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welke tuintieÍhebber keni ir geen Hosia? Her is at laren een
poputèire tu nptanten.ietwegtèdenken uii tuinèn van duizen-
den mensei waa.onder heet veel van onzé teden Ze komen in
hel w td voor Ír China, Jépai, Ko.ea en het óostén v.n Ru5land,
maar werdén reeds op hei einde van de 18" èeuw in Europa ge-

Er zlln zo'n 40 ve.schlttende wilde soorten gèkend maar ondeÈ
tussen béstaan er at meer dan l2 500 verschtUende cuttvérs
en dit ..ntal neemt nog steeds toe De combinaties tjken wét
eindeloós met varèiies n btadkleurcn van wit, geel, groen lor
btaow Er zijn zowel dwergvormen ats reuzen met fijn blad ol
mel zee.dikke blèderèn. De btoemkle!ren varië.en in detinten

HoeweL men vaèk zègt dal de ha.ttetie houdl van een vochtige
standptaats, is ditzekerniel hetgevat. Ze passen zlch makkelijk
aan en hun hoogtewordt bepaatd naàrgetang de grondsoorr.0p
vochlige kteiworden zeveel grcterdan in ëen droge2andgrond.
Zè geven wèlde voorkeuraén een iets ?uurde.e grcnd en hou
den voorat nÍet van teveelkatk.

Een ptekje in de Íelte zon is niel a.n te .aden omdér ze dan hel
ris co topèn le verb.anden. Hei 2ijn dan ook van narure scha-
duwptanien màar er zjn soorten die wetwar zon kunnen ver,
dragen. De regel is: hoe meer geeL er n het btéd zit, hoe meer
zon ze kunnen verd.aqen

Wanneerje een nieuwe hosta ptant, dan meng je het best wal
extra composi in het ptantgat. ln zwaàrdere grond zorgt dit eÈ
voo. dét dejongewortels zich màkkëLijker kunnen ontwikkëten
en in drcgere g.ond verhoogt dit de capaciteit van de grond om

n het vrcegë voorjaar komef de ha.tteties met hLn nelzen
!it de 9rond. Dàn 2ijn ze n èt atteen een 9et eÍd leéstmaatvoor
stëkken. nJépanelenzedeongeópendebladeren 2oatsaspeG

9és en veMerken het in satédes.ook de btoem is eétbaa.en
kan je veMerke. in een sëtade. Vetuijder de stèmpè.en meet-
d.aden en gebruik enket de btoémbtaadies. Ze srnaken een
beetie ats sla méar dèn weL iels zoeter

De broemei vài de rrÍlreLe zrn ÈdbaaÍ ei móo óm re qèbruikei in eèi

Het is iiet makketiik om u t àl deze cuttivars eentje te kiezen
dle er bovenu t springt. li december vorig jaar stie.f tot onze
grote spiit een groot hostakennen Michet Deseure was gekend
voor zijn hostatuln in binnen' en buiientènd en had een van de
qrootste private cotLecties van het tand. Michet was jarenlang
bestuursld van de aÍdèting in Zaren en was qèkend bii vele
teden uil aLte aÍdelingen

k herlnner mii nog goed hoe hii vol pèssie verteide over zii.
gèllefde hosta's en hoe hij s avonds in zjn tu i met een zak-
l"Tp op -oe\ gir q _èà dÉsol"ero"oroo"e-dÉlomvd1rj1
p.ëchl9e ptanten iè snoepen. Het kën dan ook niet anders dat
de tievelingshosta vèi [4ichel een ptani s met topkwal]teiten.
Votgens Chrisiiane, zijn echtgenole, was dat hosta Guardiéi

0eze engetbewaarder is er eenlie !ii de groèp van de groolbta
digeHostaen seensportvandeoudègekende'BlueAngéL.Hij
wo.dtzo'n ó0è ó5 cm hoog en heeÍteendlk. vtezig bladwat hèm
.es stenler maékt tègen stakkenvraat.

n het vroege voorjaar loopt hj uit met een c.èmewit btàd mer
een btéuwe rand. Naarmate de 2óhe. verde. vordert ver.n,
de.t ditwit.àar een ticht grils groen waardoo.de tekèninq iets
mlnder u tgesprcken wordt. Hj btoelt.ijketjk li de vróeqe zo-
mer mèt witte 1ot tichtpaarsè btoemen d e mool bóven hei btad
u tsteken. Het s een gemat 9d groeier maar een srerke p{ant.
Zeker een aanrader dus. Danklewet Michet.

U

lEilI



Iip om gemakkelijk
Etrjéar.èprl me worden btoembakken gevutd dat hel een

tevètust s Bil deeielukldètèlwatvtolle.dan bjdeéidere
Dankzil de2e st:ppe. vut j€ vanaÍ nu je btoembakkei siètter
zonder qEknóeien zonde. beschadi!de ofvu le pLëitjes.

te vul len?

