtige
groei vertonen. Voor kersen geldt min
of meer hetzelfde. Omdat perziken
en nectarines na verloop van tijd een
wat open, kale habitus krijgen, is het
hier raadzaam jaarlijks enkele nog
niet vertakte twijgen tot tweederde
terug te knippen.

Bemesting
Om groei en vruchtdracht in evenwicht te houden, is uitgebalanceerde
bemesting een belangrijk aandachtspunt. Is de voeding te veel gericht op
de groei dan stagneert de vruchtzetting. Is de voeding te veel gericht
op de vruchtzetting dan moeten overtollige vruchten worden weggenomen
om groeistagnatie te voorkomen. Want groeistagnatie op zijn beurt heeft
weer invloed op de bloemknopvorming. Dat zorgt dan volgend jaar voor
minder bloesem, dus minder fruit.
Mocht blijken dat een boom te veel vruchttakken heeft, dan kan besloten
worden een deel daarvan te halveren of enkele geheel weg te snoeien.

Tuin&Landschap [ 13 thema ] 2010

17

Soep van komkommerkruid, ’spinazie’ van vijfdelig kaasjeskruid, olie van

Tekst Wendy Bakker /
Beeld Gert Tabak en Herman Bouwens

de bergamotplant, salade met blad van beemdkroon en pannenkoek met dropplant. Ton ter Linden en Gert Tabak gebruiken al jaren tuinplanten in
gerechten. Een plant is er niet louter om mooi te zijn.

Gert Tabak

Ton ter Linden

Eetbare planten in esthetische border
H

et is geen doel op zich: planten
die eetbaar zijn toepassen in de
border. In een tuin gaat het volgens
tuinontwerper/kunstschilder Ton ter
Linden en fotograaf/beeldhouwer
Gert Tabak namelijk om de esthetiek, en de planten spelen daarin de
hoofdrol (zie kader). Dat je veel planten met sierwaarde kunt eten, hebben ze in de loop der jaren ontdekt.
En dat daarmee extra waarde kan
worden toegevoegd aan de tuinbeleving, weten ze als geen ander. Want
geregeld staat er een gerecht op tafel
waarin bloem of blad uit hun tuin is
verwerkt. „Puur natuur en gezond,
want planten zijn rijk aan vitamine
C”, zegt Ter Linden. „En het is nog
lekker ook.” Maar er zijn meer gezondheidsbevorderende eigenschappen aan planten toe te kennen. „In
Borago zit bijvoorbeeld ijzer en magnesium. Het blad smaakt enigszins
ziltig en kan goed gebruikt worden
als alternatief voor zout. Ook het
blad van Persicaria bistorta is rijk aan
mineralen.”
Maar weinig mensen weten tegenwoordig nog dat tuinplanten gewoon
genuttigd kunnen worden. „We zijn

losgeraakt van wat ons omringt en
weten niet meer wat de natuur te
bieden heeft. In Frankrijk zie je mensen nog steeds met een mandje de
natuur in gaan en van bes tot paddestoel meenemen om op te eten. Je
staat daardoor dichter bij de natuur.”

Experimenteren
Ton ter Linden heeft zijn kennis vergaard door zich te verdiepen in de
plantenwereld, door goed te kijken
en door veel te experimenteren. „Je
leert het karakter van de plant kennen als je fouten maakt. Dan weet
je hoe een plant zich gedraagt, of
hij concurrentiekracht heeft of niet,
waar hij het beste groeit en in combinatie met welke andere planten.”
Voordat hij zich specialiseerde in
het ontwerpen van siertuinen, had
hij een moestuin waar groenten
groeiden naast siergewassen. Daar
werd de kiem gelegd voor het eten
van vaste planten en eenjarigen.
„Maar”, zo benadrukt hij nogmaals,
„de plant kies ik bovenal vanwege
zijn uitstraling en het totale beeld
dat ik wil neerzetten in de tuin. Een

beplantingsplan maken is voor mij
een puur esthetisch gebeuren.”
Wat Ter Linden als beeld neerzet
in de tuin, doet Tabak op het bord.
Het is niet alleen smakelijk, maar
het ziet er eveneens smakelijk uit.
Ook bij het toepassen van bloem en
blad in gerechten is het volgens de
fotograaf en (thuis)kok van belang
dat je kennis hebt van het gewas.
„Als je de plant kent en weet hoe hij
smaakt, kan je je eigen combinaties
in gerechten maken”, zegt Tabak. Een
voorbeeld is Hemerocallis, de daglelie.
„Je kunt de bloemen van alle cultivars eten, maar de lichtgekleurde
zijn het lekkerst: knisperig en sappig net als ijsbergsla maar dan iets
pittiger. De donkere bloemen zijn
kruidiger van smaak; daar moet je
van houden.” Gert Tabak gebruikt de
bloem om salades mee te decoreren
of hij haalt de meeldraden eruit en
spuit er een dot fromage frais met
bieslook in. Als ander voorbeeld haalt
Tabak een gerecht van Sambucus nigra aan: „Deze vlier is prachtig, zeker
de donkerbladige. Van de bes maak
je sap, gelei of jam en de bloem kan
je, gedoopt in het deeg, frituren. Maar

Sambucus nigra is licht giftig. Eet nooit
de steeltjes van de gefrituurde bloem,
zoals wij eens hebben gedaan, want
daar word je wel ziek van, trouwens
net als van de rauwe bes.”
Gert Tabak adviseert de bladeren
en bloemen niet te wassen voordat
je het gebruikt in een gerecht, omdat dan de smaak en de geur ervan
vermindert. „Wij plukken het blad
schoon, dus niet met grond en zand
erop, en vooral ‘s morgens. In de
keuken kijken wij het blad vervolgens goed na op rupsen, insecten en
eitjes, want spuiten hiertegen doen
wij niet.”

Pluk leidt niet tot kaalslag
Op de vraag of het plukken van de
bloemen en het blad niet tot kaalslag leidt in de tuin, antwoorden de
heren: „Als je de bloemen herhaalt
door de border heen, zal je daar geen
last van hebben. Het geeft ook een
mooier beeld om met kleurtipjes, een
natuurlijke mengeling van planten,
te werken in het plantvak. De eetbare
sierplanten doen dus gewoon mee in
het visuele plaatje van de border.”

De eetbare Anethum graveolens, Coriandrum sativum en Salvia gecombineerd met Silene vulgaris, Echium vulgare, Thalictrum flavum en Verbena hastata.

Bedachte natuur
In de tuinen van ontwerper en
kunstschilder Ton ter Linden
in De Veenhoop (Friesland)
voeren planten de boventoon.
De lijnen in de tuinontwerpen
van Ter Linden zijn bij voorkeur strak, de planten geven
er beweging aan. Zoals een
impressionist zijn penseelstreken op het doek zet, zo
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geeft hij de planten een plek
in de tuin. Zijn tuinen hebben
dan ook een heel natuurlijke
uitstraling, alsof de planten
zelf hun plek hebben gekozen.
„Dat gebeurt deels ook”, zegt
Ter Linden, „want de planten
mogen zich uitzaaien, mits ze
niet gaan overheersen. Als je
niet alert bent, nemen som-

mige planten het heel snel
over. In het voorjaar wied ik
dan grof, daarna begin ik met
creatief wieden, waardoor
zaailingen blijven staan op
plaatsen waar ze van mij mogen
blijven staan.” Hij vindt dat
je de grond niet moet roeren
maar met rust moet laten. „De
eenjarige dille bijvoorbeeld

kan zich enorm uitzaaien. Dat
is niet erg want het is een
mooie transparante schermbloemige, maar als je de grond
niet roert, zaait hij zich
veel minder uit.”
Hoewel de tuin de natuurlijke
staat nadert, is de hand van
de tuinman alom tegenwoordig. Hij weeft de planten

door elkaar heen in op elkaar
afgestemde kleurtonen. Niet
volgens een vast stramien,
want zo geeft hij aan: „Het
fluctueert met de natuur. Ik
probeer iedere keer te reageren op wat de natuur geeft
en doet.”
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Lekkers uit de border

Op de voorgrond staat Rosa
’Amstelveen’, daarachter
het paars van Salvia.

Gevulde Hemerocallis-bloemen

Rosa-ijs

Pluk frisse dagleliebloemen – donkere
kleuren zijn pittiger dan lichte exemplaren) – en trek de meeldraden eruit.
Vul ze met kwark gemengd met fijngesneden Oostindische kers, lavendelbloemetjes en fijngesneden blaadjes van hyssop (ook eventueel de bloemetjes).
Een vulling van verse roomkaas met bieslook en/of andere kruiden is ook erg
lekker. Leuk om te experimenteren!

Nodig (per persoon)
1 l vanille-ijs
1 handvol geurende rozenblaadjes
2 eetlepels Roosje zonder doornen
esprit (likeur, verkrijgbaar bij de
goede slijter)
Voor decoratie: wat extra rozenblaadjes en eventueel een blaadje
mint
Werkwijze
Laat het vanille-ijs zacht worden
en roer er de likeur en fijngeknipte
rozenblaadjes doorheen. Zet het
ijs terug in de vriezer en laat het
onder af en toe omscheppen weer
bevriezen. Serveer het ijs met
rozenblaadjes en mint.

Borago-soep met Calendula
Nodig
10 grote borage-bladeren
3 aardappelen
6 dl bouillon
Peper en eventueel zout
Blauwe borage-bloemetjes
Werkwijze
Kook de aardappelen en blancheer de
borage-bladeren. Pureer bladeren en
aardappelen met een beetje bouillon
in de blender of met de staafmixer.
Schep de groene moes terug in de
pan en voeg de resterende bouillon
al roerend toe. Maak op smaak met
peper en zout en warm de soep goed
door.
Schep de soep in borden en decoreer
met de felblauwe bloemetjes.
Ook lekker als mooi extraatje:
een scheut zure room of
croutons of geprakt hardgekookt ei
of uitgebakken spekjes of
Parmezaanse kaas.
Hemerocallis gecombineerd met Astilbe altrosca en Sanguisorba obtusa.
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Papaver somniferum steekt
fraai af tegen het blauw van
Borago officinalis in een
border in De Groene Hof in
Ansen (Drenthe).
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In deze ton-sur-ton border gaan Allium schoenoprasum, Nepeta ..’Dawn to Dusk’, Digitalis purpurea en Foeniculum vulgare ’Giant Bronze’goed samen.

Kleurige zomersalade
Neem als basis een slamengsel uit de winkel
(ijsbergsla, rucola, veldsla, eikenbladsla).
Schik daarop bloemblaadjes van
l Calendula
l Viola
l Bellis perennis
l Malva
l Campanula glomerata
l Calendula officinalis
Knip er wat bieslook over en maak het geheel
af met geroosterde pijnboompitten, eventueel uitgebakken spekjes en een dressing
naar smaak.
Een combinatie van Atriplex hortensis ’Red Plume’, Calendula officinalis en Viola
tricolor in de tuin van De Groene Hof in Eenrum (Groningen).
Monarda ’Präriebrand’ in de tuin van de Kleine Plantage.

Watermeloen met monarda en munt
Snij een grote watermeloen in plakken van
3 à 4 cm en snij de ronde kanten eraf zodat
er een vierkant ontstaat. Verdeel dit
vierkant in repen van ook weer 3 à 4 cm: op
deze manier krijg je langwerpige sticks.
Leg de repen op een mooi bord en bestrooi
ze met de lintbloemetjes van de bergamotplant (Monarda). Het liefst meerdere kleuren. Snij een handvol muntblaadjes heel
fijn en strooi die er ook overheen.
Wat slierten vloeibare honing maken het af.

Kruidentuintje
Nodig
200 gr Hüttenkäse
Goudsbloemen (Calendula)
Heel fijn gesneden:
l 2 eetlepels peterselie
l 2 eetlepels bieslook
l 1 eetlepel selderij
l 2 mespuntjes tijm
Peper naar smaak
Werkwijze
Meng de fijngesneden ingrediënten samen met
de kaas door elkaar en laat het mengsel minstens een uur staan. Smeer het mengsel op een
bruine boterham en bestrooi deze met de bloemblaadjes van de goudsbloem. Leg er een paar
bloemen omheen.
Serveer het kruidentuintje met een glas
sinaasappelsap. Snij een plak sinaasappel
tot het midden in en zet die op de rand van het
glas. Prik er een goudsbloem op. Een garnering
met Oostindische kers of een andere eetbare
bloem is natuurlijk ook mogelijk.
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Eetbare planten met sierwaarde
Vaste planten

Eenjarigen

Achillea millefolium (duizendblad) _______ ’Middelbaar blad’ weinig in salades (heeft verkoelend effect), iets bitter

Anethum graveolens (dille) ______________ Blad in salades, sausen, soepen, bij visgerechten, kip, kaltvlees, kaas;

Agastache foeniculum (dropplant) ________ Blaadjes in een verfrissende salade of in pannekoeken, thee

		zaden in ossenstaartsoep, schildpadsoep, in marinades en thee; kauwen tegen slechte adem
Atriplex hortensis ’Red Plume’
(tuinmelde) ____________________________ Blad in salades en als spinazie (smaakt ook zo)

Alliaria petiolata (look-zonder-look) ____ Het blad fijnsnijen in salades of bij lamsvlees
Allium ursinum (daslook) _______________ Als vervanger voor knoflook (zachter van smaak)
Campanula glomerata (kluwenklokje) _____ Bloemen in salades
Dianthus caryophyllus (tuinanjer) _______ Bloemen (de witte nagel verwijderen, kruidnagelsmaak) in salades, dranken, stroop, azijn
FilipenduIa ulmaria (moerasspirea) ______ Met de bloemen kun je dranken geuriger maken
Glechoma hederacea (hondsdraf) _________ Pittige blaadjes in salades, dressing, hartige gerechten
Hemerocallis (daglelie) ________________ Bloemen zijn knapperig, pittig, goed te vullen met een mousse van roomkaas
Knautia arvensis (beemdkroon) __________ Blad in sla

Calendula officinalis (gewone goudsbloem)_ Bloemblaadjes in salades en op gebak
Fuchsia (fuchsia) ______________________ Een of twee dagen oude vruchtjes in desserts/sausjes
Helianthus annuus (zonnebloem) __________ Pitten zijn zo te eten of om olie uit te persen
Pelargonium (geranium) _________________ Bladeren in soepen/stoofschotels; bloemen in zoete gerechten
Papaver rhoeas (gewone klaproos) ________ Gedroogd zaad (maanzaad) in brood, koekjes, fruit, pasta
Tropaeolum majus (oostindische kers) ____ Peperige bladeren en bloemen in salades; bloemknopjes in azijn (kappertjes)

Malva alcea (vijfdelig kaasjeskruid) ____ Blad als spinazie of in salades; bloemen in salades
Malva verticillata (kaasjekruid) ________ Bladeren als spinazie; bloemen vers in salades of gedroogd in thee
Monarda (bergamotplant) ________________ Olie van uitgeperst blad; bloemblaadjes in salades of als garnering;
		fijngehakte bladeren in sausen, jam, gelei, limonade en wijn
Persicaria bistorta (adderwortel) _______ Bladeren als groente, soep (rijk aan mineralen)
Primula veris (echte sleutelbloem) ______ Bloem en blad zijn eetbaar
Salvia officinalis (salie)

_____________ Als kruid bij vette gerechten; gebakken blad lekker op salades

Sedum acre (muurpeper) _________________ Gedroogde en gemalen bladeren als peper gebruiken.
Silybum marianum (mariadistel) __________ Bloem als artisjok; jonge scheuten gekookt; geschilde, geweekte stelen als rabarber
Smyrnium olusatrum (zwartmoeskervel) ___ Stengels als asperge, bloemknoppen ingelegd, blad in salades
Symphytum officinale (smeerwortel) _____ Blad in salades of als spinazie
De lichtgele bloem van Anethum graveolens steekt fraai af tegen het donkerrood van Atriplex hortensis ’Red Plume’ en Allium sphaerocephalum. Deze laatste kan je niet eten.

