WROETEN
door yo de beule

Wat kun je deze week doen in de
tuin? De groenspecialiste Yo De Beule
geeft enkele suggesties.
Salie, rozemarijn en tijm
In de zomer kun je rozemarijn, lavendel en andere kruiden vermeerderen door ze te stekken. Stekken heeft iets van een wonderbaarlijke vermenigvuldiging, maar moeilijk is het niet. Het geheim
schuilt in het verzamelen van de stekken. Als je dat goed doet, kan er
niet veel misgaan. Het komt eropaan om het verse plantenmateriaal
niet te laten uitdrogen. Nu zijn de nieuwe scheuten van de planten nog zacht. Zachte stekken wortelen het snelst, maar hebben een
vochtige, warme atmosfeer nodig. Het moment waarop je succesvol
stekt, verschilt van soort tot soort.
Een gestekte plant heeft dezelfde eigenschappen als de moederplant. Kies dus stekmateriaal van een mooie en gezonde moederplant. Verzamel sterke scheuten die niet bloeien en doe dat bij
voorkeur ‘s ochtends. Snijd ze van de plant met een scherp mes en
bewaar ze in een plastic zak om te voorkomen dat ze uitdrogen.
Verwijder voorzichtig de onderste blaadjes van de stengel en snijd ze
af net onder een knoop. Duw de stekken in vochtig gemaakte grond
in cellentrays, zo diep dat enkel de blaadjes nog boven de grond uitsteken. Het groeimedium moet goed afwateren: meng een derde tot
de helft drainagemateriaal door de grond of gebruik speciale stekgrond. Benevel de stekken met een plantenspuit en dek af met een
deksel of een plastic zak die je over ijzerdraad spant. Keer de zak
elke dag binnenstebuiten. Na twee tot drie weken zijn de stekken
beworteld en kun je de planten oppotten.

Cornus ‘Galaxy’.

De aanraders
* Cornus ‘Eddy’s White Wonder’: grote bloemen, rijke bloei,
mooie herfstkleur.
*Cornus nuttallii ‘North Star’: bloeit vroeg met opmerkelijke,
stervormige bloemen.
*Cornus kousa ‘Norman Hadden’: een selectie met rooskleurig
aanlopende bloemen.
* Cornus alba ‘Sibirica’: geeft met zijn intens scharlakenrode
twijgen kleur aan de winterse tuin.

Geel, rood en wit
Inheemse kornoeljes zijn er in rood, geel en wit, althans wat hun
namen betreft. In de tuin zijn ze bruikbaar als solitaire plant (de
gele kornoelje), in bosjes, heggen en struikengordels. Ze zijn
goed voor het dierenleven in je tuin.
Cornus mas, de gele kornoelje, wordt doorgaans niet hoger dan
zes meter en groeit op nagenoeg elke goed doorlatende grond in
de zon of halfschaduw, al heeft hij wel een voorkeur voor kalk
in de bodem. De bloemen verschijnen in dichte toefjes aan de
naakte takken en ze hebben een doordringende, kruidige geur.
Van op afstand hullen ze de heester in een geel waas. Zijn vroege
bloei maakt de struik voor bijen tot een interessante nectarbron.
Na de bloemen komen er decoratieve bladeren, die in de herfst
donkerrood verkleuren en zo een mooie achtergrond vormen
voor de kersrode, eironde, eetbare vruchten die je bijvoorbeeld in
jam kunt verwerken.
Cornus alba, de witte kornoelje, bloeit in mei met roomwitte bloemen, die gevolgd worden door blauwe bessen. Zijn herfstkleur
is mooi, maar vooral de rode twijgen maken van deze plant een
blikvanger. Vogels en insecten komen op de bloemen en bessen
af.
De rode kornoelje, Cornus sanguinea, bloeit, in tegenstelling
tot wat zijn naam laat vermoeden, met gelig witte schermen,
de herfstkleur is zoals bij veel kornoeljes mooi scharlakenrood.
Vogels en vlinders houden van deze plant.

Planttips
- Cornus florida, Cornus kousa en
Cornus nuttallii hebben een goed
doorlatende, humeuze grond nodig
die niet nat wordt in de winter en
zuur tot lichtzuur en neutraal is.
Op zware grond kun je wat rivierzand in het plantgat mengen. Zet
de planten eventueel op een heuveltje, dan staan de wortels nooit te
nat.
- Cornus alba en Cornus stolonifera
willen het net nat. Wil je van hun
twijgen een blikvanger voor de
wintermaanden maken, knip ze
dan aan het einde van de winter tot
een twintig centimeter boven de
grond terug.
- Cornus controversa, C. alternifolia kunnen net als Cornus mas en
C. sanguinea op een kalkrijke
bodem groeien. Cornus mas houdt
daar zelfs van.
- Beperk het snoeien tot een minimum. Let er enkel op dat de
onderstam van geënte variëteiten
opschiet. Controleer ze één keer
per jaar en verwijder alle opslag zo
kort mogelijk bij de grond.

Rozen
Geniet van de bloeiende rozen. In je eigen tuin, maar ook op speciale plantendagen of in rozentuinen. Op de plantendagen die dit
weekend in het kasteelpark van Hex plaatsvinden (Kasteel Hex,
3870 Heers, www.hex.be), kun je de rozen in de kasteeltuin bewonderen of een van de lezingen over rozen meepikken.

Sla, en nog eens sla
Zaai regelmatig groenten, zodat je voortdurend over een voorraadje
beschikt: erwten, kervel, andijvie, roodlof en natuurlijk sla. Zaai
bijvoorbeeld om de paar weken een volledige cellentray met verschillende slasoorten in. Zo heb je altijd slaplantjes om uit te planten in de moestuin.

Terug naar start
Als je nu een deel van de bloeistengels van asters terugknipt, zal
de plant later op het jaar gedurende een langere periode bloeien.
Hetzelfde kun je doen met bijvoorbeeld floxen.

Vlierbloesemlimonade
Oogst de vlierbloesemschermen en maak er siroop van. Breng 3
kilogram suiker samen met 2,5 liter water aan de kook. Als de suiker opgelost is, neem je de pan van het vuur. Laat afkoelen en voeg
citroenschillen van 8 citroenen bij de stroop. Doe intussen 50 vlierbloesemschermen in een grote kom, leg daarop 12 in schijfjes gesneden citroenen. Overgiet met de suikerstroop. Voeg tot slot 100 gram
citroenzuur (apotheek of drogist) toe en laat 24 uur afgedekt staan.
Zeef en giet in flessen die je vooraf afkookt. Op een koele, donkere
plek bewaart dit mengsel een paar maanden.
Op het internet circuleren verschillende andere recepten, onder
meer op de kruidenwebsite www.annetanne.be of op de website van
de slow food-beweging in Nederland (www.slowfood.nl). Met wat
bruisend water of witte wijn maak je een heerlijk drankje.

Boomkwekerij Damien Devos. Steenbruggestraat 5, Anzegem, tel.: 047531.03.62, www.damiendevos.be
Vandaag 10 juni zijn er rondleidingen in de kwekerij tussen de bloeiende kornoeljes (start om 10.00 en 14.30 uur).
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