
Giny’s 
gewoonten

Het begon als hobby. 
Begin 2013 opende 
Giny de Jong een kleine 
kwekerij in het 
Overijsselse Aadorp. 
Inmiddels gaat het er 
professioneel aan toe. 
Onlangs verhuisde ze 
in hetzelfde dorp naar 
een grotere locatie. Een 
voormalige boerderij 
met 5.500 vierkante 
meter grond. Hier vind 
je een bijzonder 
sortiment vaste planten 
en een grote collectie 
Dierama. In deze serie 
deelt ze haar ervaringen 
en praktische tips. 
Aflevering 6:  
the sky is the limit.
Tekst Giny de Jong   
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van kunt genieten. Ipomoea is een 
klimmer met aantrekkelijk blad, 
die niet uitgeput raakt en eindeloos 
bloemen maakt. Ze zijn er in heel 
veel kleuren. Cobaea scandens, 
de klokwinde, is verkrijgbaar in 
wit en paars. Je moet ze vroeg 
binnen voorzaaien (in februari al), 
want deze plant heeft een lange 
aanlooptijd nodig. Maar eenmaal op 
gang groeit en bloeit hij flink door 
en beloont hij je tot aan de vorst 
met grote, klokvormige bloemen. 
Overigens is dit officieel geen 
eenjarige, want je kunt hem vorstvrij 
laten overwinteren. 
Het grote voordeel van deze 
klimmers is dat ze in korte tijd veel 
blad en bloemen produceren. Ze 
geven dus al snel een volwassen 
beeld aan je tuin.
Ook in kleine tuinen brengt hoogte 
extra sfeer. Daarom zou in elke 
tuin minimaal één boom moeten 
staan. Tegenwoordig zijn er veel 
smalle bomen verkrijgbaar, zoals 
zuilvormige Malus, het sierappeltje, 
Japanse esdoorns en zelfs een smalle 
Liquidambar styraciflua ‘Slender 
Silhouette’. Of probeer eens een 
Parrotia persica of een Sorbus - 
verkrijgbaar in veel vormen, herfst- 
en beskleuren.  

Toen we vorig jaar gingen verhuizen 
kon ik bij het kwekerijgedeelte met 
een bijna leeg canvas beginnen: 
een weiland dat langzaam maar 
zeker een tuin werd. Er kwam een 
structuur met borders, gras en 
paden. Planten erin en dan lijkt het 
al redelijk op een tuin. Maar het 
karakter kwam pas toen ik er hoogte 
in bracht. Bogen en klimsteunen 
met clematissen en rozen, 
regenpijpklimrekken met lathyrus 
en een vlechtwigwam van geknotte 
wilgentakken met een roze Asarina 
erubescens. En, niet te vergeten, 
bomen en heesters. Deze elementen 
vergroten het driedimensionale 
beeld van de tuin. Zeker in het 
voorjaar, als de meeste vaste planten 
nog heel laag zijn. Het geeft een 
gevoel van omsluiting, van knusheid 
en geborgenheid.

Eenjarig
Voor bogen en klimsteunen zijn er 
heel veel leuke planten. Uiteraard 
klimrozen en clematissen, maar 
ook eenjarigen. Mina lobata, de 
Spaanse vlag, heeft bloemen die 
van zachtgeel naar felrood lopen. 
Rhodochiton atrosanguineus heeft roze 
met purperen klokjes Hij is over te 
houden, zodat je er elk jaar opnieuw 

Struiken
In een border kun je heel goed 
heesters toepassen. Als je de 
onderkant wat opsnoeit, creëer 
je ruimte voor vaste planten of 
bolgewassen. Zo kun je bijvoorbeeld 
een Amelanchier in je border zetten: 
het krentenboompje geeft bloei in 
het voorjaar, hoogte in de zomer, een 
prachtige herfstkleur en structuur in 
de winter. Dit gaat ook heel goed met 
een Cornus of Lonicera purpusii ‘Winter 
Beauty’, die van november tot april 
bloeit met geurende witte bloemetjes.
Heb je een grote tuin, denk dan 
eens na over een berceau: een 
rechthoekige of boogvormige 
loofgang met Wisteria 
(blauweregen), Laburnum anagyroides 
(goudenregen), beuk, druif, rozen of 
fruitbomen. Het is een chic element 
dat uitnodigt tot een wandeling door 
de tuin - zo was het vroeger ook 
bedoeld. Adellijke dames moesten 
zorgen dat hun huid niet bruin 
kleurde, maar dankzij een berceau 
konden ze toch in de tuin wandelen. 
Nu is het gewoon een heerlijke 
schaduwplek. Zoek je voorbeelden? 
De Kijktuinen in Nunspeet heeft een 
aantal berceaus en priëlen, Paleis Het 
Loo in Apeldoorn heeft een berceau 
van haagbeuk, Tuin de Lage  u Fo
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Oorsprong in Oosterbeek heeft een 
berceau van blauweregen.

