Gewaagde kleuren
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Conny den Hollander

n de winter van 2017-2018 hebben we
de Rozenborder opgeruimd. Het was
een experiment: een onderhoudsarme
beplanting met rozen, siergrassen en
vaste planten. We hadden sterke soorten
gekozen en ze dicht op elkaar geplant,
maar toch bleek het onderhoud van deze
border veel tijd te kosten. Bovendien was
het na acht jaar tijd om op deze plaats
weer eens iets nieuws te proberen.
Het nieuwe is een onderhoudsvriendelijke, natuurlijk ogende beplanting
van kwekerij Lageschaar. Deze conceptbeplanting wordt veel gebruikt in het
openbaar groen, maar kan ook in de
particuliere tuin worden toegepast. De
beplanting bestaat uit verschillende
mengsels van sterke vaste planten en
siergrassen. Door de bodem te bedekken
met een 6-8 cm dikke laag van kleine
lavasteentjes wordt onkruidgroei onderdrukt en blijft de waterhuishouding
stabieler in zowel droge als natte perioden – geen overbodige luxe in deze tijd
van extreme droogte en zware regenval.
In het voorjaar van 2018 is de voormalige Rozenborder met drie verschillende
mengsels ingeplant, waarbij rekening
is gehouden met grondsoort en standplaats. Ondanks de droge hete zomer
hebben we de jonge aanplant slechts een
paar keer water hoeven geven. Op een
enkele uitvaller na, heeft de beplanting
zich in één seizoen al flink ontwikkeld en de bodem goed bedekt. Ook de
bloei heeft niet teleurgesteld; vanaf de
aanplant in april tot in december waren
er steeds bloeiende planten te zien.
Er is een zogenaamde gemengde
beplanting toegepast; de planten zijn
op het oog willekeurig verdeeld, wat
een natuurlijker beeld geeft dan een
groepsgewijze aanplant. Dit biedt ook
de mogelijkheid om andere kleurcombinaties te gebruiken. In een van de
vakken is voor de gewaagde combinatie
van verschillende tinten oranje, rood
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Achillea en Helenium in de gemengde border, juli 2018

en roze gekozen. Waar we in andere
borders eindeloos wikken en wegen over
de juiste kleur rood, worden hier alle
spelregels voor kleurcombinaties getart
en met elkaar ‘vloekende’ kleuren door
elkaar gebruikt. Zo wordt een oranjerode
Helenium gecombineerd met rozerode
Centranthus, een roodroze Achillea, een
roze Echinacea en een rozerode Monarda.
Voor wat betreft soortkeuze is er
niets nieuws onder de zon, want deze
soorten werden ook door Mien Ruys
veelvuldig gebruikt. Wanneer deze
kleurcombinatie zou worden toegepast
in een groepsgewijze beplanting zoals
zij dat deed, zou dat pijn doen aan je
ogen. Maar in deze gemengde vorm van
beplanten staan er maar een of enkele
planten bij elkaar, worden ze herhaald,
vermengen planten zich en lopen de
kleuren min of meer in elkaar over.
Door het gebruik van siergrassen wordt

het geheel gedempt en zo ontstaat er
een kleurenpalet dat heel acceptabel is.
Sterker nog, het is verrassend mooi! n
Conny den Hollander is werkzaam in de
Tuinen Mien Ruys

*

De Tuinen Mien Ruys zijn vanaf 1 april
weer geopend van dinsdag t/m zaterdag
van 10-17 uur en op zondag van 12-17 uur.
Kijk voor informatie op:
www.tuinenmienruys.nl
Tuinen Mien Ruys, Moerheimstraat 84,
7701 CG Dedemsvaart, tel (0523) 614 774,
tuinen@mienruys.nl
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