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Planten sterk tegen droogte!
Zonder uitzondering voorspetten de weermannen en
-vrouwen steeds meèr en tangère droogteperiodes
met tussendoor fiks€ stortbuien, Het voorbijè jaar
teerde dat vooral de droge, hete zomers s(hadetijk,
zetÍs dodetijk zijn voor heet wat ptanten die we tot

Zij zjn oÍ waren wet sterk tegen hitte ën drooqle, maér ?iin
kweisbaar voor onze winters. Vorst was niet zozeer het pro

toeatssterk en favoriet beschouwdèn. Hoe moet
hetvèrder? Tuinhier zocht het voor u uit.

vijg tFicus.ari.,len steeneik louércu3,lexi, nochtans ook mediterraan, btrjken het inmiddets ln grote deLen van Vtaanderen
wët goed te doen. Vaak ook omdat ze in onze eigën boomkwe
keriien wèrden qekweekt en datvan uitqanqsmate.iaal lstekken
otzàdenl geoogqrvà1 d"s.e l6re pta1re1, vdar. zels,n 9-oe,qe
bied metongeveer hetzetÍde ktimaat ats bijons.

nog

bteem. Hoe tang is hei kouwens geteden dàt wë nog een stevi
qe vorstperiode kenden? De hoqe tuchlvochliqheid en de natte
grond speetden hen pèrten.

0okdevolgèndezomërs moetonzeluin qtuen ei qèzèlliq blilvèn

Mediterreen of niet?
De ptanten die hei sterkst hinder onderuonden van de hoge
temperaturen en hei gebrek aan wate. wa ren -togisch ook alte
oppervlakkig wo.tetende soorten, ptanten met grote en dan
vooratzàchte btàderen en soorten dle aíkomstig zljn van koe
tere tànden en regio's.
Voeg daa. nog brj dat de ptanten d e in votte zon stonden eens
zo hard teden dan hun soo.igenoten ln deschaduwvan een wo

ning of boom. De verdamping va hun btaderen was grotër dan
de hoeveelheid vochi die ze va hon wortets terug konden ëàn'
vutten. Eens eèn ingebouwde g.ens overschredenverdordèn en

ve.brandden hun btaderen en zetfs btoemen, zodat herstet na
2etfs een iitensè gietbeuri oÍ regenbul onmogetijk bteek. Toch

Rodezónnehoèd gaalzétlopzoeknaarwareren
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Prairieptànten gaan diep
o.:ogéhrtën prairièptant€r wa!h! esn grote to.koÍnst. Zij
zijn marstels in hèt ovèrlqvén v€n droogleFÍiod.. §n toàèn
zirh ook op andérë.vtakkèn slerk, inctuis het ziihz€tf rechtop
houdah-zond6rstëun,
Nadeet: ze bloeiën taat op het seizoen. Voo.béetden ?ijn rode
zonehoed ÍE n,na.è. purpurrl dropptënt ÍA9rsaa6àé 'Blue
Fortune l, prachtkaars lGaurà], tampenpoetser ltiatrie py.n os
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Deze ptanten of toch hun ver.e voorouders qroeiden ats wilde
ptarten op de Amer ka6nse prair e en ontw kketden er overtevingstechnieken. Veetal gaat hel over een sterk ontwikketd en
vaak e19 diëp reikend wortetstetsèl.

Éen mixvan

geone

tu nptànren en zuiderseo, mèditèÍànè

soorlènmlnl

de

Votgend jaar wagen we een nieuwe kans met hortensias in
soorten en vèriëie ten, heristanemoon Ívb. Aremorë HonorineJobertlen zitvè.kaàrs ÍIcléà ràcémosal'. lnzetten op alteën
maar mediterrànè ptanten ls geen goed idee. Dat weten we in
middets van ervàrlnsen met otiirbomen loleaéuropaé.1.

GauÉ

s

neiàGzdveètandere zonnektop0ere nlel beerandteqèn nàrte winlers.

tr
WetenschèppetÍkestudies uitlexas en Canadà hebbei hetvoor
rode zonnehoed zetÍsovereen diepevan l,5 tot 2 meter'§Win,
ters een natle grond kan dit soori planien dos p.rten spetèn.
ln onze irin betekent dat elkjaar bang èÍwachten oÍ de pracht,
kaérs {Gau.ól het zatoverleven.

ook het taten slèphéigen van btède.en bii zowet eenja.igen,
vaste ptanten éls siru ken en bornen mag je onder deze tech
niek ktasseren. Zolang de btaderen zich 's nachis ierug oppom
pen om de votgende ochtend op no.mate spanning te staan, is
er geen probteem. Getuige: de vtambLoemen lPrloxl en wiue

z
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troswederk -wil ioemen ?e olilantenslurÍjes lLysimachia
Stagneert het water in de grond, dan wilten hun wortets wet
eèns verdrinken 'tees sterven- door een gebrek aan tucht. En
noq een voorwaa.de voor hun goede qroei: je ma9 deze ptanten niet tul maken door ze bij de minsle d.oogle te giele.. Zo
zouden ze hun woriets d chl onder het grondoppervtak houden.