Clematissen
Uiteraard kan ik niet voorbijgaan aan 
een grote groep klimmers die zeer 
langdurig voor groen en bloei zorgen: 
clematissen. De uitbundige Clematis 
montana, adellijke ‘dames’ als ‘Princess 
Kate’, ‘Princess Diana’ en ‘Koningin 
Maxima’ uit de Texensis Groep. 
En bescheiden vroegbloeiers zoals 
Clematis alpina. 
Zelf heb ik er een aantal gezaaid. 
Met wat geduld kan dat prima, ik 
vind het altijd een leuk experiment. 
Zo kweekte ik zaailingen op van 
Clematis serratifolia en C. tangutica, 
herfstbloeiende clematissen met 
gele bloemen. En Clematis cirrhosa, 
een crèmekleurige winterbloeiende, 
die hopelijk in de volgende winter 
voor het eerst zal bloeien. Verder 
Clematis viorna, met piepkleine 
klokjesbloemen, en C. mandshurica, 
een geurende soort met kleine 
witte bloemetjes. 

Stekken
Clematissen kun je ook goed 
stekken. Begin eens met een Clematis 
montana: neem half mei een gezonde 
uitloper van zo’n 20 centimeter, 
knip steeds 4 centimeter onder een 
knoop (bladpaar) en 1 centimeter 
erboven. Doe stekgrond in een potje 
van circa 7 centimeter hoog en druk 
er maximaal vier stekken in tot de 
knoop net onder de grond zit (je kunt 
eventueel stekpoeder gebruiken, maar 
ik doe dat zelf niet). Maak de grond 
vervolgens vochtig en zet het potje in 
een kamerkasje op een lichte, maar 
niet zonnige plek. Zodra er aan de 
onderkant wortels zichtbaar zijn (na 
drie tot vier weken) kun je de stekken 
voorzichtig oppotten in een goede, 
liefst humusrijke grond met wat 
voeding. Een meststof met een hoog 
fosforgehalte (de ‘P’ in NPK) zorgt voor 
een goed wortelstelsel. Overwinter de 
stekken de eerste winter vorstvrij, zet ze 
daarna in de vollegrond.

Klimrozen 
Last but not least: klimrozen. 
Romantischer kan het niet. Bogen die 
kreunen onder het gewicht van een 
uitbundige Rosa ‘Guirlande d’Amour’, 
een abrikooskleurige ‘Ghislaine de 

Ipomoea purpurea ‘Kniola’s Black Night’ Ipomoea lobata

Tropaeolum peregrinum

Feligonde’ of de overbekende, maar 
zeer betrouwbare Rosa ‘New Dawn’. 
Een rambler in een oude appelboom 
of over een prieel: eenmalig bloeiend, 
maar zo overweldigend dat je er elk 
jaar weer naar uitkijkt. Of Rosa Evelyn, 
een roos die maar 1,5 meter hoog 
wordt, maar zo lekker geurt dat je 
eraan blijft ruiken. Nu noem ik slechts 
de paar rozen die ik zelf heb, maar er 
is zoveel keus!
En dan heb ik het nog niet eens gehad 
over tomatenspiralen met kanariekers, 
een trellis tegen een warme zuidmuur 
met de heerlijk geurende Toscaanse 
jasmijn, een Akebia quinata door een 
oud tuinhek. Gebruik je fantasie en 
geef je tuin vleugels! 

Rhodochiton atrosanguineus
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ZELF ZAAIEN
Van de op deze pagina afgebeelde 
eenjarige klimmers kun je nu zaad 
bestellen via www.groei.nl/zaad-
bestellen. Ook soorten uit eerdere 
nummers zijn vaak nog te bestellen.  
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