Tanacetum vulgare (boerenwormkruid) ____ Het jonge blad in omelet
Viola odorata (maarts viooltje) ________ Bloemen voor de geur of (gesuikerd) als versiering; blad in salades

Kruiden
Allium schoenoprasum (bieslook) _________ Blad in salades, soepen, dipsausjes, eiergerechten, ragout, kruidenboter;
		bloemen als garnering
Armoracia rusticana (mierikswortel) _____ Geschilde en geraspste wortel bij vlees, vis, yoghurt- en mosterdsaus
Artemisia abrotanum (citroenkruid) ______ Het jonge blad en scheuten bij vette gerechten
Artemisia dracunculus (dragon) __________ In sausen en marinades
Borago officinalis (komkommerkruid) _____ Blad (lichte zoute smaak) als spinazie, in salades en als soep; bloempjes als decoratie
Coriandrum sativum (koriander) __________ Blad in stoofschotels, kipgerechten, slades en sauzen; zaden (anijsachtig) bij ingemaakte
		augurken in azijn, in wildpasteien, koekjes (onder andere speculaas), kaas
Foeniculum vulgare (venkel) _____________ Alle delen een nootachtige smaak, lekker bij vis
Hyssopus officinalis (hyssop) ___________ Blaadjes bij vis, pasteitjes, zoete gerechten
De bloem en het blad van Malva alcea kan je toevoegen aan salades.

Lavandula officinalis (lavendel) ________ Als thee of als toevoeging in salades, jam, zoete gerechten en lamsvlees
Levisticum officinale (maggiekruid) _____ Blad in soep; zaden in brood of desserts

Struiken en bomen

Mentha (munt) __________________________ Blad voor bloei in thee, ook voor fruitsalades, dranken, soepen en vleesgerechten

Amelanchier laevis (krentenboompje) ____ Bessen, ook voor jam en gelei, bevat veel vitamine A

Myrrhis odorata (roomse kervel) _________ Bladeren als smaakmaker bij gestoofd fruit, zoals kruisbessen en pruimen, in salades;

Juniperus communis (jeneverbes) ________ Gekneusde zwarte tweejarige bessen bij vlees/wild

		zaden kunnen zo van de plant geplukt gegeten worden

Laurus nobilis (laurier) ________________ Blad meekoken in stoofpotten, bij vlees en in soep

Origanum vulgare (oregano) ______________ Takjes met bloem en al bij salades/vlees, oven- en stoofschotels, spaghettisauzen;

Pyracantha (vuurdoorn) _________________ Bessen voor jam/gelei
Rosa rugosa (bottelroos) _______________ Bloemen in salades, ijs, bottels voor jam/gelei
Sambucus nigra (vlier) __________________ Bloesem voor thee, siroop en in pannenkoekjes; bessen voor jam, gelei en sap
Tilia europaea (linde) _________________ Bloemen voor thee; blad in salades, als groente of broodbeleg
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		de bloemen kunnen ook − al dan niet gesuikerd − worden gegeten
Rosmarinus officinalis (rozemarijn) _____ Lekker bij vlees, vis, gebakken aardappelen
Satureja montana (bergbonen) ____________ Vers of gedroogd bij vis of bonen
Thymus vulgaris (echte tijm) _____________ Veelgebruikt kruid in allerlei gerechten
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Rondom de Middellandse Zee zie je ze langs wegen, in parken en tuinen. Hier

Tekst Wendy Bakker /Beeld Gerdien de Nooy

kom je ze maar mondjesmaat tegen: de walnotenbomen. Zonde, vinden kwekers
Cees Barneveld en Ton Friesen van De Smallekamp in Nunspeet. Want de bomen
zijn niet alleen mooi, maar leveren ook supergezonde vruchten.
J. regia ’Broadview’

D

e Romeinen wisten het eeuwen geleden al: notenbomen, in het bijzonder
walnoten, zijn een bron van hoogwaardige voeding. Juist daarom hebben ze
de bomen, die door Alexander de Grote
uit Perzië naar Europa zijn gehaald,
langs belangrijke, strategische wegen
geplant. Het legioen werd zo van voedsel voorzien en zo raakte de walnoot
door zuidelijk Europa verspreid. Ook
Napoleon liet walnotenbomen planten
langs wegen. Deze gaven de nodige
schaduw en het hout kon daarbij mooi
gebruikt worden voor geweerkolven,
want het splijt niet.
Juglans – de walnoot – is een prachtige boom met bijzondere eigenschappen, vinden Cees Barneveld en Ton
Friesen van De Smallekamp, kwekerij
van bijzondere vruchtbomen in Nunspeet. „De habitus en het blad is fraai,
ze zijn weinig ziektegevoelig en de
noten zijn hartstikke gezond voor de
mens, net als de olie. Walnoten zijn
voedzaam en rijk aan goede vetzuren
die hart en bloedvaten in conditie
houden. Een volwassen veredelde
boom kan gemiddeld 50 kg noten per
jaar geven. En je kunt de noten wel
anderhalf jaar bewaren. Een andere
eigenschap is dat het blad juglandine
uitstoot, een stof die vliegen weert.
De bomen werden vroeger dan ook bij
stallen geplaatst. Het hout is stevig en
fraai in meubels te verwerken. Het is
een duurzame boom met een grote
cultuurhistorische en nutswaarde”,
aldus Friesen.

Weinig aangeplant
Het bevreemdt de beide heren dat in
Nederland zo weinig Juglans in tuin

en park wordt toegepast. „Wellicht
dat men denkt dat het klimaat niet
geschikt is, maar dat vormt eigenlijk
geen probleem. En door de klimaatverandering wordt het hier warmer
waardoor het hier nog gunstiger
wordt voor walnoten”, legt Ton Friesen uit. Volgens Cees Barneveld, die
uitvoerder Openbare Werken bij de
gemeente Ermelo is, heeft de weinige
aanplant in het gemeentegroen deels
te maken met angst van beheerders
voor overlast als de noten rijp zijn.
Tevens mogen in de meeste gemeenten, die een herplantplicht hebben,
de burgers geen notenboom terug
planten. Dit omdat de notenboom
onder de fruitbomen valt en er voor
deze groep in veel gemeenten geen
kapvergunning nodig is. Burgers zouden de bomen dus altijd mogen kappen en zich zo kunnen onttrekken
aan de herplantplicht. Maar Barneveld ziet een lichte kentering, die hij
van harte toejuicht, want hij vindt de
walnoot in meerdere opzichten een
aanwinst voor de tuin en het openbaar groen.
Andere redenen die meespelen in
de matige toepassing van de boom is
het gebrek aan kennis over Juglans in
Nederland en de moeilijke vermeerdering. „Kwekers kennen eigenlijk
alleen Juglans regia ’Buccaneer’ en
Juglans regia ’Broadview’, maar er zijn
er veel meer.” Er zijn hier enkele kennishouders waaronder Van ’t Westeinde in Zeeland die een botanische
collectie van Juglans heeft en Edmond
Kwanten in Groningen. „Deze heeft
zijn leven gewijd aan het vermeerderen van walnoten en hazelnoten.
Hij heeft ons de basisprincipes bij-

Juglans regia ’Buccaneer’, habitus, ontluikend blad en mannelijke (katjes) en vrouwelijke bloeiwijze.

gebracht”, zegt Friesen. Verder is er
nog een veredelaar in Friesland, ’De
Acht Plagen’ én Barneveld en Friesen
zelf, die zich ten doel hebben gesteld
om zo veel mogelijk kennis over de
notenbomen uit te dragen. „Het zou
toch zonde zijn als deze bijzondere
nutsbomen uit het landschap verdwijnen. Want waarom zou je noten
uit Californië halen als ze hier prima
groeien?”

Kenmerken
Juglans, de walnoot, behoort tot de
Juglandaceae (okkernootfamilie) waaronder eveneens Carya (Carya illinoinensis heeft de pecannoot als vrucht),
Pterocarya (vleugelnoot) en Platycarya
vallen. Het leefgebied van Juglans is
verspreid: van Europa, Afrika en Azië
tot aan Noord- en Zuid-Amerika. De
walnoot kan van nature een hoogte
van 40 m bereiken en een breedte
van 10 m. Hoewel de walnoot een
forse boom is, zijn er soorten die

klein blijven zoals de eerder genoemde ’Broadview’. Deze groeit niet hoger
dan 6 à 7 m en heeft een doorsnede
van 6 m. Juglans regia is over het algemeen lager dan J. nigra. Ook worden
zaailingen meestal hoger dan geënte
vormen, die veel compacter blijven.
Het blad van Juglans is geveerd en
bestaat, afhankelijk van de soort, uit
vijf tot vijfentwintig deelblaadjes. De
jonge twijgen hebben een geladderd
merg. De boom is eveneens te herkennen aan het hartvormige bladlitteken.
De walnoot is een eenhuizige
windbestuiver. De mannelijke bloemen zitten op katjes die ongeveer
10-11 cm lang zijn en die 100 tot 160
bloempjes tellen met elk een schutblad. De katjes worden in de zomer
en de herfst voorafgaande aan de
bloei in het jaar daarop aangelegd.
Ze zijn dan ook gevoelig voor strenge
(nacht)vorst. De katjes en vrouwelijke
bloemen verschijnen bij veredelde
rassen na 3 tot 4 jaar.

si ijk en supergezond
Juglans, sierl
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Juglans regia ’Laciniata’ met het fraaie, fijn
ingesneden blad.

Juglans regia ’Chaira’, een selectie van
De Smallekamp.

Juglans regia ’Cyril’, ontluikend blad en jonge vruchtjes.

De vrouwelijke bloemen bloeien niet
bij alle rassen gelijktijdig met de mannelijke katjes. Het is daarom verstandig om te kiezen voor een zelfbestuiver, waarbij ze tegelijk bloeien, of om
tenminste twee verschillende rassen
te planten, waarvan de bloeiperioden
van de mannelijke en de vrouwelijke
bloeiwijzen elkaar voldoende overlappen. Er zijn soorten waarbij de bloei
samenvalt zoals bij J. regia ’Chiara’, J.
regia ’Buccaneer’, J. regia ’Rita’, J. regia
’Kwanten’, en J. regia ’Broadview’.
Deze laatste kan zonder bestuiving
vruchten dragen (apomictisch).
Na drie maanden bereikt de noot
zijn uiteindelijke grootte, zo ongeveer in juli. Dan is de noot nog niet
rijp voor de oogst. Pas begin oktober
begint de binnenkant van de bolster
te veranderen en hecht de noot niet
meer aan de schaal. De noot zal ongeveer half oktober uit de bolster vallen.
Om schimmelvorming voor te zijn,
is het verstandig elke twee tot drie
dagen noten te rapen, deze daarna te
wassen en te laten drogen.
Het duurt enige jaren eer de Juglans
noten krijgt. Bij zaailingen pas na tien
à vijftien jaar, veredelde soorten krijgen ongeveer na twee à drie jaar noten. Gemiddeld kan een walnoot 4.000
kilo noten per hectare opleveren. De
notenproductie op jonge leeftijd remt
wel de groei van de boom.
Wanneer een noot in de grond
wordt gestopt, zal een boompje gaan
groeien, maar het is de vraag of deze

ook voldoende vrucht zal dragen. Er
wordt vermeerderd op onderstam
Juglans regia of Juglans nigra. Deze
laatste is uiteindelijk een grotere en
snellere groeier dan regia. Het enten
gebeurt met een omegasnede, plakof spleetent.