HaaL de kweekpotjes er lerlg lit €n zet je ptanten op hun
plaals.le merkt dèt ze !e.Íe.l passen en le hoeft niet meer

rondomje plant€n nóqwatèardebjte!utlen aan te drukken,

enz. 0p die manie.hebleoók minder r s co om jelonge pta!t

Hèalje plènten !it de por ControtEer ondèrtussen oÍ de kL! t

qoÈd vócht g staat s dal n et het qev.t, zet zè dan eerst tien

m nu!ttes n een potwater

Leg eèn eersl€ taag teetaarde n je blóembak én schk le
kwèèkpotj€s zodat de rand op !etijke hóógle romt met de

Énd vèn le btoembak. Ziln het g.ole of d eFe btoembakken,

vut dèn eerst met geb.oker sle.en potjes k prob€erde vo

rig se zoe. lna een mooie v deo oF hèL internet ..1 de tip ult

om onderaaf le btoembak eerst een laas oude korÍiepèds te

teggen Goed voorle ptaflen en le q€bru nt m.de. d!.e teet-

aarde Nèdeel: koÍÍ ek. n!en dringen n je àrd!inei tenster

Vut de kweekpotles opn euw m€l teetaàrdé tót net èan de

.ènd Vutde overgebteven r!imle met teèLèarde eó druk goed

aan rondom de potles...le magzevutter tot op de.and. Na en-

kete keren voop chl g wale.qeven, zakt dè èarde to.h wèt in

Heb lè meerdere bloembakken?
potlès verder gebru ken Zo gaat

D.n kun lè ge.ust de gevutde
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=I Mag je gras maaien op zondag?

Een lezërsteitonsvotgendevraag:"MÍnluurmanmaàitsteeds
zijn gras'op rondag en dit dan nog met eën zéer lawààierige
grasmarhine! lk he! hëm at een paar kéer vèrzocht om dit niet
!ë vÍoeg le doen en ook niet 's avonds tàài, màar hij gaa! hier
niètop in. Hij is namelijkvàn mening dàl nièmànd hem kan ver-
niedèn om :ijn gràs op zondag lè maaièn! ls dit eÍÍéctief zo?"

Lawàaihinder of niet?
Latr"èi ("r nderdddd ro'er d ri. er ro1rewe.gev19z,ne,
dan ook op versche dene vtakken regets opgenomen ln verband

mei lawaéihindec Burenhinder door Lawaai ls zeer vaak aan de

orde, maare. kan enkelopgetreden worden ats d e tawaaihinder

Wal abnormaaf is, wordt niet in onzewétgéving bépààtd. Dus

is hél aàn dévEderechtèrin dé praktrkomrich hiéroyèruittè

Làwaàihinder strefbae r votgens ons Strafwetboek?
Vroeqer wàs hèt ook zo dat onze StraÍwel voorzag n sancties

voordiegènèd e zich s.hrldig maakle aèn nèchttawaai. Deze be-
palingen werden echler weggenomen uit ons Saalwetboek door

eenwetvan 17juni2004.

Het werd aan de gemeenten overgetaten om deze overtrédingen

al dan nièl te sanctloferen votgens dezogenaamde GemeenteUi-

keAdministratievè Sandies I n het korl GAS|. De qemeenie kreeg

dus de mógeliikheid om dergetijke overtredingen te beieugeten

het2ljmeteenpotitiestraÍ,herzilmeteènadmin siraiievesandie.

Vààr. , Làrèr w"rden d"7e oveí-èdinqel opnierw opge-orer il
ler SÍà'we_bo.L.r nL wo.dr di làcl'rrèwàà d ,s re-Jg vià on/e

stràfwèt beteugetdl Een àdrninislr.lieve sanctievan de 9èmeen-
te btijft echter ook nog mogetijk.

Zo bepaatt artiket 5ól van ons Straidètboek dai met een getd

boetè van l0 ioi 20 euro en met een ge€ngenisslral van eèn dè9

lot vilfdagen, o, met één vai die straÍfèn atteen worden gest.èfi:

"zlj die zich schutdig maken aan nachtgerucht of nachkumoer
waérdoorde rustvèn de inwoners kan worden ve.stoord."

Wat houdt dit atte5 nu concreet in?
ln de eërste pLaais is hetvan betang om contèct op te nemen met
jè gemeènie en na te gèan oÍ zii tawaa h nder sanctioneert en zo

ta, wetke de precieze sanct es h eruoordan ziin.

W"ll'chr l"érr _e gemeenle ookwel gereenleverordenilgel èan-
gaande het maèien van gÉs op zondèg ÍoÍ het maken van ander

tawaài). llaèr2oats at werd aangehaatd: d t is een gemeenteUjke

aangetègenhe d en kan dus b nnen de gemeenie bepaëld worden.

We stellen vasi dai ertoch heelwét gemeenteregtemenler ngen

2ijn die ovèrdit mèaien van gras op zondag regets opleggenl

Btijki no dai je gemeenle efÍeciieÍ over een reglemente.ing be'
sch k! aangaande het mèken van tawaèi, dan doe je er goed aan

om je buurman een éangetekende ngebrekestetting toe te stu

ren en hem hier n tevepoeken de lawaaihinderte stoppen ol op

7lnÍinqrrebepeÍten.Gdd 5i daa,rie.op r.ddlLdn e eloo
steeds tot dè vrederechterwenden vooreen po9in9 tot minneUjke

0pgepast!
ln de politieregtementen van sommige steden en gemeenten le-

zen we speciÍieke bepaL ngen inzake de vetdwerkzaamheden in

hel kader van lànd- èn tu nbouwactiviteiten. Het gaat hier dan

om tawaalveroo.2àaki door tand- en luinbouwerkt!i9en op het

vetd oÍ doorhetweghàten en aanteveren vanvetdproducien.

Gaat het om werkzaamheden die nachtgerucht vercorzéken, dle

een normate uitoefening van hei beroep beireffen, die absotuut

noodzakelijk zijn ën ,ijn er redenen waaroÍn die bezisheid niet
evengoed ovërdag kan uitgevoerd worden, dan kunnen deze

we.kzaamheden buiten de hindertijke getuiden vallen! Dit atles

ls na te lezen in dë gemeenterëglementerlng.
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