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Natte voeten

Om in de warmste weken de tuin voor ver-

lepping te behoeden, zonder hem telkens

van kostelijk drinkwater te moeten voor-

zien, zijn er een paar mogelijkheden. Je

zorgt voor bufferwerking door schrale tuin-

grond vochthoudenderte maken met com-

post en stalmest.Waar vroeger tuinturftoe-

gepastwerd kies je om natuurvriendelijke

reden nu kokosvezelproducten. Ook zijn er

voor dit doel diverse kleipoeders, zoals ben-

toniet, in de handel. Een mulchlaag van ge-

maaid gras, blad, houtsnippers, schors of

cacaodoppen tussen de planten heeft zeker

zin. Maar je kunt ook afzien van grootbla-

dige, kwetsbare soorten en overgaan op een

diepwortelend, droogtebestendig sortiment

ofeen vlinderwei inrichten. Een moeras-

achtige aanleg in de tuin kan soelaas bie-

den, al moet er in zo’n kunstmatig aange-

legde situatie toch wel eens een tuinslang

aan te pas komen.

Moeras van formaat

Heeftu de ruimte, dan kunt u met weelde-

rig bloeiendemoerasplanten hoge ogen

gooien bij uw nectarbeluste zomergasten.

In een drassige vijverrand breidt deze tot

twee meter ópschietende plantenverzame-

ling zich gestaag uit, dus is het motto:

“Verdeel en heers!” Vooral de markante

Grote engelwortel neemt veel ruimte in als

de bloeitijd nadert, maar sterft dan af om

talrijke zaailingen na te laten. Deze bloeien

soms pas in het 4e jaar. Het geurige blad

kunt u overigens meekokenmet rabarber

als u die puur te zuur vindt.Voor vlottere

bloei is de kleinere Gewone engelwortel te

prefereren en dat zal hetbezoek van

Landkaartjes bevorderen. Daarnaast wor-

den nog twee Engelwortel soorten aangebo-

den: de rood aangelopen tweejarige

Angelica gigas en de vaste plant A. panicu-

lata. Hun waarde als nectarplant is mij nog

onbekend. Van de Valeriaan moet u de lich-

te zweetsokkenlucht maar voor liefnemen,

dat doet de Distelvlinder ook tenslotte.

Moerasandoornheeft snel oprukkende on-

dergrondse delen en in verhouding tot het

loofweinig bloem, maar kan met terug-

knippen wel lang doorbloeien.Kattestaart

heeft ook als waardplant betekenis en wel

voor het Boomblauwtje. Heelblaadjes werd

ooitals middel tegen dysenterie aange-

wend. Op de gele “margrietjes” ervan zag

Heelblaadjes,

FOTO: LIESBETH TEN HALLERS

aantrekkelijk

voor Kleine vuurvlinders.

Fietsend door herfstweer en

-wind is het soms een kunst

omje voeten droog te houden.

Al schrijvende, het is nu 32

graden Celsius op 11 augustus,

heb ik mijn voeten in een

teiltje koud water gestopt. De

tuin heeft dorst. Op mijn

netvlies drijven nog de

indrukken voorbij, die ik

kortgeleden opdeed langs

Franse beken: veel nectar, veel

vlinders, planten met een

frisse aanblik ondanks de

verzengende hitte.
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ik, evenals op Watermunt, tientallenKleine

vuurvlinders.

Moeras in een notendop
Veel minder ruimteheeft u nodig voor een

wijde, 30 cm diepe plantenschaal, die u nat

houdt. Wanneeru een combinatie maakt

van lage, vochtminnendeplanten is er van

april tot begin oktober bloei mogelijk. De

snelgroeiende Watermuntkan, door deze

met pot en al in te graven, wat afgeremd
worden. Op deze muntsoort kunt u een

rupsje ontdekken en het bijbehorend

nachtvlindertje. In de vlucht flitst het

goudkleurig op in de zonneschijn: het

Muntvlindertje.

Weelderig bloeiende

moerasplanten.
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Moeras van formaat

lichtrose:

Valeriaan (Valeriana officinalis)
Leverkruid (Eupatorium

cannabinum)
paarsrood:

Moerasandoorn (Stachys palustris)
Kattekruid (Lythrum salicaria)

Ruig wilgenroosje (Epilobium

hirsutum)
Kale jonker (Cirsium palustre)

lila:

Watermunt (Menthaaquatica)

groenwit.

Engelwortel (Angelica soorten)
geel:

Heelblaadjes (Pulicaria dysenterica)
Schaduwkruiskruid (Senecio

nemorensis ssp.Fuchsii)
Gele lis (Iris pseudacoris)

Moeras in een notendop

witrose:

Pinksterbloem (Cardamine

pratensis)
Adderwortel (Polygonum bistorta)

donkerrose

Echte koekoeksbloem (Lychnis

flos-cuculi)

Dophei (Erica tetralix)
Kattekruid (Lythrum salicaria)

paars:

Brunei (Prunella vulgaris)
blauw:

Zenegroen(Ajuga reptans)

Moeras-vergeet-me-nietje

(Myosotis palustris)
Lobelia syphilitica
Blauwe knoop (Succisa pratensis)

geel:
Moerasrolklaver (Lotus uliginosus)
Primula florindae
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