Standplaats en snoei
De walnoot is kritisch op zijn standplaats. Hij groeit op vele grondsoorten maar het beste op vruchtbare,
goed waterdoorlatende, diep bewortelbare grond met veel humus.
Juglans heeft kalk nodig, vooral voor
de opbouw van de notenschaal. De
optimale zuurgraad ligt tussen een
pH van 6,5 tot 7,5. Voordat je een
noot aanplant, zul je de grond goed
moeten bewerken en storende lagen
verhelpen want de boom heeft een
hekel aan natte voeten. Verder is
de plant gebaat bij een open, lichte
standplaats. „Hoe meer lucht en licht,
hoe beter ze dragen. In de boomgaard hebben we de bomen 7 m uit
elkaar gezet”, legt Barneveld uit.
Het beste kan je een notenboom
jong – drie à vierjarige veredeling in
de maat 8-10 – aanplanten. Dan is er
de meeste kans dat hij goed aanslaat.
De walnoot heeft één grote penwortel waardoor het beter is hem niet te
verplanten.
De kwekers adviseren de boom in
juni te snoeien, wanneer deze volledig is uitgelopen. Deze periode is

belangrijk omdat anders de wonden
kunnen gaan bloeden. Grijp matig
in en hanteer slechts bij kruisende
takken en oud hout het snoeigereedschap. Walnoot verdraagt het weghalen van nog levende takken slecht;
alleen bij takken niet dikker dan 5
cm genezen de snoeiwonden goed.

De Smallekamp

Ziekten
De schadelijkste aantasting voor
Juglans is bacteriebrand, veroorzaakt
door Xanthomonas juglandis. Deze bacterie tast knoppen, vruchten, bladeren en scheuten aan, maar de boom
gaat er niet dood van. Wel loopt de
oogst aanzienlijk terug. Omdat de
bacterie ook de gemengde knoppen
aantast, kan de oogst in het navolgende jaar minder zijn.
Bacteriebrand is te herkennen
aan de bruine, later zwarte vlekken
op het blad en de bolster. De ziekte
wordt via stuifmeel overgebracht.
Een andere ziekte waar Juglans
last van kan hebben is de bladvlekkenziekte. Het blad laat dan aan de
onder- en bovenzijde zwarte vlekken
zien. Later vergeelt het blad en valt
af. Het beste is om het afgevallen
blad af te voeren. Ontsierend zijn ook
de holle bobbels op het blad van de
walnootgalmijt, ook wel okkernotenviltmijt genoemd. Aan de onderzijde
van het blad zijn harige structuren te
zien. Deze brengen geen grote schade
toe aan de boom.

Grafisch ontwerper Ton Friesen (rechts op
de foto) en Cees Barneveld vonden elkaar in
hun passie voor de natuur en besloten samen
een kwekerij op te zetten in bijzondere
vruchtbomen. Na jaren experimenteren en pionieren begonnen ze in 2006 hun kwekerij De
Smallekamp. „Niet voor de business maar om
een pleidooi te houden voor de notenbomen, om
kennis uit te dragen en de cultuur
variëteiten
te behouden voor de toekomst”, aldus Cees
Barneveld.
Behalve Juglans waarvan ze 53 verschillende soorten hebben, zowel productiebomen
als sierbomen, kweken ze de eerdergenoemde
Corylus (12 soorten) en Castanea (5 soorten) en
Carya. Daarbij staan er bijzondere vruchtbomen
als Diospyros (kakipruim) en Asimina triloba
(prairiebanaan). Ook hebben ze twintig vlierstruiken die ze alleen als moederstruik houden.
Het enthout dat zij gebruiken is zo veel
mogelijk NAK-gecertificeerd. De Smallekamp
werkt volgens de regels van de natuur. Dit
betekent dat ze geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken, uitsluitend organische
meststoffen ter verbetering van het bodemleven en bodemvruchtbaarheid toepassen en dat
ze de flora en fauna zoveel mogelijk in stand
houden en zonodig verbeteren.

De toppers
Als je Barneveld en Friesen
vraagt welke bomen voor hen in
de top staan, dan noemen zij:
l Juglans regia ’Broadview’,
kleine boom voor de tuin, grote
opbrengst, goed winterhard,
apomictisch. Noot langwerpig,
weinig groeven. Rijp oktobernovember. Smaak goed.
l J. regia ’Buccaneer’, vriest
zelden of nooit in. Niet vroeg
vruchtbaar, erg gezond, heeft
geen last van bacterieziekten. Productiviteit matig.
Zelfbestuivend en goede kruisbestuiver voor veel andere ras-
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sen. Noot groot, kort, breed
en goedgevuld, weinig groeven.
Rijp half oktober. Smaak zeer
goed.
l J. regia ’Chiara’, eigen
selectie. Zelfbestuiver, niet
vorstgevoelig. De bloeitijd is
middentijds dus minder kans op
bevriezing van bloemen bij late
nachtvorst. Geeft elk jaar veel
noten. Noot groot, smakelijk
en lang houdbaar. Rijp tweede
helft oktober. ’Chiara’ is ook
NAK-gecertificeerd.
l J. regia ’No. 22 Kwanten’,
redelijk dichte kroon, knoppen

lopen laat uit, goed winterhard. Voldoende overlap tussen
mannelijke en de vrouwelijke
bloei, maar ook apomictische
vruchtzetting. ’Cyril’ en
’No. 26’ goede bestuivers.
Productiviteit goed. Noot middelmatig groot, glad, vertoont
geen schaalgebreken. Lekker.
Rijp half oktober.
l J. regia ’No. 16 Kwanten’,
matig sterke groeier, bomen
vrij groot met brede, dichtopgaande kroon. De onderste takken kunnen tot op de grond doorhangen. Winterhard, vruchtbaar

en gezond, zelfbestuiver. Noot
redelijk groot, diepgegroefd,
langwerpig met scherpe punt.
Erg goedsmakende noten, lang te
bewaren zonder smaakverlies.
Rijp tweede helft oktober.
l J. regia ’No 26 Kwanten’,
sterke groeier met open kroon.
Knoppen lopen laat uit, goed
winterhard. Zelfbestuivend,
groei mannelijke en vrouwelijke
katjes overlappen. Noten (zeer)
groot, langwerpig, lichtgegroefd. Gemakkelijk te kraken.
Gezond ras, goed van smaak. Rijp
eerste helft oktober.

Voor toepassing in park:
l J. regia ’Cyril’, forse boom,
vrij steile groeier, kroon
vrij dicht. Knoppen lopen laat
uit, goed winterhard. ’Cyril’
heeft veel vrouwelijke bloeiwijzen en minder mannelijke,
toch zelfbestuiving goed
mogelijk. De bloei valt middentijds. Goed bestand tegen
ziekten. Noot erg groot, rond
en gegroefd. Noten in trossen
van 2-6 stuks. Eerste productie al mogelijk in tweede jaar.
Rijp half oktober.
l J. nigra ’Laciniata’, zwarte

walnoot met diep ingesneden
blad, geen vruchten. Flinke
groeier, tot 15 m. Geschikte
parkboom. Vereist zoals alle
walnootsoorten goede, vochtige aardige. Gevoelig voor late
vorst, vooral in eerste jaren.
Geënt op Nigra-onderstam.
l J. regia ’Purpurea’, zwakgroeiende boom die zijn naam
’Purpurea’ dankt aan de dofrode, purperachtige kleur van
de bladeren. De bolster is ook
roodpaars van kleur, klein van
stuk. Noot eetbaar.

Noten van verschillende Juglans.
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Bij vruchtdragende hees-

Tekst Ronald Houtman
Beeld Ronald Houtman en van internet

ters denk je al gauw aan
braam, rode en blauwe bes

Amelanchier alnifolia

of bosbes. Maar er rijpt

Asimina triloba — Pawpaw

zoveel meer onder de zon.

Asimina triloba is een interessante bladverliezende heester en is de enige winterharde soort in de circa 2.500 soorten
tellende plantenfamilie van de Annonaceae. Het is een forse struik met kastanjebruine twijgen. De heldergroene
bladeren hangen enigszins ’zielig’ naar
beneden. Rond eind april verschijnen
de purperbruine bloemen. Ze zijn klokvormig, 1,5-2,5 cm groot en opvallend
omdat ze op het kale hout verschijnen.
De vruchten rijpen vanaf eind augustus tot in oktober. Om te rijpen hebben
de vruchten veel warmte en zon nodig;
een plek tegen een muur op het zuiden
of zuidwesten heeft daarom de voorkeur. Maar de plant in een koude kas
planten is nog beter. De cultivars die
voor consumptie zijn gekweekt, dragen vruchten tot 15 cm groot. Ze zijn

Bekende of minder bekende
bloeiende heesters waarvan
de vrucht niet alleen mooi
maar ook eetbaar is; zo van
de struik geplukt of verwerkt in gerechten.

Amelanchier - Krentenboompje
Amelanchier is een taxonomisch ingewikkeld geslacht, met ongeveer
vijfentwintig soorten die alle eetbare
vruchten leveren. Krentenboompjes
zijn bladverliezende struiken tot kleine
bomen, in formaat variërend van 1,5 tot
5 m hoog. In april-mei openen de witte
bloemen. Deze verschijnen massaal en
tooien de gehele struik oogverblindend
wit. Sommige soorten en cultivars hebben bronskleurig jong blad, wat goed
afsteekt tegen de witte bloemen. De
herfstkleuren van Amelanchier zijn fantastisch te noemen. Vanaf half oktober
zijn de planten getooid met geel, oranje, paars, rood en/of purper blad.
De vruchten rijpen over het algemeen al vroeg in het seizoen. Ze zijn
aanvankelijk rood en kleuren als ze rijp

zijn diep paarsrood tot zwartpurper.
Vaak hebben ze een grijsblauwe waslaag. De vruchten van alle soorten en
cultivars zijn eetbaar. Ze zijn ongeveer
zo groot als een erwt, sappig en smaken zoet. Gedroogd lijken de vruchten
wat op krenten. Je kunt ze rauw eten,
maar ze laten zich ook goed verwerken
in sappen, moes, wijn of jam. De vruchten geven een donkere kleur af.
Ook vogels zijn dol op de vruchten.
Het is dus zaak om ze met netten bij
de planten weg te houden als je wilt
oogsten. Vooral Amelanchier lamarckii, A.
’Ballerina’ en A. alnifolia geven veel en
smaakvolle vruchten. Van de laatstgenoemde is een aantal goede cultivars
op bescheiden schaal in omloop waarvan A. alnifolia ’Smoky’ de bekendste is.

Amelanchier lamarckii, bloemen en herfstkleur

30

Tuin&Landschap [ 13 thema ] 2010

langwerpig tot ovaal, glad en lichtgroen
tot geelgroen van kleur. In de vrucht
zitten lichtgeel vruchtvlees en enkele
grote zwarte pitten. Het vruchtvlees is
zacht en smaakt iets melig naar een
mengeling van mango, banaan, ananas
en vanille. De vruchten zijn na plukken slechts enkele dagen houdbaar. Dit
maakt commerciële teelt vanwege de
logistiek vrijwel onmogelijk. Pawpaw
kan je ook gebruiken in moes, vruchtencocktails of jam.
De naam pawpaw is een verbastering
van het Spaanse woord papaya, mede
vanwege de oppervlakkige gelijkenis met deze tropische vrucht. Goede
vruchtdragende cultivars zijn ’Davis’,
’Overlese’, ’Prolific’ en ’Sunflower’. Het
kan enkele jaren duren voordat de
planten vruchten gaan geven.
Asiminia triloba

Vruchtdragende heesters
Aronia prunifolia ’Viking’

Aronia - Appelbes
Aronia is een klein geslacht dat uit
twee soorten en een hybride bestaat.
Beide soorten (Aronia arbutifolia en A.
melanocarpa) zijn inheems in oostelijk Noord-Amerika. Van deze twee
soorten wordt alleen A. melanocarpa
voor de vruchten aangeplant. Het
is een middelgrote, bladverliezende
struik tot circa 2 m hoogte. Het glimmend donkergroene blad verkleurt
nauwelijks in de herfst. Het valt
vrijwel groen van de struik of blijft
verdroogd aan de plant hangen. De
witte bloemen staan in opstaande
schermpjes en openen begin mei. De
vruchten zijn ongeveer zo groot als
een erwt, glimmend zwart en vallen
snel na het rijpen af. Overigens wordt
de soort A. melanocarpa nauwelijks
soortecht in Nederland gekweekt.
Rond 1700 werd de natuurlijke
hybride Aronia prunifolia in Nederland
ingevoerd. De plant verwilderde en
komt nu vooral in laagveengebieden voor (Zuid-Holland en zuidelijk
Noord-Holland). A. prunifolia groeit

beduidend hoger dan de twee andere
soorten, tot wel 3 m hoog. Het glimmend donkergroene blad kan in de
herfst dieprood kleuren. Dit is echter
afhankelijk van de cultivar en wellicht
nog meer van de standplaats en de bodem. De vruchten zijn donkerrood en
kleuren bij het rijpen glimmend zwart.
Evenals bij A. melanocarpa vallen ze
spoedig na rijping af. Vogels zijn dol op
de vruchten.
Rauw smaken de vruchten erg
wrang; daarom kan je ze beter verwerken in dranken, taarten of in jam. Ook
kunnen ze heel goed gebruikt worden
als biologische kleurstof. Daarbij lijkt
het sap een bloeddrukverlagende werking te hebben, waardoor de appelbes
ook voor de farmaceutische industrie
interessant is. In Rusland, Finland en
voormalig Oost-Duitsland worden de
vruchten op commerciële basis gekweekt.
Aronia melanocarpa var. elata, de cultivar ’Hugin’ en A. prunifolia ’Aron’, ’Nero’
en ’Viking’ zijn goede vruchtrassen.

