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Groei & Bloei kijkt mee over de schouder
van tuinprofessionals. In april zijn we bij
tuinontwerper Anneke Beemer
(www.annekebeemer.nl). Behalve in
haar eigen tuin en volkstuin tuiniert
Anneke ook in tuinen waar ze,
samen met een hovenier, het onderhoud verzorgt. ‘Ik werk graag met
mixbeplantingen en ben altijd blij als
klanten willen knallen met kleur.’
Tekst Fransje van Dorp Illustraties Marion Vrijburg

SPOOKY

“In zonnige tuinen gebruik ik
graag Perovskia. Deze halfheester
houdt van volle zon en warmte en
ik vind hem heel mooi. Hij is ook
een beetje spooky: met een grijzig
geraamte gaat hij de winter in en
het hangt er maar vanaf hoe hij
daar weer uit komt. Na een winter
met veel wind en sneeuw kan er
flink wat afgeknakt zijn. Als je
Perovskia begin april tot op 15 à
20 centimeter terugknipt, loopt hij

DOOD HOUT

“In het voorjaar weet je soms niet of een plant
of een deel van de plant dood is of nog leeft.
Om daar achter te komen volstaat een simpel
trucje: schraap met je nagel een stukje van de
bast af. Is het daaronder groen? Dan leeft de tak
nog. Blijft het zwart en breekt de tak makkelijk
af, dan is-ie dood. Dat dode hout moet eruit,
het belemmert de ontwikkeling van de struik.
Er moet licht en lucht in kunnen. Een halfdode
tak knip je terug tot in het levende hout, net
boven een slapende knop. Als je goed naar zo’n
tak kijkt, zie je een ringetje zitten, een soort
knobbeltje. Daaruit ontspringt weer een nieuwe
scheut. Vlak daarboven zet je de schaar erin.
Bij de boerenhortensia, die vroeg op gang komt,
zie je dit heel duidelijk. Die knip je dus terug
boven het eerste groene knopje dat uitloopt.”
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weer goed uit. Je moet wel de
vorm een beetje in de gaten
houden, dus niet alles kaarsrecht
afknippen. Sommige takjes maak
ik iets korter en de middelste laat
ik hoger. Het gaat erom dat je een
stevige basis overhoudt.
Ik zet alleen perovskia’s in een tuin
als ze de hele dag in de zon kunnen
staan, anders gaan ze hangen.
Je hebt hoge en lage cultivars,
ik gebruik bij voorkeur de lage.”

ANNEKE BEEMER

DIEP TERUGKNIPPEN?

“Het snoeien van de vlinderstruik stel ik zo lang
mogelijk uit. Want is dat eenmaal gebeurd, dan
is de tuin ineens heel kaal. Omdat de takken
behoorlijk lang zijn en vertakkingen hebben, kun
je ze heel goed gebruiken als rijshout. Ik steek ze
in de border tussen andere planten. Dat werkt
perfect. Het is belangrijk om vlinderstruiken
regelmatig te snoeien. Je kunt ze heel diep
afknippen, maar ik heb hem liever wat hoger,
daarom hou ik 50 centimeter aan. Het eerste jaar
zijn de takken daarvoor nog te fragiel, maar op het
moment dat het staketsel wat dikker wordt, knip je
de vlinderstruik minder diep terug. Dan komen de
nieuwe takken wat meer boven de borderplanten
uit en zitten ze elkaar niet in de weg.”

GROND VERRIJKEN

“Ik ga niet allerlei capriolen
uithalen om de grond te verrijken
maar kijk eerst welke planten
passen bij de grond die er is. Zelf
tuinier ik op arme, doorlatende
zandgrond. Het is een hele toer
om hier rozen aan de praat te
krijgen, dus daar begin ik niet aan.
Die zal ik op deze grond ook niet
snel adviseren. Soms kom je in
een tuin waar twintig jaar niets is
gebeurd. Dan moet je wel wat doen
natuurlijk. Op zandgrond passen
we dan bentoniet toe. Dat is

kleimineraal dat vocht vasthoudt.
En we proberen het bodemleven
op gang te brengen. Daarvoor
gebruiken we BioBodem. Daar
zitten nuttige bodemschimmels
(Mycorrhiza) in. Met die combinatie
hebben we hele goede ervaringen.
Je moet eerst onder de grond
werken en dan erboven. Je kunt
de grond wel enorm verrijken met
compost en mest, maar dan gaan
de planten veel te hard groeien.
Niet doen. Planten moeten
zichzelf leren redden.”

SCHREPELTJE

“Ik gebruik liever een
schrepeltje dan dat ik
ruig met schep of schoffel
door de border ga. Met
een schrepeltje haal je heel
makkelijk onkruid weg zonder
dat je de grond helemaal
omwoelt. Ook mossen kun je
er goed mee verwijderen en
onkruid met een penwortel wip
je er snel mee uit de grond.”

GESLEPEN

“Het delen van siergrassen vraagt spierkracht.
De kluiten zijn soms zo hard dat je er met je
spade niet doorheen komt. Dan gebruiken we
een oude takkenzaag, in mijn eigen tuin doe ik
dat ook. Het kan op twee manieren: het gras in
de grond laten zitten en gewoon door de kluit
zagen, of de pol eerst uit de grond halen en dan
het zaagwerk doen.
Wist je trouwens dat je je spade kunt laten
slijpen? Met een scherpe spade gaat het delen
van vaste planten een stuk makkelijker!”
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