
tekst: Liesbeth ten Hallers

31

Likkebaardend langs de border

Perzische kruisjesplant: borderrand Voor de rand-

afwerking van een vlinderborderof-perk zijn verscheidene

nectarrijke planten goedbruikbaar. Groenblijvende soorten

kies je graagvooreen stevige belijning van een vorm, zoals

Rijstebrei- (Arabis-)soorten, Schoenlappersoorten, Maag-

denpalm, Scheefkelk, Grasanjer en rijmsoorten. Maar met

de maandenlang bloeiendeKruisplant of Perzische kruisjes-

plant borduur je een alleraardigste onderbreking in zo’n

rand. Vroeger onder de naam Crucianella stylosa bekend,

wordt dit lid van de walstro-familie nu als Phuopsis stylosa

aangeboden, vaak ook in een iets donkerder lilarose varië-

teit: “Purpurea”. De matjes van liggende, opstijgende sten-

gels worden zo’n 30 cm. hoog.De bladen staan in kransen,

net als bij lieve vrouwebedstro en de bloemen komen daar-

bovenuit in halfbolronde bloeiwijzen van 3 cm. Een grap-

pig, luchtig effect vormt de stijl, die er duidelijk uitsteekt.

Deze vaste plant verlangt humusrijke, doorlatendegrond

en moet om weer goed uit te lopen na de vorstperiode diep

teruggekniptworden. Ook als tapijtje onder bloembolletjes,

helling- en muurbegroeiing in zon ofhalfschaduw is Phuop-

sis een goede keus. Of vlinders, zoals Boomblauwtje en

Kleine vos, op de zoetkruidige geur afvliegen is nog een

raadsel; zeker is, dat er in de bloeiperiode, die van juni tot

in september valt, genoeg voor ze te peuren valt.

Zijdeplant: weefborderplant Voor avontuurlijke tui-

niers is de Zijdeplant, Asclepias syriaca een boeiende, maar

eigenzinnige plant, die een droge, zonnige plek verlangt.

Vanuit lange, breekbare wortelstokken komt het tot 130 cm

hoge gewas laat in het voorjaar snel te voorschijn. Op aller-

lei, en niet altijd de meest geschikte, plekken duikt de plant

op. Het grijsgroene, ovale blad is 8 tot 10 cm. lang en zit

met een roze hoofdnerfaan een dikke steel. De plant bevat

een giftig melksap, dat bij zonnig weer blaarvorming op de

huid kan geven. In Amerika leeft de Monarchvlinder als

rups op de Zijdeplant en profiteert in alle stadiavan de

bescherming die dit gifbiedt tegen vogelvraat. Bovenin

schaars vertakt, draagt de

plant knikkende schermen

met erwtgrote knoppen, die

overeind komen om vanaf

eind juni met witte ster op

dofrodeondergrond te gaan

bloeien. In september han-

gen er bizarre, parkietvor-

mige vruchten aan de Zijde-

plant. Deze zitten boordevol

zijdeachtig pluis, als drager

voor de kleine zaadschijfjes.

Bijen, Citroentjes en Gehak-

kelde aurelia’s zijn geïnteres-

seerd in deze naar vanille

geurende,markante bloeier.

Blauwe Phlox: koele pleisterplaats Eind juli is er in

hoge vlinderborderplantenmet een blauwachtige tintkrap-

pe keus. Gelukkig duikt er binnen het sortiment van de

zomerbloeiendeVlambloem, Phlox, af en toe een nieuwe,

blauwig paarse variëteit op. In de kwekerscatalogus wordt

vermeld, dat de kleur van dezekoele schone bij halfscha-

duw gebaat is en in de hitte naar roze verkleurt! Al zal in

natte, frisse zomers het bezoek van doorgaansGroot kool-

witje en Citroentje op Phloxpaniculata “Blue Paradise”, of

“Gerrit van Tol” beperkt blijven, in hete zomers laven de

amechtige vlinders zich graag aan de wat koeler gesitueer-

de nectarplanten. U brengt, zo mag ik hopen, deze bleue

Phlox toch niet aan ‘t blozen?

Phlox Blue Paradise.

Zijdeplant.
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De border lijkt soms op een breiwerk, dat nooit afkomt.

We laten steken vallen, maar als verwoed tuinier pakken

we elke lente welgemoed de draad weer op. Wie van

keurig geborduurde perkrandjes, ongedwongen weef-

borders of traditioneelpatchwork houdt vindt hier tips

van uiteenlopende aard - onze smaken mogen verschil-

len tenslotte- maar onze zomergasten gaan vast likke-

baardend langs de border.
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