Aronia melanocarpa var. elata
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Hippophae rhamnoides —
Duindoorn

Cornus mas — Gele kornoelje
Met een klein verspreidingsgebied in
Zuid-Limburg is de gele kornoelje nog
net een inheems gewas. Deze forse
heester tot kleine boom komt voornamelijk voor in Midden- en Zuidoost-Europa en Zuidwest-Azië. De plant bloeit
omstreeks februari-maart met kleine,
lichtgele bloemen die in bundels staan.
Sommige cultivars wijken af doordat
zij bont (C. mas ’Aurea Elegantissima’,
C. mas ’Variegata’) of geel (C. mas ’Aurea’) blad hebben. Behalve de bloemen
vormen de vruchten een belangrijke
sierwaarde van deze struik. De vruchten zijn ovaal en helderrood. Vooral bij
de bontbladige en geelbladige cultivars
voegen de vruchten substantieel toe
aan de sierwaarde. In het vruchtvlees
zit één pit. Rauw gegeten smaken ze
wrang, maar ze lenen zich prima om

te verwerken als jam of sap. In Turkije
wordt van oudsher een limonade van
de vruchten gemaakt die ’sherbert’ of
’sorbet’ wordt genoemd. In Rusland en
Oostenrijk wordt likeur van de vruchten gemaakt, in Rusland ’dernovka’
genoemd, in Oostenrijk bekend als
’Dirndlschnaps’.
De wilde soort heeft weliswaar eetbare vruchten, maar vooral in Oostenrijk en Tsjechië worden grootvruchtige
rassen ontwikkeld, speciaal gericht op
productie. Zijn de vruchten van nature
circa 2 cm groot, in de vruchtrassen
zijn deze soms meer dan 3 cm groot.
Goede rassen, tevens op kleine schaal
in ons land verkrijgbaar, zijn C. mas
’Jolico’, C. mas ’Kasanlak’ en C. mas
’Schönbrunner Gourmet-Dirndl’.

Cornus mas ’Jolico’

Diospyros kaki, D. virginiana — Kaki, Noord-Amerikaanse persimmon
Dit zijn kleine tot middelgrote, bladverliezende bomen uit Oost-Azië (D. kaki)
en oostelijk Noord-Amerika (D. virginiana). In de natuur kunnen beide soorten
meer dan 10 m hoog worden. Bij ons
(in cultuur) worden ze meestal niet veel
hoger dan 5 à 6 m. Beide bomen groeien aanvankelijk ovaal, maar krijgen
uiteindelijk een ronde habitus. De ovale
bladeren zijn middengroen. De groengele bloemen zijn niet erg opvallend,
de vruchten des te meer. Vooral D. kaki
heeft opvallend gekleurde vruchten.
Deze hebben wat weg van tomaten. Ze
zijn tot circa 7 cm groot en oranje. Zeer
kenmerkend zijn de vier driehoekige
kelkbladen bovenop de vruchten.
In de supermarkt, groenteboer of toko
worden regelmatig vruchten van D. kaki
aangeboden. Meestal als kaki-vruchten
of sharon-fruit (wat eigenlijk de cultivar ’Sharon’ is). Ze smaken zoet maar
hebben, zeker als ze niet erg rijp zijn,
een typische wrange bittere nasmaak.
De vruchten kunnen prima rauw gegeten worden, maar lenen zich ook goed
voor verwerking in salades of desserts.
Goede vruchtdragende cultivars zijn D.
kaki ’Dunaj’, D. kaki ’Hachiya’ en D. kaki
’Lycopersicum’.

De vruchten van D. virginiana zijn kleiner dan die van D. kaki, zo’n 5 cm groot,
en geel tot perzikkleurig. Ze smaken
min of meer hetzelfde. Goede vruchtrassen zijn: D. virginiana ’Meader’, D.
virginiana ’Prok’ en D. virginiana ’Szukis’.
Deze zijn waarschijnlijk niet in Nederland in cultuur.

Diospyros virginiana, boom en vruchten
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Tot slot is er ook nog een hybride tussen D. kaki en D. virginiana in cultuur: D.
’Nikita’s Kaya Bordovaya’ (vertaalde cultivarnaam ’Nikita’s Gift’). Deze Oekraïense hybride draagt al op jonge leeftijd
veel vruchten, die bovendien erg groot
(meer dan 7,5 cm) zijn.

Hippophae rhamnoides is een overbekende heester met een natuurlijk
verspreidingsgebied dat van Oost-Azië
(Tibet) tot in Noordwest-Europa loopt.
Bij ons is de duindoorn algemeen
voorkomend langs de Belgische en
Nederlandse kust. Duindoorn is een
dichtvertakte struik met scherpe takdoorns en opvallend grijsgroen blad. De
bloemen bloeien in mei. Mannelijke en
vrouwelijke bloemen verschijnen aan
verschillende struiken. De bloemen zijn
vrij klein en geelbruin. Bij vrouwelijke
planten worden ze (indien bestoven uiteraard) gevolgd door oranje vruchten.
Deze worden al sinds de prehistorie
door mensen genuttigd. Ze hebben een
hoog gehalte aan vitamine C en A. De
vruchten kan je weliswaar rauw eten,
maar ze zijn erg zuur en wrang. Het is
lekkerder om ze te verwerken in muesli
(gedroogd), gelei, concentraat, jam of siroop. Ook kan er likeur van de vruchten
worden gemaakt.
De bekendste vruchtdragende cultivar is Hippophae rhamnoides ’Leikora’.
Andere aanbevelenswaardige rassen
zijn H. rhamnoides ’Frugana’, H. rhamnoides ’Hergo’ en H. rhamnoides ’Sirola’. Als
bestuiver kan het beste H. rhamnoides
’Pollmix’ worden aangeplant. De nieuwe cultivar H. rhamnoides ’Hipparth’
(Sandora) is een éénhuizige plant, wat
betekent dat de plant zelfbestuivend is.

Hippophae rhamnoides

Lonicera caerulea var. kamtschatica —
Siberische blauwe bes
Een enigszins onbekende telg in het
grote geslacht van struiken en klimplanten is L. caerulea var. kamtschatica.
Deze bladverliezer vormt een lage tot
middelgrote struik van circa 1 tot 2,5 m
hoogte met een ovale habitus. Het blad
loopt al vroeg in het voorjaar uit en is
heldergroen. De bloemen zijn crèmewit
en verbloeien gelig. Ze openen omstreeks eind april/begin mei.
De vruchten rijpen relatief vroeg in
het seizoen. Al vanaf eind mei/half juni
kunnen rijpe vruchten worden geplukt.
De vruchten zijn circa 1 cm groot en eivormig tot langwerpig. Ze zijn donkerblauw maar lijken lichter vanwege een
grijzig waslaagje. De bessen zijn sappig
en kunnen rauw worden gegeten. Over

de smaak zijn de meningen verdeeld.
Sommige mensen vinden de vruchten
zeer smakelijk (vandaar de vergelijking
met blauwe bessen), anderen waarderen de bitterzoete smaak minder. Je
kunt de bessen gebruiken voor sappen,
compote of jam. In Rusland, waar de
variëteit inheems is, worden de vruchten ongeperst gekookt met toevoeging
van suikersiroop. De gelei die dan
ontstaat noemen de Russen ’warenje’.
Deze dient als basis dienen voor marmelade of in thee.
Hoewel (nog) niet bij ons in cultuur
zijn er enkele cultivars ontwikkeld
voor de productie van vruchten:
L. caerulea ’Amur’, L. caerulea ’Maistar’
en L. caerulea ’Mailon’.

Lonicera caerulea var. kamtschatica
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Lycium barbarum —
Boksdoorn, Goji-bes
De van oorsprong Chinese struik, Lycium barbarum, is in ons land op redelijk
grote schaal verwilderd. Vooral in de
duinen van Zuid- en Noord-Holland is
de boksdoorn een algemene verschijning. Op de Waddeneilanden komt de
plant minder vaak voor.
Lycium is een geslacht uit de Solanaceae, de nachtschadefamilie. Deze familie
kent talloze planten die geconsumeerd
worden: aardappel, tomaat en paprika
zijn de belangrijkste voorbeelden.
Lycium is een geslacht van ongeveer
vijfentachtig soorten, maar alleen L.
barbarum is bij ons in cultuur (en op
zeer kleine schaal ook L. chinense).
L. barbarum is een fors groeiende,
brede bladverliezende struik met zeer
lichtbruine twijgen die matig bezet zijn

Lycium barbarum

met korte doorns. De struik kan 3 m
hoog worden, maar door zijn lange
gebogen takken beduidend breder.
De lichtpaarse bloemen met een geel
hart verschijnen van mei tot in september aan de struik. Ze hebben het
kenmerkende uiterlijk dat we ook
van de bloemen van de aardappel
kennen. De eivormige vruchten zijn
1 tot 2 cm groot en helder oranjerood. Ze hangen in kleine bundels
onder de twijgen.

De vruchten bevatten veel koolhydraten, vitamine A en B, sporenelementen en antioxidanten. Ze kunnen
gedroogd worden gegeten en smaken
zoetig met een typische, niet onaangename bijsmaak. Ook kunnen de
vruchten worden verwerkt in bijvoorbeeld sappen, thee, jam, mueslirepen. De Nederlandse naam van de
plant is boksdoorn, maar de vruchten
worden meestal Goji-bes genoemd.

Sambucus nigra — Gewone vlier
De gewone vlier is een zeer
gemakkelijke heester, soms uitgroeiend tot een kleine boom.
Hij wordt 3 tot 5 m hoog. De
struik is zeer algemeen in geheel
Europa en heeft een belangrijke
cultuurhistorische waarde.
De witte bloemen openen in juni
en staan in afgeplatte schermen.
Ze worden vanaf half augustus
tot eind september gevolgd door
glimmend zwarte bessen van 5-7
mm groot. De rijpende vruchten
worden zo zwaar dat de schermen gaan hangen.
De bessen bevatten veel suikers, vitamine C, vruchtzuren en
mineralen. De zaden bevatten
echter de giftige stof sambunigrin. Rauw zijn de bessen niet
eetbaar, maar de giftigheid van
sambunigrin verdwijnt bij koken
van de bessen. Voor het winnen
van sap moeten de zaden uit de
bessen worden verwijderd (dat
kan met een sappan). Het sap
wordt, soms alleen vanwege de
dieprode kleur, gebruikt in jam,

sappen, bonbons of soepen. Ook
kan er vlierbessenwijn, -brandewijn of -likeur van de bessen
worden gemaakt. Niet alleen de
bessen, maar ook de bloemen
van S. nigra zijn eetbaar. Ze
kunnen smaak toevoegen aan
sappen en worden gebruikt om
vlierbloesempannenkoeken te
bakken.
De cultivars die als sierstruik
in tuinen worden aangeplant
(zoals bijvoorbeeld S. nigra ’Eva’
(Black Lace), S. nigra ’Gerda’
(Black Beauty), S. nigra ’Madonna’, S. nigra ’Pulverulenta’ en
S. nigra ’Thundercloud’) geven
eetbare vruchten, maar deze zijn
relatief klein en geven weinig
sap. Als het om vruchtdracht en
verwerking van de vruchten gaat
kan je veel beter een speciaal
daarvoor ontwikkeld vruchtras
aanplanten. Enkele voorbeelden
hiervan zijn: S. nigra ’Donau’, S.
nigra ’Korsør’, S. nigra ’Mammut’,
S. nigra ’Riese aus Vossloch’, S. nigra ’Samdal’ en S. nigra ’Samnor’.

Overzicht vruchtdragende heesters
Naam

Bloei

Vruchten - kleur en smaak

Amelanchier
A. alnifolia ’Smoky’
A.’Ballerina’
A. lamarckii

Wit, april-mei
Wit, april-mei
Wit, april-mei

Donkerpaarsrood met grijzige waslaag, ± 1,5 cm. Zoet
Donkervioletblauw met grijzige waslaag, ± 1,5 cm. Zoet
Donkerpaarsrood met grijzige waslaag, ± 1 cm.
Zoet

Aronia
A. melanocarpa var. elata
A. melanocarpa ’Hugin’
A. prunifolia ’Aron’
A. prunifolia ’Nero’
A. prunifolia ’Viking’

Wit,
Wit,
Wit,
Wit,
Wit,

Glimmend
Glimmend
Glimmend
Glimmend
Glimmend

Asimina
A. triloba
A. triloba
A. triloba
A. triloba

Purperbruin,
Purperbruin,
Purperbruin,
Purperbruin,

’Davis’
’Overlese’
’Prolific’
’Sunflower’

begin
begin
begin
begin
begin

mei
mei
mei
mei
mei
april-mei
april-mei
april-mei
april-mei

zwart,
zwart,
zwart,
zwart,
zwart,

±
±
±
±
±

1
1
1
1
1

cm.
cm.
cm.
cm.
cm.

Lichtgroen, ± 12 cm.
Lichtgroen, ± 12 cm.
Lichtgroen, ± 10 cm.
Geelgroen, ± 12 cm.

Wrang,
Wrang,
Wrang,
Wrang,
Wrang,
Zoet,
Zoet,
Zoet,
Zoet,

verwerken
verwerken
verwerken
verwerken
verwerken

noodzakelijk
noodzakelijk
noodzakelijk
noodzakelijk
noodzakelijk

melig
melig
melig
melig

Cornus
C. mas ’Jolico’
Lichtgeel, februari-maart
C. mas ’Kasanlak’
Lichtgeel, februari-maart
C. mas ’Schönbrunner Gourmet-Dirndl’ Lichtgeel, februari-maart

Rood, ± 3 cm.
Rood, ± 2,7 cm.
Rood, ± 3 cm.

