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Tuinen-expo Chaumont
een omweg waard Tekst en foto: Liesbeth ten Hallers

Franse tuinkunst Eén inzending van de Ecole des Beaux

Arts in Angers trok veel aandacht. Rond een boezem, die

als een roze pudding in een van de tuinen lag opgedist,

kwamen inhalige kolibrievlinders op een bed van kleine,

paarse Penstemon clutei 'Iron Maiden' af. Vanachter het

ijzeren dranghek, dat associaties met een roze ledikant

opriep, waren al even roze verbena’s zichtbaar, die als

spikkels in de paarse sprei opdoken. Penstemonsoorten

zijn geen echt gemakkelijke planten, maar ze bloeien heel

lang! Om onze koude, natte winters te overleven, moet de

drainage ter plekke wel in orde zijn. Zowel eenjarige als

vaste soorten zijn in ons land verkrijgbaar, maar veelal

betreft het grootbloemige, gestekte hybriden, waarvan nog

onbekend is of die nectar produceren. Elders weer geno-

ten we vanuit een boomhut, waar de suggestie voor een

ongezien rendez-vous gewekt werd, van een fleurig weefsel

aan de voet van de boom. Hiertussen ook enkele vlinder-

lokkers: zinnia, een

accent-leggende palmkool

'Nero di Toscane' en dille.

Het gadeslaan van balt-

sende koolwitjes zorgde

hier voor de nodige ver-

voering!

Bloementapijt Dit deed

me denken aan een bloe-

mentapijt, dat kwekerij

Overhagen in Velp eens

een zomer lang presen-

teerde: een compositie

van de Cruydthoeck in

blauwe tinten, afgewisseld

met wit en groen. Een

heel fijne structuur en

dromerige uitstraling. Veel

witjes boven de Gilia,

Echium, Reseda,

Hebenstreitia. Op Moerheim in Dedemsvaart was een

proeflapje te zien uit een Cruydthoeckzakje, getiteld 'tuin-

boeket voor bijen en vlinders' met o.a. Cosmea, Phacelia,

Echium Blue Bedder, Trifolium rubens, Kentranthus macro-

siphon, Zinnia, Hebenstreitia, Coreopsis, Verbena bona-

riensis, hartgespan, ganzenbloem en korenbloem. Het

Japanse bloemengazon uit mijn kindertuintje met godetia,

slaapmutsje, koren- en ganzenbloem was minder subtiel.

Zelf matjes vlechten Wat een uitdaging om een matje

van eigen samenstelling te gaan weven! Afgezien van per-

soonlijke voorkeur voor kleuren zou ik bij het samenstellen

letten op:

• de lengte van de bloeiperiode;

• contrast in blad- en bloemvorm;

• mix van teer gesteelde soorten met wat kloekere;

• kruisbloemigen, anjerachtigen, vlinderbloemigen, omdat

smaken verschillen bij diverse vlindersoorten.

Tip voor de zomer: Weef wat overgeschoten boerenkool-

planten in uw matje of vul een terraspot en laat ze door-

schieten met een wolk van gele bloemetjes. Houd met een

rand van bijv. Aster 'Prof. Kippenberg', Aster divaricata of

Guldenroede Solidago 'Strahlenkrohne' uw weefmatje in

toom.

In het boek 'Vlinders in de tuin' (te bestellen bij KIMIW, zie blz 30)

vindt u veel geschikte eenjarigen. Bij Vreeken, tel. 078 6135467,

info@vreeken.nl kunt u Penstemonzaden bestellen.

Franse tuinkunst.

Elke zomer, tot ver in oktober, is er een thematuinen-

tentoonstelling in la Douce France. Het enorme ter-

rein bij Chateau Chaumont strekt zich hoog boven de

rivier de Loire uit. In 2002 koos men voor het verras-

sende thema 'erotiek'. De toepassing van honingzoete

bloemen en zinneprikkelende kruiden tracteerde de

papillens op een waarlijk 'déjeuner sur l’herbe'.


