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Behaaglijke heesters

Tekst:Liesbeth ten Hallers

Escallonia vormt een

twee meter hoog, bossig

groeiend, meestal winter-

groen struweel, dat voor-

al in de kuststreek - waar

ik er distelvlinderop

bezig zag -
voldoet: De

struik is goed zoutbesten-

dig. De bloeitijd is lang,

hoofdzakelijk in juni-juli,

maar terugkerend tot in

oktober. Klein en glan-

zend is het blad aan de

elegant neerhangende

takken. Niet alle cultuur-

variëteitenzijn winter-

hard. 'Donard Seedling',

de betrouwbaarste vorm,

loopt na strenge winters

van onder weer uit en bloeit wit met rosé zweem. 'Dart's

Rosyred' kleurt wat gloedvoller rozerood. 'Victory' is groter

van bloem, rijkbloeiend, karmijnroze. Voor potcultuur op

uw terras is er de gedrongen 'Red dream' met roodgekleur-

de jonge twijgen en helderrozerode bloem. Ook deze plant

geeft nabloei maar vraagt om een beschutte overwintering.

Liguster Wilt u ook de vogels, zoals lijsterachtigen, fazanten

en houtduiven een dienst bewijzen, denk dan eens aan wat

minder bekende ligustersoorten. Ligustergeur is ook aan-

trekkelijk voor pijlstaartvlinders. De opvallend geparfu-

meerde Chinese Ligustrum sinense is redelijk winterhard

en houdtveel blad op een beschutte standplaats, groeit in

een vlot tempo tot een boomachtige

heester uit en maakt een 20 centimeter

lange witte pluim in juli. Ook de tros

met bedauwde, zwarte besjes is zeer

decoratief. Een waterval van rijkbloeiende takken vertoont

de Tendulum'-vorm.Jac.P.Thijsse ontdekte, dat de Japanse

meer nectar voortbracht dan

de inheemse. Mooi om de

vrucht is de 'Golden Drops'

met groengele, appelvormige

bessen. Deze verliest het

blad laat in de herfst pas.

Voor lage hagen is de

'Lodense', (low and dense),

geschikt. Deze wordt maxi-

maal anderhalve meter hoog.

en heefteen vier centimeter korte, sterk vertakte pluim. Het

blad, dat grotendeels overwintert, verkleurt roodbruinin de

herfst. De talrijke, glimmend zwarte bessen zijn in oktober

meestal opgesoupeerd. Een andere compacte groeier met

eenzelfde hoogte, maar meer bloem is de tschonoskii 'Little

Tom'; wel verliest deze het blad vroeger.

Wintergroen hoeft niet, zoals

nog steeds veel mensen den-

ken, beperkt te blijven tot

het met begraafplaatsen

geassocieerde coniferen-

groen. Het verbeteren van

het microklimaat in uw tuin

loont; met wintergroene

gewassen maakt u van uw

tuin eengroene herberg!

Bamboes Het is geen toeval, dat vlinders, zodra de zon ach-

ter een wolk verdwijnt, in de Sinarundinariamuriele weg-

duiken. Een lichtgroene, dichtbebladerdebamboesoortvan

2 è 3 m hoog, waarvan nu zaailingen verkrijgbaar zijn na de

recente bloeiperiode van de vorige generatie. Deze

grasachtige heester heeft geen nectar maar biedt, behalve

luwte - en dat is telkens weer vermakelijk om te volgen -

aan de mannelijke citroenvlindereen perfecte camouflage!

Meer informatie:

• Ergonomische zitbalans: Hanoi Twello. te1.0571-271733.

• Onderzoek ir. Marco Hoffman. Darthuizer Vademecum,

tel. 0343-473777.
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Met rugpijn een tuin onderhouden, daarben je gauw

van genezen, al lopen de koppigsten onderons eerst een

hernia op, voor ze aan renovatie denken. Meteen zoge-

naamde ergonomische zitbalans en wat normvervaging
kun je het soms nog een paar jaar uitzingen, zoals ik aan

den lijve ondervond. Voor u de tuinplaveit of ten einde

raad maar verhuist is er, met wat hulp, een compromis

denkbaar: een vlinderlokkendeheestercollectie. Elke

lente lopen ongewenste kruiden onze vaste planten voor

de voeten, terwijl heesters al een voorsprong hebben: ze

steken er met kop en schouders boven uit.Al schoffelend

- een werkbare aanpak tussen de aalbessen
-
kun je over-

eind blijven. Interessanter voor de vlinderheestertuinis

afzien van deze klus en een uiteindelijk werkbesparend,

wintergroen dek in het leven roepen rond de voet van

heesters. Met het oog op de gewenste afwisseling zorgen

we voor gespreide bloei, kleur- en vormcontrast tussen

blad van heester en ondergroei. Een bladhoudende

heester is voor de vlinders behaaglijk in barre tijden.