Diospyros
D. kaki
D. ’Nikita’s Kaya Bordovaya’
D. virginiana
D. virginiana ’Meader’
D. virginiana ’Prok’
D. virginiana ’Szukis’

Groengeel,
Groengeel,
Groengeel,
Groengeel,
Groengeel,
Groengeel,

juni
juni
juni
juni
juni
juni

Oranje, ± 7 cm.
Zoet, soms met
Oranje, ± 7,5 cm.
Zoet, soms met
Geel tot perzikkleurig, ± 4 cm. Zoet, soms met
Geel, ± 5 cm.
Zoet, soms met
Geel, ± 4,5 cm.
Zoet, soms met
Oranje, ± 2 cm.
Zoet, soms met

Hippophae
H. rhamnoides
H. rhamnoides
H. rhamnoides
H. rhamnoides
H. rhamnoides

Geelbruin,
Geelbruin,
Geelbruin,
Geelbruin,
Geelbruin,

tweehuizig, mei
tweehuizig, mei
eenhuizig, mei
tweehuizig, mei
tweehuizig, mei

Oranje,
Oranje,
Oranje,
Oranje,
Oranje,

Lonicera
L. caerulea
L. caerulea
L. caerulea
L. caerulea

’Frugana’
’Hergo’
’Hipparth’ (SANDORA)
’Leikora’
’Sirola’

var. kamtschatica
’Amur’
’Maistar’
’Mailon’

Crèmewit
Crèmewit
Crèmewit
Crèmewit

tot
tot
tot
tot

gelig,
gelig,
gelig,
gelig,

april-mei
april-mei
april-mei
april-mei

Wrang, verwerken noodzakelijk
Wrang, verwerken noodzakelijk
Wrang, verwerken noodzakelijk

± 1,2 cm.
± 1 cm.
± 8 mm.
± 1 cm.
± 1,2 cm.

Donkerblauw,
Donkerblauw,
Donkerblauw,
Donkerblauw,

Zuur
Zuur
Zuur
Zuur
Zuur

berijpt,
berijpt,
berijpt,
berijpt,

±
±
±
±

en
en
en
en
en

wrang,
wrang,
wrang,
wrang,
wrang,

1,5

cm.
cm.
1,5 cm.
1,5 cm.
1,5

verwerken
verwerken
verwerken
verwerken
verwerken

Zoet
Zoet
Zoet
Zoet

met
met
met
met

wrang-bittere
wrang-bittere
wrang-bittere
wrang-bittere
wrang-bittere
wrang-bittere

noodzakelijk
noodzakelijk
noodzakelijk
noodzakelijk
noodzakelijk

iets
iets
iets
iets

bittere
bittere
bittere
bittere

Lycium
Lycium barbarum

Lichtpaars, mei-september

Diep oranjerood, ± 1,5 cm. Zoet, typische nasmaak

Sambucus
S. nigra ’Donau’
S. nigra ’Korsør’
S. nigra ’Mammut’
S. nigra ’Riese aus Vossloch’
S. nigra ’Samdal’
S. nigra ’Samnor’

Wit,
Wit,
Wit,
Wit,
Wit,
Wit,

Glimmend
Glimmend
Glimmend
Glimmend
Glimmend
Glimmend

juni
juni
juni
juni
juni
juni

zwart,
zwart,
zwart,
zwart,
zwart,
zwart,

± 1 cm. Zaad (pit) giftig,
± 9 mm. Zaad (pit) giftig,
± 1 cm. Zaad (pit) giftig,
± 1 cm. Zaad (pit) giftig,
± 1 cm. Zaad (pit) giftig,
± 1 cm. Zaad (pit) giftig,

nasmaak
nasmaak
nasmaak
nasmaak
nasmaak
nasmaak

verwerken
verwerken
verwerken
verwerken
verwerken
verwerken

bijsmaak
bijsmaak
bijsmaak
bijsmaak

noodzakelijk
noodzakelijk
noodzakelijk
noodzakelijk
noodzakelijk
noodzakelijk

Sambucus nigra
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Als je een kale plek in de beplanting hebt, zet dan eens een groente of kruid tussen

Tekst Wendy Bakker en Miranda Vrolijk
Beeld Rens Kromhout, Ferry noordam,
Hanneke van Dijk en Peter Bennink

de vaste planten. Als je een overhoekje in de tuin hebt, leg dan eens een vierkante
meter moestuin met sierlijke gewassen aan. De uitgesproken bladvormen en -kleuren
van groenten en kruiden geven namelijk extra cachet aan de tuin.

Combineren
met groenten

6
11

Locatie Villa Augustus, Dordrecht
7
5

4
1
2
3
4

2

Allium schoenoprasum
Chrysanthemum balsamita
Artemisia absinthium
Tanacetum vulgare

8

9

5

10
3
9
1

8
1
2
3
4
5

Witte kool
Epimedium
Sedum
Paarse boerenkool
Euphorbia characias
’Black Pearl’
6 Ligularia stenocephala
’The Rocket’
7 Ricinus
8 Rode kool
9 Oostindische kers
10 Cucurbita pepo
(patisson)
11 Cucurbita ficifolia
(vijgenbladpompoen)

3

4

3

2

1

2
1 Palmkool
2 Salvia farinacea
3 Japanse peterselie
(Perilla frutescens)

1

Locatie Parc Floral de Paris, Parijs
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Locatie Chelsea Flower Show 2010, Londen

Locatie Bloom 2010, Dublin

11

1

3

10

4
2

2

8
5
3

4

5

1

6

7
6
1 Aardbei
2 Erwt
3 Paprika
4 Tomaat
5 Tuinboon
6 Bieslook
7 Boerenkool
8 Aubergine ’Black Beauty’
9 Peterselie
10 Pronkboon
11 Kruidenborder

9
1
2
3
4
5
6

Mais
Aardappel
Allium schoenoprasum
Foeniculum vulgare ’Giant Bronze’
Brassica rapa ’Purple Top Milan’
Aardbei

4
Locatie Parc Floral de Paris, Parijs
1 Kapucijner
2 Euphorbia griffithii
’Fireglow’
3 Gypsophila elegans
1
3

2

3

2
1
2
3
4

Boerenkool
Rode kool
Nepeta x faassenii
Carpinus betulus

1
2

3
5

1
Locatie Bloom 2010, Dublin
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Locatie Villa Augustus, Dordrecht

1
2
3
4
5

4

Paarse boerenkool
Amni visnaga (kantbloem)
Rudbeckia fulgida
Petunia-hybride
Coreopsis
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Tekst Peter Bennink
Beeld Bjarne Dinesen, Jungheim Boomkwekerijen,
www.fruitbomen.net, Jan Bennink, Jan J. de Boer,
Jen Howard-Gibbon en Robert Streng

Klim-, slinger- en leiplanten sieren menige muur, pergola of overkapping. Als de ranken dan ook nog lekkere vruchten geven, geeft dat de
plant nog meer gebruikswaarde. Braam, druif en kiwi zijn de lekkerste
klimmers in de tuin.

Smaakvolle klimmers
Vitis

Rubus
Het geslacht Rubus behoort tot de
familie van de Rosacaea wat over
het algemeen goed te zien is aan
de bloeiwijze. Tot het geslacht Rubus behoren meer dan 600 soorten,
waaronder de ’gewone’ inheemse
braam (Rubus fruticosus), de framboos
(R. idaeus) en de Japanse wijnbes (R.
phoenicolasius). De vruchten behoren

net als moerbeien tot de samengestelde steenvruchten.
Bramen, Japanse wijnbessen en
kruisingen tussen bramen en frambozen zijn goed te gebruiken als leiplant in de (sier-)tuin. Deze planten
dragen het beste vrucht aan tweejarig hout. Snoei het oude hout daarom
weg na de vruchtdracht. De vruchten

worden het beste rijp op een zonnige
plaats. De planten gedijen het beste
op een plaats waar de wind er doorheen kan waaien. De planten zullen
dan minder last van schimmels hebben. Rubus groeit het beste op een
voedselrijke grond die niet al te nat
is; ook het wortelgestel kan gevoelig
zijn voor schimmels.
Veel bramen die in cultuur zijn,
zijn doornloze soorten. Voorbeelden
hiervan zijn de bladhoudende Rubus
’Thornless Evergreen’ en de bladverliezende R. ’Thornfree’. Ook doornloos maar met een betere smaak
en grotere vruchten zijn R. ’Dirksen
Thornless’ en R. ’Black Satin’. De
beste smaak geven echter gedoornde
bramen zoals R. ’Himalaya’.
Bramen worden meestal voor de
bes aangeplant en niet voor de sierwaarde. Een uitzondering hierop is

R. henryi die ook wel ’wintergroene
sierbraam’ wordt genoemd. Deze
soort heeft diep ingesneden blad
en de plant produceert in juni rode
bloemen. De bessen zijn wel eetbaar,
maar deze soort is meer geschikt
voor de sier dan als vruchtplant.
De Japanse wijnbes R. phoenicolasius combineert smakelijke kleine rode
vruchten met fraaie roodberijpte
takken, waardoor de plant ook in de
winter sierwaarde heeft.
Naast verschillende braamsoorten en de Japanse wijnbes zijn ook
enkele kruisingen tussen braam en
framboos verkrijgbaar. Loganbessen
(R.  loganobaccus), Taybessen (R. ’Tayberry’) en Boysenbessen (R. loganobaccus  laciniatus x idaeus) zijn geschikt
als leiplant in de tuin. Van deze drie
kruisingen is R. ’Tayberry’ de meest
gezonde plant met rode smakelijke
vruchten.

Vitis (druif) is een geslacht van ongeveer 60 soorten uit de familie van de
Vitacaea. De meeste soorten zijn afkomstig van het noordelijk halfrond.
In grote delen van Europa, Noord- en
Zuid-Amerika, Zuid-Afrika en Australië is Vitis vinifera belangrijk voor
de wijnbouw. Ook in Nederland is
de wijndruif een steeds belangrijker
landbouwgewas. Ons land kende 81
wijnboeren in 2008.
Niet alleen de vruchten van Vitis
zijn eetbaar. Van de pitten wordt
olie geperst en ook het blad wordt
in de keuken gebruikt. Misschien
wel het bekendste gerecht waarin
druivenbladeren worden verwerkt
zijn dolma’s: pakketjes van met rijst
gevulde bladeren van Vitis uit de keukens van Turkije, het Midden-Oosten
en de Balkan.
Wil je druiven aanplanten die in
Nederland eetrijp worden dan is het
sortiment beperkt. Onder meer Vitis
’Bianca’, ’Boskoop Glory’, ’Vroege van

R. fruticosus ’Thornfree’

R. ’Tayberry’

Vitis vinifera

Rubus phoenicolasius

40

Tuin&Landschap [ 13 thema ] 2010

Tuin&Landschap [ 13 thema ] 2010

41

Overige eetbare klimmers
der Laan’ en ’Rembrandt’ zijn in Nederland goed te eten, mits de plant
op een zonnige plaats staat.
De afgelopen decennia zijn steeds
meer druivenrassen ontwikkeld en
ontdekt die goed smaken, ook in ons
klimaat vroeg rijpen en een grote
mate van resistentie hebben tegen
echte en valse meeldauw. Voorbeelden hiervan zijn de witte druiven
’Birstaler Muscat, ’Fanny’ en de rode
druiven ’Nelly’ en ’Rosetta’.
Vitis vinifera ’Purpurea’ heeft minder lekkere druiven maar wel mooi
roodbruin blad. Voor in de siertuin is
nog een aantal soorten geschikt die
wel mooi blad hebben maar minder lekkere vruchten, bijvoorbeeld
Vitis amurensis, de Amoerdruif. Deze
plant, afkomstig uit het grensgebied
van Rusland en China, is een van de
meest winterharde soorten van het
geslacht.
De cultivar Vitis amurensis ’Amor’
is diep ingesneden en de kleine bloemen die in het voorjaar verschijnen
ruiken lekker. De belangrijkste reden om voor deze soort te kiezen is
evenwel de herfstkleur die varieert
van oranje tot dieprood en paars. De
plant en vooral de herfstkleur komt
het beste uit de verf op een warme
plek.
Vitis coignetiae is een druivensoort
uit Japan met een spectaculaire
herfstkleur. De vruchten zijn wel eetbaar maar niet lekker.

Vitis amurensis ’Amor’
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Naast bramen, kiwi’s en druiven zijn er nog tal van
andere klim-, slinger- en leiplanten die vaak niet
direct voor consumptie worden aangeplant maar
wel eetbaar zijn of eetbare vruchten hebben. Passiflora caerulea bijvoorbeeld kan in warme zomers fel
oranje, eetbare, maar vrij smakeloze vruchten ontwikkelen. Ook de vruchten van Akebia quinata en A.
trifoliata zijn eetbaar. Schisandra sphenanthera produceert eetbare bloemen en vruchten. Humulus lupulus
(hop) is niet alleen te gebruiken bij het brouwen van
bier maar is ook als groente te eten.

Schisandra sphenanthera

Actinidia deliciosa, de vrouwelijke bloemen ontwikkelen zich tot vruchten.

Actinidia
Actinidia (kiwi) is een van de drie geslachten in de familie van de Actinidiacaea (de andere zijn Clematoclethra en
Saurauia). In tegenstelling tot wat de
meeste mensen denken komt de kiwi
oorspronkelijk niet uit Nieuw-Zeeland
maar uit China. De oude, in onbruik
geraakte, Nederlandse naam ’Chinese
kruisbes’ refereert hier nog aan.
Pas in 1906 werden de eerste Actinidia naar Nieuw-Zeeland gebracht waar
ze uitstekend bleken te gedijen. De
Nieuw-Zeelandse kiwikwekers bleken
over goede marketingvaardigheden te
beschikken. Zij slaagden erin om de
vrucht wereldwijd bij het grote publiek
te verbinden met hun land. NieuwZeeland is wereldwijd nog steeds de
grootste kiwi-exporteur.
De meeste kiwirassen zijn tweehuizig; het is dus aan te raden om tegelijkertijd een mannelijk als een vrouwelijk exemplaar te planten. Er zijn ook
eenhuizige rassen, maar hiervoor geldt
dat de oogst beter en zekerder is als de
plant toch door een andere mannelijke
plant bestoven wordt.
Net als voor Vitis is het Nederlandse
klimaat voor Actinidia aan de koude
kant. Een zomer met voldoende zon
is dan ook nodig om de vruchten voldoende te laten rijpen. Plant Actinidia

daarom op een zonnige plek, bij voorkeur tegen een muur op het zuiden
of westen. De vruchten moeten voor
de vorst geplukt worden omdat ze
anders papperig worden. Na de pluk
is het meestal nodig de vruchten te
laten narijpen op kamertemperatuur.
Kiwi kent zoals veel vruchten
’beurtjaren’: een seizoen met een
goede oogst wordt vaak gevolgd door
een jaar met weinig vruchtdracht.
Van het geslacht Actinidia worden
drie soorten in Nederland verhandeld:
A. deliciosa, A. kolomikta en A. arguta.
A. kolomikta is een sierplant met grote
bladeren die aan de uiteinden wit
en roze gevlekt zijn. A. arguta en A.
deliciosa worden zowel voor de vruchten als voor het blad aangeplant. A.
deliciosa heeft grote behaarde bladeren
aan krachtig groeiende roodbehaarde
scheuten. De vruchten van deze soort
zijn de bekende kiwi’s ut de supermarkt. Cultivars van deze soort zijn
de zelfbestuivende ’Jenny’, de vrouwelijke kloon ’Hayward’ waarvan vrijwel
alle consumptiekiwi’s afkomstig zijn
en de mannelijke bestuiver ’Atlas’. De
geelvlezige kiwi’s die tegenwoordig
veel in de supermarkt te vinden zijn
onder merknamen als ’Zespri Gold’
zijn de vruchten van A. chinensis.

