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Luchtig groen plafond Heeft u eenverpieterde boom in de

tuin staan? Wacht nog even met rooien! Klimplanten grijpen alles

wat onderweg houvast biedt aan, over de bodem kruipend tot de

'eerste “kapstok” wordt ontdekt. Vooral in kleine tuinen, waar vaak

hel grootste deel van het vloeroppervlak voor bewegingsvrijheid

van de bewoners bestemd is, kunt u met klimplanten tegenwicht

bieden aanhet stenige karakter van verhardingen een jungle-effect

oproepen. Deze plantengroep kleedt gevels en scheidingswanden

' aan, wolkt over schuurdaken en pergolaconstructies en is met de

snoeischaar beter in vorm te houden dan menige misgekozen

struik ofboom. Problemen met uw buren over ongewenste scha-

duwpartijenvan steeds hoger groeiendebomen op hun terras

omzeilt u zo, terwijl u toch van de dieptewerking en het wisselend

lichtspel onder zo’n luchtig groen plafond kunt profiteren.

Heggerank. bekend uit de homeopathie als Bryonia, is familie van

de komkommer, heeft grappige kurketrekkerranken en teer licht-

groene, variërende bladvormen. Na verwelkingvan het loof blijven

de meterslangerode kralensnoeren aan de vrouwelijke plant over

en dienen Roodborst en Fitis tot voedsel. Op arme zandgrond kan

de plant zich in de zon, dankzij de indrukwekkende, knolvormige

wortelstok, handhaven. Een kalkgift zal de plant goed doen. Thijsse

zag, behalve hommel-, bijen- en zweefvliegsoorten, witjes enBont

zandoogje op
de nectarrijke, groenigebloempjes azen.

Inheems De (Wilde) Kamperfoelie (Lonicera periclymenum) is een

gemakkelijk groeiende heester, die zich bij lichtgebrek liefst om

een gastheerwindt. In open situaties kruipt de plant over de

grond. Zoegebloemen,Sukkeltjes ofZuugblumkes zoals ze op het

platteland heten strelen kinder- en vlindertong. Met name enkele

pijlstaartvlindersoortenworden door de zoete avondgeur aange-

lokt. De Japanse Lonicera japonica Halfs Prolific bloeit langer door,

geurtweer anders, is halfwintergroen en in openbaar plantsoen
j,

eenaardige bodembedekker.

Hop (Humulus lupulus) komt in maart met eetbare scheuten, de hop-

pekeesten, vanuit de taaie,ondergrondse worteluitloperste voor-

schijn. Deze aan Brandnetel en Hennep verwante vaste plant is in

verband met de opvallende groeikracht (concurrentie!) en het

fraaie maar ruw schavende blad, waarmee het zich naar boven

werkt, niet geschikt voor kleine tuinen. Wie ooit van heel nabij de

Gehakkelde aurelia haar eieren op Hop zag afzetten zal enig onge-

mak wel op de koop toe nemen. Gedroogd in uw kussensloop, kun-

nen de eivormige, lichtgroene hopbelleneen slaapverwekkende

roes opleveren.Er bestaat een goudkleurige variant en voor nog

sneller resultaat is er eeneenjarige Hop. Voor alle vormen is een

humeuze, beschaduwde groeiplaats verkieslijk.

Bosrank (Clematis vitalba) is ook kalkminnend maar vraagt rijkere

grond. Na de roomkleurige zomerbloei zijn de lang aanblijvende

zaadpluizen decoratief. Ook uitheemse, kleinbloemige clematis-

soorten zijn vlindervriendelijk te noemen.

Uitheems De Breedbladigelathyrus bloeit lang door in de zomer-

kan na enige jaren een enormemassa ranken produ-

ceren. Als er Citroentjes bij u in de buurt zitten is dit een zeer

lonende vaste plant, die zelfhechtend is op gaas ofop
zo’n paraplu-

vormig gekweekt wilgje, dat dan wat mij betreft vervolgens het

loodjemag leggen.

De plant is goed te zaaien en komt naast de paarsrode kleur, soms

in het wit voor.

Ook zaaibaar zijn de Oost-Indische en de Kanarie-kers. die als eenja-

rige plant iets bescheidener in omvang blijven en met bloem en

blad de witjes ter wille zijn. "
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Citroenvlinder op Lathyrus

Met het lengen van de dagen wekt de koolmees pns,

te vroeg, met zijn liedje van verlangen. Zoemende

hommels wijzen ons rond een behaaglijk middaguur de

weg naar de eerste Crocussen en een Citroentje is er als

de kippen bij. Halsreikend kijken we uit naar meer zon-

licht en warmte. Vorst en schrale wind trotserend

prijken de lianen van de Kamperfoelie al tot boven in het

bos met frisgroen blad.
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