Actinidia arguta is bezig aan een opmars. De vruchten van deze soort
worden mini-kiwi, kiwibes genoemd.
In Amerika heet deze ’hardy kiwi’
vanwege de grote winterhardheid van
de plant. De vruchten zijn ongeveer
zo groot als een druif en in het algemeen zoeter dan die van deliciosa. Ze
hebben een dunne huid waardoor je
ze met schil en al kunt eten. Het relatief spitse blad en de scheuten van
deze soort zijn nauwelijks behaard.
Het bekendste ras van A. arguta is
de zelfbestuivende ’Issai’, A. arguta
’Ken’s Red’ heeft vruchten met een
rode gloed, A. arguta ’Geneva’ met een
gele gloed en A. arguta ’Weiki’ met
een bruinrode blos. Deze nieuwe rassen zijn alle vrouwelijk en kunnen
worden bestoven door A. arguta ’Weiki
male’ of A. deliciosa ’Atlas’.

Akebia quinata

Humulus lupulus var.
cordifolius

Links de vrouwelijke kiwibloem met sterk ontwikkelde
stampers, rechts de mannelijke met veel meeldraden.
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Het zijn de kruiden die het thema ’Lichaam en Geest’

Tekst Wendy Bakker /Beeld Gerdien de Nooy

van tuinenfestival Chaumont-sur-Loire geur en kleur
geven. Maar dan wel op die typische Chaumont-manier:
tegendraads, vernieuwend en verrassend.

Kruiden in Franse festivaltuinen
W

Sofa in de tuin
De Française Emeline Escats
toont met haar team dat de tuin
een middel is tegen stress en
psychische malaise waaraan de
moderne mens lijdt. Het laat de
wereld van de psychotherapie
zien met de sofa als middelpunt
waarop de diepste zieleroerselen besproken worden. Maar
hier geen psychotherapeut met
notitieblok en begrijpende
blik, slechts een lindeboom;
stil en vriendelijk. Volgens de
architecte kan de tuin de antidepressiva en de sofa vervangen. Werken in de tuin is immers
helend. Maar ook zorgen planten
als Valeriana officinalis,
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Centaurea montana, Viola odorata voor rust en ontspanning in
lichaam en geest.
Bij binnenkomst loop je tegen
een betonnen wand aan die de
urbane samenleving symboliseert. Hieraan hangt het bordje
van de therapeut. Achter de
muur bevindt zich een andere
wereld met zachte golvende
vormen en planten die in de
homeopathie worden gebruikt,
zoals: Alysia triphylla (citroenverbena), Valeriana officinalis,
Thymus vulgaris, Mellisa officinalis, Lavendula angustifola,
Primula veris, Rosmarinus officinalis en Calendula officinalis.

ie denkt dat de mens de tuin
verzorgt, kan wel eens bedrogen uitkomen als hij de 19e editie van het
tuinenfestival Chaumont-sur-Loire in
Frankrijk bezoekt. Het is volgens de
organisatoren van het festival namelijk de tuin die verzorgt. Tweeëntwintig ontwerpers uit verschillende landen laten de bezoeker – wederom op
een kunstzinnige manier – zien dat
de tuin een balsem is voor lichaam
en geest. Tuinieren traint het lichaam
en ontspant de geest, etherische
geuren van planten verlichten het
denken en de natuur vormt al eeuwenlang de basis voor medicijnen.
Een van de ontwerpers gaat zelfs zo
ver dat de sofa van de psychiater
wel kan verdwijnen als je de helende
werking van planten gebruikt. Weg
met de psychotherapie, terug naar de
tuin. Maar de tuin zorgt er ook voor
dat de mens zich kan voeden.
Het zal niet verbazen dat de gewasgroep kruiden een belangrijke
rol speelt in de beplantingsplannen
van de 22 tuinen. Eén tuin, JardiNez,
is volledig opgebouwd uit kruiden
en is een hommage aan hun geurige
karakter en gezondheidsbevorderende werking. In de meeste tuinen
worden de kruiden gemengd met de
vaste beplanting of eenjarigen. In dit
artikel staan een aantal tuinen centraal waarin de functie van kruiden
uitgangspunt is in de inrichting. De
overige tuinen die het festivalthema
Lichaam en Geest verbeelden komen
in Tuin&Landschap, nummer 14.

De tuin van geuren
In de tuin van park- en tuinontwerper Guylaine Piketty en
vormgever Sylvie Polo staat geur
centraal. Zij gaven aan de tuin de
naam JardiNez (nez = neus), wat
een woordspeling is op jardinier
(tuinman).
Geur is van invloed op de gemoedstoestand van mensen en werkt sterk
op het geheugen. Zo kan de geur van
lavendel de jeugdherinnering van
warme, vrolijke zomervakanties in
het zuiden van Frankrijk oproepen.
Een kleine heuvel van Lavandula
angustifolia verwijst naar die zuidelijke, Franse sferen en
het geaccidenteerde landschap

aldaar. Je kunt de heuvel oplopen
waardoor je goed zicht heb op het
lagergelegen en verdiepte plantvak met geurige kruiden. Deze zijn
goed gedocumenteerd met aantrekkelijk vormgegeven naambordjes
waarop ook de eigenschappen van
het kruid is beschreven. In de
verlaagde kruidentuin groeien
Thymus vulgaris, Geranium ’Radula’,
Pelargonium ’Robert’s Lemon’,
Salvia officinalis ’Purpurascens’,
Thymus serpyllum, Rosmarinus
officinalis, Satureja montana,
Origanum vulgare, Origanum majorana (marjolein), Mentha spicata en
Myrtus communis.
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Het vierkant van kruiden
Deze tuin van de Franse architect
Jean-Claude e.a.is een ode aan de
middeleeuwse kruidentuinen die door
monniken aangelegd en onderhouden
werden. De oude kruidentuin is in een
modern jasje gestoken. Ontworpen

voor de stad waar iedere bewoner op
zijn eigen vierkante meter een kruidentuin zou kunnen aanleggen.
Het ontwerp bestaat uit vier vierkanten; één met medicinale planten,
één waarin kleuren de boventoon voeren, één met kruiden uit de hekserij
en één met kruiden voor de huid- en
lichaamsverzorging.
De plantvakken zijn van stalen
vlechtkabels met daarin grote, vierkante kunststof zakken met aarde. De
beplanting staat in een patroon van
zestien vlakken, in elk een plant.
Daar
achter staan verhoogde houten
bakken met geurige gewassen die
gebruikt worden in de cosmetica.
In het medicinale tuindeel tref je
Foeniculum vulgare, Anthemis tinctoria, Iris barbata, Borago en Angelica
gigas aan. Cordyline australis ’Red
Star’ zorgt voor ritme en kleur.
De tuin is omkaderd door een galerij
van camouflagemateriaal waaraan posters hangen die de waarde van planten
voor de mens in beeld brengen.

Maak contact met me
In de wereld van de zorg draait het
om het contact tussen degenen die
verzorgen en degenen die verzorgd
worden. Dit hebben grafisch vormgever Loïc Nys en landschapsarchitect
Sébastien Rousselet, architect
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Cécile Larcher en Sébastien Migne in
hun tuin verbeeld. De tuin bestaat
uit twee delen, van elkaar gescheiden door een deels transparante
apothekerskast als verwijzing naar
de medische sector. In de kast wordt
geëxperimenteerd met planten en
worden de gedroogde plantdelen
bewaard en gearchiveerd. De bezoeker kan laden opentrekken, een uitschuifbaar herbarium bekijken en de
planten aanraken. Tegenover de kast
staan de planten in levende vorm op
nummer gerangschikt. De beplanting bestaat uit medicinale kruiden (van voor naar achter): Urtica
urens, Coriandrum sativum, Borago
officinalis, Sinapsis alba, Althea
officinalis, Artemisia absinthium,
Valeriana officinalis, Artemisia vulgaris, Foeniculum vulgare, Angelica
sylvestris.
Aan de andere kant (niet op de foto)
is de wereld heel anders: wit, schoon
en met banken om te relaxen. Het gaat
hier om rust, reinheid en regelmaat.
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In de openbare ruimte zijn eetbare planten geen gemeengoed. Douwe Beerda

Tekst Miranda Vrolijk
Beeld Rens Kromhout

van Eetbaar Nederland wijt dit vooral aan onwetendheid. Maar waarom geen
pecannoot voor een plataan? Of een kiwi in plaats van klimop? Het publieke
groen wordt er volgens hem gevarieerder en bovendien beleefbaarder van.

Fruit en kruid geeft
smaak aan de buurt
E

„
r is geen enkele reden waarom je
in de openbare ruimte geen eetbare
boom zou planten in plaats van een
sierboom”, stelt Douwe Beerda, „sterker nog: een productieve boom zou
een veel logischer keuze zijn. Zo’n
boom heeft verschillende voordelen:
meer gebruikswaarde qua geur en
smaak, omdat je ervan kunt eten en
hij bevordert op die manier de sociale interactie.” Toch domineren de
linden, platanen en iepen de lanen
en parken. Onbegrijpelijk volgens de
26-jarige Beerda, die Energy and Environmental Sciences aan de Universiteit in Groningen studeerde. „Want
eetbaar groen vraagt echt niet meer
onderhoud dan siergroen.” Beerda
heeft al lange tijd een passie voor
eetbare planten en runt het adviesbureau Eetbaar Nederland in Utrecht.
Particulieren, bedrijven en overheden
kunnen hier terecht voor advies over
het toepassen van eetbare planten in
het groen.

Fruitjungle
Beerda heeft zijn bureau na een reis
naar Australië opgericht. Daar kwam
hij voor het eerst in aanraking met
het fenomeen ’permacultuur’. Op een
boerderij in de Atherthon Tablelands
in het oostelijke Queensland zag hij
wat dit in de praktijk betekende: op
1 ha teelde de familie op verschil-
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Douwe Beerda houdt een pleidooi voor permacultuur in het openbaar groen.

lende hoogtes ruim tweehonderd
soorten bananen, passievruchten,
mango’s, guaves, grapefruits, sinaasappels en mandarijnen. „Het was
één grote fruitjungle”, vertelt Beerda.
Terug in Nederland verdiepte hij zich
verder in de permacultuur en zette
de website www.permacultuurnederland.org op. Hierop is de Nederlandse
eetbare planten te vinden plus de
paddenstoelendatabase.
Permacultuur is een samenvoeging van de begrippen ’permanente
agricultuur’ en ’permanente cultuur’.
Het is een systeem waarbij de natuur
om de mens heen wordt ontworpen
zodat beide op de lange termijn over-

leven, de ultieme samenwerking dus.
Het bos voert hij op als voorbeeld:
„dit is een heel productief systeem,
waarin verschillende plantlagen
en dieren goed gedijen. Het is een
gesloten systeem: er gaat niks in, er
komen geen vervelende afvalstoffen vrij, het voedt zichzelf en is heel
veerkrachtig. Daardoor kan het tegen
een stootje; door ziekte sterft niet
meteen het hele bos uit”.

Acht lagen beplanting
Wat de voedselvoorziening betreft
gaat permacultuur uit van acht lagen
beplanting: waterplanten, knolge-
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wassen, bodemkruipers, kruiden,
struiken, klimplanten, lage bomen
en hoge bomen. Het doel is om op
dezelfde oppervlakte zo veel mogelijk lagen toe te passen, zodat de natuurlijke diversiteit zo groot mogelijk
is. Dat je daar inderdaad niet veel
ruimte voor nodig hebt, bewijst hij
zelf: voor zijn woning in een nauwe
Utrechtse straat, heeft hij door twee
tegels uit de stoep te wippen een geveltuintje gemaakt waarin een kiwi
en munt groeien. „Als de kiwi hoog
genoeg is, wil ik er nog een frambozenstruik bijplanten.”
Die grote variëteit aan soorten
maakt het systeem weerbaar tegen
ziektes, zodat bestrijdingsmiddelen
overbodig zijn. „Sterker nog, in de
permacultuur is dat verboden”, benadrukt Beerda. Dit betekent niet dat in
zulk groen bijvoorbeeld geen bladluis
of de eikenprocessierups voorkomt,
maar wel dat het voor deze plaaginsecten een stuk moeilijker is gemaakt om al het groen aan te tasten.
„Als naast een eik een appel en een
peer staat, kan de eikenprocessierups
alleen de eik kaalvreten. Wat je nu
echter ziet zijn monoculturen: rijen
eiken, platanen en linden. Volgens de

permacultuurprincipes is dat ontzettend slecht ontworpen”, zegt Beerda.

Onwetendheid
Dat het in het openbaar groen geen
’common sense’ is om eetbare planten toe te passen, wijt Beerda eerder
aan onwetendheid dan aan onwil.
Verder kleeft aan eetbaar groen ook
een wijdverbreid vooroordeel dat het
veel meer onderhoud zou vergen.
Over dit laatste kan Beerda kort zijn:
volgens hem vergt het toepassen van
eetbaar groen geen extra onderhoud,
vooral niet als het volgens de perma
cultuurprincipes wordt toegepast.
„Dan houdt het systeem zichzelf in
stand. Het is niet alleen weerbaar
tegen ziektes, ook krijgen onkruiden
veel minder kans doordat je verschillende lagen toepast. Tevens is het
toepassen van kunstmest niet nodig,
want in de permacultuur maak je
gebruik van mulchen: de bodem
wordt bedekt met een laag organisch
materiaal, houtsnippers bijvoorbeeld,
waardoor de grond continu gevoed
wordt. Je moet alleen geen aangeharkt zwartegrondplantsoentje verwachten. Permacultuur ziet er ruig

In Culemborg staan in de wijk EVA Lanxmeer kersenbomen in het openbaar groen.
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uit, maar dan wel nuttig ruig.”
Dat je bij het toepassen van eetbaar groen je gezonde verstand moet
gebruiken, beaamt Beerda ten volle.
„In een drukke straat bomen neerzetten die door hun vruchten overlast
kunnen veroorzaken voor de geparkeerde auto’s of het wandelende
publiek, is uiteraard niet de meest
handige zet. Maar zelfs als dat wel
gebeurt, dan veroorzaken fruitbomen
niet meer overlast dan een sierboom.
Daarvan moeten in de herfst ook de
bladeren worden geveegd.”

Eetbare database
Om de onwetendheid te lijf te gaan
heeft Beerda de online database
opgericht waarin hij alle eetbare
planten en paddestoelen verzamelt
die in Nederland toe te passen zijn.
„Dan kom je er achter dat er behalve
de walnoot (Juglans regia) en zwarte
walnoot (Juglans nigra), ook een bitternoot (Juglans cinerea), een hartnoot
(Juglans ailantifolia) bestaat; of wat te
denken van een hickorynoot (Carya
ovata) of een pecannoot (Carya illinoiensis).” Allemaal bomen waarvan de
noten zowel vers als verwerkt eet-

Kiwi’s op een parkeerplaats in

EVA Lanxmeer.

baar zijn, een onderscheid dat in de
database ook is gemaakt.
Daarnaast geeft de database ook
weer aan tot welke van de acht
plantlagen de soort behoort en welke
andere eigenschappen de plant
heeft: of het een groenbemester, een
bijenplant of een vlinderplant is of
als windkering of omheining gebruikt kan worden.
Toch bemerkt Beerda dat er langzamerhand een kentering is te bespeuren in de interesse voor eetbaar
groen. Zo is hem onlangs advies
gevraagd over permacultuur voor de
Utrechtse wijk Overvecht waarvan
ook Fort De Gagel deel uitmaakt. Een
wijk met relatief veel groen dat door
de gemeente herbestemd wordt. „Ze
staat nog helemaal aan het begin,
maar ze denkt er serieus over na om
permacultuur toe te passen.”

Eva Lanxmeer
Een tweede voorbeeld dat Beerda
noemt is de ecologische en duurzame wijk eva Lanxmeer in Culemborg. Samen met de Stichting eva
(Ecologisch Centrum voor Educatie,
Voorlichting en Advies) heeft de gemeente Culemborg deze wijk ruim
tien jaar geleden ingericht. De wijk is
gebouwd rondom een waterwingebied waarin oude hoogstamfruitbomen en populieren een groene zone
vormen. Daarnaast bestaat het groen
in de wijk uit particuliere tuinen, een
gemeenschappelijk gedeelte en de
openbare ruimte. Alle delen gaan geleidelijk in elkaar over, onder andere
omdat overal eetbaar groen is aangeplant. In de openbare groenstroken
groeien kersen, appels, peren en
pruimen en rondom de parkeerplaatsen staan pergola’s met druif, kiwi en
passievrucht.
De bewoners hebben vanaf het
begin meebeslist over de inrichting
van de wijk en onderhouden ook
samen de gemeenschappelijke tuinen en het openbaar groen. Daarvoor is door hen de stichting Terra
Bella opgericht, die het onderhoud
coördineert. Van de gemeente, die
eindverantwoordelijk blijft, krijgt de
stichting een deel van het beheer-

Deze walnoot staat centraal op een pleintje in de Bikkershof in Utrecht,
Foto’s onder in de Bikkershof van boven naar beneden: ossetong en kruisbessen; Japanse wijnbes;
look-zonder-look.

budget. Volgens Beerda illustreert dit
dat door eetbaar groen toe te passen,
gemeenten gemakkelijker een deel
van het beheer kunnen afstoten.
Bewoners blijken door dit type groen
veel eerder geneigd mee te helpen bij
het onderhoud.
Dat is ook het geval in de Bikkershof in Utrecht, die Beerda als volgende voorbeeld noemt. Hier groeit al
jarenlang met succes eetbaar groen.
De Bikkershof is een openbaar toegankelijke binnentuin in de wijk Wittevrouwen. Al meer dan twintig jaar
beheren de omwonenden zelf de 130
bij 20 m grote tuin waarvoor ze geld
van de gemeente krijgen. Er is een
gevarieerd aanbod van eetbare soorten aangeplant: meidoorn, hop, wilde
knoflook, braam, daslook, Japanse
wijnbes, kers, noot, peer, vlierbes,
lijsterbes, mispel, rode bessen, pruim,
kiwi, druif, kers, appel. Ze zijn er allemaal te vinden tussen het ’gewone’
siergroen. „De tuin combineert het
beste van twee werelden: het aangename van de natuur met het smakelijke en nuttige van het verbouwen
van verse noten, fruit, groenten en
kruiden. En dat is precies waar ik
met Eetbaar Nederland voor sta”, aldus Beerda.
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Jan Freriks heeft vrij-

Tekst Peter Bennink
Beeld Peter Bennink en Ferry Noordam

wel eigenhandig de kunst

Passie voor leifruit

van het leiden van fruit
in Nederland nieuw leven
ingeblazen. Toen hij zich
hiermee 20 jaar geleden

eigenlijk te koud is, worden daardoor
wel goed rijp aan een fruitmuur.
Perziken, abrikozen, moerbeien,
vijgen en kersen doen het uitstekend
aan de muur. Maar het meest geschikt
zijn toch wel peren. Van peren kun je
de mooiste vormen kweken. Mooie regelmatige palmet- en espaliervormen
maar ook cirkels, pauwenstaarten en
vrije vormen. Het is de kunst om met
verschillende vormen een muur helemaal vol te laten groeien. Dan is zo’n
muur het hele jaar door mooi.
De overgrote meerderheid van het
leifruit bestaat dus uit leiperen. Voor
appels die echt in onze streek thuis
horen is een fruitmuur dikwijls eigenlijk te warm.

ging bezighouden waren

lang of lang vruchthout. Als je een perenras dat op lang vruchthout draagt
te kort terugzet, knip je je vruchten
weg. Als je het vruchthout weer te
lang laat worden gaat het ten koste
van de kwaliteit van de vruchten.
Kun je van alle soorten fruitbomen
leifruit kweken?
Er zijn voor heel veel soorten mogelijkheden. In de ruimte tot een
afstand van ongeveer 25 cm tot een
muur op het zuiden heerst een klimaat dat te vergelijken is met dat
van Midden-Frankrijk. Veel vruchten
waarvoor het Nederlandse klimaat

Voor wie zijn die cursussen bedoeld?
Voor iedereen die belangstelling
heeft voor leifruit, maar een groene
achtergrond is wel belangrijk. De
meeste cursisten zijn hoveniers en
tuinpersoneel van buitenplaatsen.
Maar ook de hoogstambrigades van
vrijwilligers die hoogstamboomgaarden snoeien komen op cursus.

plaatsen met een noemenswaardige fruitmuur.
Inmiddels heeft hij al
meer dan 100 mensen opgeleid in de oude hovenierskunst, twee boeken
over het vak geschreven

Waar heeft u zelf uw kennis opgedaan?
Toen ik een jaar of 17 was ging ik
vaak op bezoek bij mijn oom, broeder
Petrus. Hij woonde in de Abdij van
Sion, een Cisterciënzerklooster in
Diepenveen. Hij was verantwoordelijk
voor het fruit in de kloostertuin. Hij
heeft mij veel geleerd over de leivormen, leitechnieken en rassen. Dat heb
ik allemaal zorgvuldig genoteerd en
van die kennis maak ik nog steeds
gebruik.
Daarnaast heb ik stage gelopen op
landgoed ’De Gelder’ in Wijhe. Hier

en tientallen fruitmuren
gerestaureerd.

Jan Freriks heeft deze fruitmuur van peer in Kapel Avezaath gemaakt.

Waarom leifruit?
Je kunt schitterende vormen maken
en een goed opgekweekte boom gaat
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een mensenleven lang mee. Het is
ook een vak dat kennis, kunde en
toewijding vergt.
Je bent bij het opkweken van
leifruit continu op zoek naar het
evenwicht tussen de tegenpolen
groei enerzijds en vruchtdracht anderzijds. Bij elke fruitsoort en bij elk
fruitras ligt dat evenwicht net weer
even anders. Je moet daarom veel
weten van rassen en moet goed weten met welke soorten je welke vormen kunt maken en hoe je verschillende rassen moet snoeien.
Sommige peren dragen vrucht op
kort vruchthout, andere op middel-

je niet verwachten dat ze alle kneepjes van het fruitvak kennen.
Wat bent u gaan doen om het vak
weer leven in te blazen?
Er waren twintig jaar geleden nog
twee buitenplaatsen waar fruitmuren
te vinden waren: Huis te Manpad in
Heemstede en De Aalshorst in Dalfsen. Maar ook daar was het leifruit
verwaarloosd. Ik heb de eigenaars
toen aangeboden om voor een tientje
per uur hun fruitmuren te restaureren. Na enig aarzelen kreeg ik het
voordeel van de twijfel. Ik heb toen
in een paar jaar tijd het de bomen
weer opnieuw opgeleid en achterstallig onderhoud weggewerkt.
De eigenaars en de tuinbazen
waren erg enthousiast. Omdat de eigenaars van landgoederen in Nederland onderling veel contact hebben,
kwamen al snel verzoeken om ook
op andere buitenplaatsen fruitmuren
aan te leggen. Inmiddels heb ik bij
meer dan 20 buitenplaatsen leifruit
opgekweekt. Naast het praktijkwerk
heb ik twee boeken geschreven over
het vak. ’Hovenierskunst in Palmet
en Pauwstaart’ is samen met tuinarchitect Wiebe Kuitert geschreven.
Het bespreekt de geschiedenis van
deze teelt en geeft veel technische
informatie over hoe je leifruit opkweekt. Het tweede heet ’De teelt
van Leifruitbomen’ en is meer een
handleiding voor het opkweken van
leifruit. Zo heb ik geprobeerd mijn
kennis zoveel mogelijk vast te leggen.
Omdat er steeds meer belangstelling voor het vak kwam ben ik ook
cursussen leifruitsnoei gaan geven.

er nog maar twee buiten-

Wat deed u 20 jaar geleden besluiten
om het opkweken van leifruit onder
de aandacht te brengen?
In 1990 stapte ik uit het arbeidsproces, maar ik wilde nog wel wat
omhanden hebben. Omdat ik uit het
fruitteeltkundig onderzoek kwam, lag
het voor de hand om bij een kweker
te gaan werken. Maar ik wilde wat
anders. Leifruit was altijd al mijn
passie en ik wilde dat deze oude hovenierskunst weer zou gaan leven.

was destijds een geweldig grote
boomgaard met een fruitmuur eromheen. De toenmalige tuinbaas Otten
heeft mij met straffe hand de fijne
kneepjes van het vak geleerd.

Een negenarmig palmet. Het duurt zo’n 13 jaar
voordat deze vorm volledig is uitgegroeid.

Waarom zou de kunst van het leiden
van fruit verloren gaan?
Door een gebrek aan belangstelling
en kennis. In de jaren 20, 30 en 40
was er volop leifruit in Nederland.
Veel mensen kweekten peren of
andere vruchten tegen een muur in
hun tuin. Na de Tweede Wereldoorlog
werd de maatschappij anders. Alles
moest efficiënt worden. De ’oude
zooi’ moest eruit. In die periode is
veel leifruit gerooid. Kennis van leitechnieken is er dan ook nauwelijks
meer.
In 1952 werd op de Fruitteeltvakschool voor het laatst les gegeven in
het opkweken van leifruit. Ook tuinbazen van landgoederen hebben er
niet zoveel verstand meer van. Dit is
ook niet zo gek. Vroeger werkten veel
meer tuinlieden bij de eigenaars van
buitenplaatsen. De tuinbazen waren
beroemdheden en hadden vaak mensen in dienst die zich vrijwel uitsluitend bezig hielden met het fruit.
Tegenwoordig moeten een paar
hoveniers de hele tuin bijhouden of
soms zelfs meerdere tuinen. Dan kun

Een ’Belgisch hek’ van peren die 70 cm uit elkaar
staan en op 35 cm hoogte in Y-vorm vergaffelen.
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Kan een stad eetbaar zijn? Jawel, Groningen bewijst het. Met een bos vol fruit en

Tekst Marrit Molenaar /Beeld Kristin Wijnja

noten, moestuinbakken op straat en fruithoekjes op schoolpleinen. Gemeente en
Milieufederatie faciliteren, bewoners en natuur plukken de vruchten. De burger
moet wél zelf aan de bak.

Groningers maken hun stad eetbaar

Niet alleen burgers, maar ook scholen zijn in Groningen bezig hun stad eetbaar te maken. Zo richtte deze Montessorischool
het schoolplein in met fruitbomen, blauwe bessen, frambozen, bramen en aardbeien.

I

n Groningen kweken de bewoners
hun eigen groenten in vierkantemeterbakken voor de deur. En oogsten noten en fruit uit het openbare
plukbos aan de noordkant van de
stad. En ook op de schoolpleinen
kunnen kinderen van fruit uit de
boom en van frambozen en aardbeien snoepen. Geen toekomstvisie,
maar voor een deel al realiteit. ’De
Eetbare Stad’ noemt de gemeente
Groningen het. Het betekent voor het
openbaar groen dat het er een rol bij
krijgt: leverancier van voedsel.
De hoofdstructuur van het belangrijkste groen in de voormalige
Hanzestad blijft ongewijzigd; het
overige openbaar groen mag – indien
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gewenst – worden omgezet in eetbaar groen. Indien gewenst, want de
bal ligt bij de burgers: zij moeten het
initiatief nemen. „Zo zijn de straatkweekbakken er gekomen, omdat
de buurtbewoners dit helemaal zelf
hadden aangekaart”, vertelt Kristin
Wijnja van de (provinciale) Natuur
en Milieu Federatie Groningen. Zij
runt samen met stadsecoloog Wout
Veldstra van gemeente Groningen
het project De Eetbare Stad. In de
betreffende straat wonen veel jonge
gezinnen die heel enthousiast waren
om voor hun huis te gaan tuinieren.
De gemeente heeft hun wens mogelijk gemaakt door bosplantsoen weg
te halen om ruimte te maken voor de

bakken. De bakken van een vierkante
meter grootte worden gemaakt door
de sociale werkvoorziening in Groningen.

Plukbos moet nog
Het plukbos moet nog worden aangelegd, maar het hele plan is al in kannen en kruiken. De plantdag staat
genoteerd voor 6 november. In totaal
zullen op 1 ha zo’n 60 bomen de
grond in gaan, evenals een groot aantal wildfruitstruiken. Het betreft onder meer appel-, peren- en pruimenbomen, walnoot, kastanje, hazelnoot.
Het bos verrijst in Kardinge, een
groot groengebied aan de noordoost

kant van Groningen. Ook hier waren
het de bewoners uit de aangrenzende
wijk die het initiatief voor het eetbaar groen hadden genomen.
Ecoloog Veldstra legt uit dat De
Eetbare Stad een heel open, flexibel project is. Dit wil zeggen dat de
gemeente Groningen, samen met
de Natuur en Milieu Federatie Groningen, slechts de randvoorwaarden
stelt. De burgers mogen op allerlei
manieren het eetbaar groen invullen.
De belangrijkste voorwaarde is dat
de bewoners zelf de handen uit de
mouwen steken. Wijnja: „Wij geven
mensen de suggestie van eetbaar
groen. We wijzen hen bijvoorbeeld
op de mogelijkheden van fruitbomen
planten, permacultuur, moestuinieren op het balkon. Maar de mensen
moeten zélf enthousiast worden en
een project bij ons indienen”.
Een andere randvoorwaarde is dat
het eetbaar groen alleen binnen de
zogenoemde nevengroenstructuur
mag komen. De hoofdgroenstructuur
moet intact blijven. Veldstra: „Verder
bekijken we of het haalbaar is: of
het technisch kan, bijvoorbeeld of er
geen belangrijke kabels op die plek in
de grond liggen. Maar ook of de locatie schoon is. We gaan geen moes- of
kruidentuin langs een heel drukke
straat laten aanleggen.” Bij aanvragen
voor grotere projecten zoals het plukbos, stelt de gemeente bovendien als
voorwaarde dat de bewoners met
meerdere personen zijn. Veldstra:
„Dit doen we omdat het toch de
openbare ruimte betreft, die door
meer mensen gebruikt wordt. En ook
om de continuïteit te waarborgen”.

Zelf verantwoordelijk
Het aanreiken van ideeën voor
eetbaar groen in de buurt doen ge-

meente en federatie via lezingen,
cursussen en een nieuwsbrief. Is
er eenmaal een aanvraag binnen,
dan kan de taakverdeling tussen
gemeente en bewoners per project
verschillen. Soms kopen de bewoners
het plantgoed en doet de gemeente
het grondwerk; in een ander geval
betaalt de gemeente alles en werken
de bewoners mee met de uitvoering.
Veldstra: „Maar de bewoners blijven
altijd in eerste instantie verantwoordelijk”. Voor de Eetbare Stad is
geen aparte financieringsregeling
geopend: de projecten kunnen doorgaans uit de Goed Idee Plus-regeling
worden bekostigd. Deze regeling is in
het leven geroepen om burgerinitiatieven op allerlei gebied te honoreren
en gaat dus verder dan alleen groen.
Bij het realiseren van het eetbaar
groen in de stad, werken de gemeente en de milieufederatie ook
geregeld samen met anderen. Zo is
in het plukbos de samenwerking gezocht met Natuurmonumenten, ivn,
fruitboomkwekers en de Pomologische Vereniging. Deze samenwerking
biedt voordeel voor alle partijen. De
Pomologische Vereniging adviseert
bijvoorbeeld over het onderhoud van
de fruitbomen. Hun winst bestaat eruit dat oude rassen vruchtbomen geplant worden, zodat deze behouden
blijven voor de toekomst.
Ook Transition Town is bij het
plukbos betrokken. Deze initiatiefgroep beijvert zich voor duurzaamheid ten aanzien van onder meer
voeding en energie. Maar bovenal
wil Transition Town de productie en
consumptie van goederen terugbrengen tot lokaal niveau. Een streven dat
naadloos aansluit bij wat Groningen
voor ogen heeft. Want als het aan
het college ligt, moet Groningen een
’zeer duurzame stad’ worden. De

focus ligt dan ook op het beperken
van de CO2-uitstoot en het creëren
van een goede leefomgeving. Ook de
in 2009 opgestelde groenstructuurvisie Groene Pepers staat in het teken
van duurzaamheid. De gemeente wil
flink investeren in groen, ecologie
en landschap en wil nadrukkelijk de
Groningse burger betrekken bij de
uitvoering van dit beleid.

Ei van Columbus
Door deze ambitie kwam Veldstra
vorig jaar eigenlijk op het idee om
„iets met voedsel en groen” te gaan
doen. Het doorsnee voedsel dat je
in de supermarkt koopt, is namelijk
bepaald niet duurzaam. „Gemiddeld
zijn in elke calorie die je eet, 10 calorieën geïnvesteerd om dit voedsel
op je bord te krijgen”, weet Veldstra.
De Groningers hiervan bewust maken en stimuleren om zelf voedsel
te kweken en hen zo gevoel voor natuur en ecologie bij te brengen, leek
de stadsecoloog dan ook het ei van
Columbus.
Het is nog te vroeg om al te kunnen zeggen of het Groningse project
succesvol is. De Eetbare Stad ging
immers pas vorig jaar van start en
het gros van de projecten bevindt
zich nu pas in de uitvoeringsfase.
Veldstra en Wijnja hebben er echter
alle vertrouwen in dat over een aantal jaren een aanzienlijk deel van het
openbaar groen door de bewoners
in eetbaar groen is veranderd. Er is
geen eindtermijn aan het project
verbonden, maar Veldstra verwacht
dat de Eetbare Stad geleidelijk aan in
de reguliere organisatie wordt opgenomen. Maar het zou natuurlijk wel
leuk zijn als Groningen deze herfst al
de Hoofdstad van de Smaak-prijs zou
winnen…
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Tekst Alice Hoogenboom

Boeken

Groente uit eigen tuin
Carol Klein
Kosmos Uitgevers
ISBN 978-90-215-4544-8
€17,50
Fruit uit eigen tuin
Carol Klein
Kosmos Uitgevers
ISBN 978-90-215-4650-6
€24,95

Optimaal resultaat

Eten wat je tegenkomt

Basis, planten en plannen

In Lekker Landschap schrijft
Michiel Bussink over zo’n vijftig
eetbare wilde planten, bloemen,
bessen, noten en paddenstoelen.
Het boek prikkelt de lezer om de
deur uit te gaan, op zoek naar al
het lekkers dat de vrije natuur ons
te bieden heeft.
Jarenlang ontwikkelde zich in Nederland een wel erg afstandelijke
manier van natuurbeleving. Ging
men in vroeger tijden paddenstoelen plukken voor de omelet,
kastanjes voor de kastanjetaart en

Volgens auteur Peter Bauwens is de kern
van de moestuin al eeuwen lang hetzelfde: eenvoud en schoonheid zijn de
basis van een eetbare tuin. De nieuwe
moestuin gaat over de moestuin van nu:
meer smaak, een overvloed aan variatie,
nieuwe selecties en oude, bijna vergeten
gewassen in een nieuw jasje.
Van elf, onderling zeer verschillende,
moestuinen wordt beschreven hoe stap
voor stap de juiste planten gekozen,
gecombineerd en geoogst worden. De
hoofdstukken in het boek behandelen de
moestuin schematisch: de basis, de planten, de plannen en het besluit. Het boek
inspireert, geeft informatie en duidelijke
plattegronden zorgen voor een nieuwe
eetbare tuin.

Voor het opzetten en inrichten van een moestuin schreef Carol Klein
twee boeken: Groente uit eigen tuin en Fruit uit eigen tuin. Beide
boeken zijn bedoeld als jaarplanner.
Er gaat niets boven versgeplukte aardbeien, frambozen en sappige
appels. Bovendien zijn de worteltjes uit eigen tuin het lekkerst. Maar
wanneer zaai je die worteltjes? En hoeveel courgetteplanten passen er
op een vierkante meter? Het opzetten en inrichten van de moestuin is
bepalend voor het resultaat. De jaarplanner uit beide boeken biedt een
handvat en is geschikt voor de beginner en de ervaren tuinier.

Zonnig!
Yvonne van Ooijen
Kosmos Uitgevers
ISBN 978-90-215-7639-8, €19,95
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Modeste Herwig schreef De familiemoestuin, een boek met praktische informatie en beelden van inspirerende groentetuinen. De
moestuin wordt uitgebreid besproken, van ontwerp en aanleg tot
onderhoud en oogst.
Waarom zou je in deze tijd zelf groente en fruit kweken? Volgens
Herwig is het moestuinieren zelf de reden: het is ontspannend
en bevredigend en betrekt de tuinier meer bij de natuur. In het
boek worden verschillende types moestuin besproken: een klassieke moestuin, een potager, groenten in potten of geïntegreerd in
de siertuin. In het kinderkatern
staan kleine tuinen, speciaal opgezet voor kinderen. De familiemoestuin inspireert, uitgebreide
groentebeschrijvingen geven alle
informatie en tussendoor staan
recepten voor het verwerken van
de oogst. Want daar gaat het uiteindelijk om...

De nieuwe moestuin
Peter Bauwens, Uitgeverij Kosmos
ISBN 978-90-215-4756-5, €24,95

Geur is smaak

Het paradijs komt dichterbij
Zonnig! is een inspiratieboek voor mediterraan tuinieren. Het boek laat de veelzijdigheid zien van de
vier populairste kuip- en oranjerieplanten: citrus,
olijf, vijg en druif.
Smullen van rijpe vijgen of sappige sinaasappels
van eigen boom, wie wil dat niet? Maar kan dat in
ons klimaat? Yvonne van Ooijen onthult alle ins en
outs om mediterrane vruchten in onze noordelijke
streken te laten gedijen en geeft waardevolle adviezen over verzorging, snoeien en overwinteren.
Iedere vrucht heeft zijn eigen hoofdstuk met daarin
historie, soorten, verzorging, verhalen van een
gepassioneerde plantenliefhebber, leuke adressen,
een droomplek en recepten. Met mediterraan fruit
komt het paradijs dichterbij.

Ontspannend en bevredigend

bramen voor de jam, ineens werd
het netjes over de paden door de
natuur wandelen, handen thuis
en geen boom beklimmen. Steeds
meer grote natuurorganisaties
geven bossen vrij voor ’struinen
door de natuur’. Lekker Landschap laat met recepten zien wat
je zoal kan doen met geplukte
vruchten, kruiden, paddenstoelen
en geeft feiten en handige informatie voor het landschap met een
plaats in onze keuken.
Lekker Landschap
Michiel Bussink
Uitgeverij wAarde
ISBN 978-90-76661-12-4
€14,95

Roger Bastin vertelt in Puur Mediterraan Tuinieren over het
leven op zijn kwekerij in Zuid-Limburg. Bastin is gespecialiseerd
in mediterrane planten, hij leeft en eet ervan en laat met het
boek iedereen in zijn enthousiasme delen.
Mediterrane planten hebben alles: ze herinneren aan zinderende
zon, bergen, zee, onvergetelijke geuren, velden vol lavendel en verrukkelijk eten. Puur
Mediterraan Tuinieren gaat
over de liefde voor geurende
planten als lavendel, cistus,
phlomis, rozemarijn en tijm.
Waar komen ze vandaan en
hoe kunnen ze gebruikt worden in de keuken? Bij veel
planten staan kleine mediterrane gerechten, van de auteur
en van bevriende topkoks.
Volgens Bastin doet alles uit
het zuiden het hier ook goed,
als je maar weet hoe.
Puur Mediterraan Tuinieren
Roger Bastin, Kosmos Uitgevers
ISBN 978-90-215-6894-2, €19,95

De familiemoestuin
Modeste Herwig
Kosmos Uitgevers
ISBN 978-90-215-4788-6
€17,50

De kunst van het genieten
In Rozenijs & Ridderspoor laat Hanne Cannegieter zien hoeveel er in de tuin te genieten valt.
Dit wordt geïllustreerd met talrijk beeld van Gert
Tabak.
Cannegieter noemt tuinieren plezier hebben,
jezelf verwonderen en openstaan voor verrassingen. En dat met al je zintuigen: voelen, zien,
horen, ruiken en proeven. Voor dit laatste zintuig
heeft ze aan het boek recepten toegevoegd, met
ingrediënten uit de tuin. Het boek is opgedeeld in
twaalf hoofdstukken; alle maanden van het jaar,
waarin verbeeld wordt wat de charme is van elke
maand.

Rozenijs & Ridderspoor
Hanne Cannegieter, Uitgeverij Terra
ISBN 978-90-589-7132-6, €29,95
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