6léfltroidè5i' die daar perfect in stagenr.

tdro-

Voorat bomen en struiken gaan in h!n ove.tevingsdrang nóg
een stàp vèrdèr en .educeren hun bLédmassè wènneer het hen
te héel en tè droog wordt. Doo. het taten vatten van btaderen
probèren ze een evenwicht te bewaren tussen wat ze verdanl
pen en de hoeveetheid vocht die ze n09 wet k!.nen opnemei.
Het voorbije jaar waren voo.at de esdoorns en ook hazetaars
meester in dle man er van overLeven.

ge.de wind. De meesi bekende 9.oep zljn de ptantei die hun
bLaderen lieter evotoeren naa. erg smat of zelÍs naaldvormig.
We hebben het n et over c.ctussen, dat is nog een gèval apàrt,
maa. we bedoelen tilm, tavendel en rozemarijn en ook glps

Bii hel aëipassen van je tuin ëan ioekomstige droogteper odes
moet je verder kÍken dan pténtei met een grool overtevioqs

Ardere Legden dan weereeo dons- oÍ haartaà9je op hun btad of
zorgdei voo. een stevig was- oÍ zetÍs lederèchiig taagje. Bij de
eersté nragjedenken aan sal e metzilversslie lsalvra argetrteal
op kop, qevolgd doorezetsoat l5tàchys byzantiÈl.

Pak ook de bodem aanl Weet dai tchie kandlgmnd beter vochl
vasthoudtendal bijleem- en kteigronden vochi dai zelfs d ep in de
grondaanwëzlg is, beterterbesch kking komtvandeptaitenwor
teG. Werkvanafnu dus steedseen Ítnke poriie compost onder

Zeifverdediging tegen droogte
Ptanten hebben doo.heei hun bestaan nog andere ve.dedi-

I ngsmechéiismei

onrwikkeLd tegen brëndende zon en u

Meer dan planten

oelooí ook in de kràcht vàn walérbulíèrènda gèlkorrels. Vergétijk hèn gërust met minisponsjor. Ze kunnèn hij regén oí
ptèn§luièn namètijk loi 400 m.at hun eigen votume aàn vocht
opnemen èn houden dat ler berchikking van dè plàntènwortèts tot zè er nood aàn hèhbén,

Zetookin op mul.h. Esn laàgie grasmaaisel, compost, schors
of ànder muichmrlori.at werk! àts één isolatièlàaq èn voorkomt ongéw€nsle verdàmping van vodt. Her houdt rëgèlijk
dè gmnd koèt wa.rdoor de ptanten minder opwarmèí èh du5
mindèr vocht moeten verdàmpèn.

§

ZiLvèrbtad qe méelbèsbes.hermizi.h tegen u rdmgtnqdooÍèen 9r jzèviuraàq

Zetfs bomen doen hei. Denk maaraan de ziLve.btadige meetbes
{soràus aría Lutescéns'). B j de tweede soort zil n .ododen d ron,

camelia. laurie.kers lPrurus tauro(erasus) ën Portugese Léur "r Prunus lusilaricàl oe neóqr qór.e4oe Ln ddl atn er nog
de qrassen zoals Lampenpoetsersgras

lPerrisétum) en Japans
berggras llí.kone.lrlo, glàbra) d e hun tange, smatte btade.en
tot bulsies of rieties toerclten en zo hun kwetsbaar btadopper
vLëk

tot een minimum redu.eren.

líet

de zomers zoats we ze nu kennen is hei bovendien erq belangrilk d.t we de nieuwkomers in onzë tuinen hetpen om goed
te starlen. Daar komt opnieuw waier om de hoek kijken. GeeÍ
na het ptanlef een fikse gietbeu én ook laier BÍ vèste ptanlen
en kteinere heesle.s betekeni dat tildens

hitte

en d.oogteperl-

odes van de eerste zomer zeker gieien. Bij grotere strulken en
zeke. ook bij bomen moet dét 2etfs iwee jaar tan9.
Meteen'druppelzak 9èer jeeàn
sku k oÍ boom druppèl perd.uppeL
wàlerèn heb je qeènwàleBèdies
Atte. komr opdeluisto plaarstère.hr

Giéten doeje hèl bèst irààg,
maar overvtoëdig èn in è6n

hoèveethèid

in

verhouding

tot de grootte van dé pt.nl,
Voor èèn vaslè pL.nt belékènt dat 1 tot 2 Liter per
ptanl, voor éèn boom mag
hèt gèrust n.àr 10 tot 15
titér gian. I'|.àk dàar even-

Jàpans berqqras

Íottzín btàdeÍen lol

bu sjès om m

ide.watèrièverdàmpèn

tuèel qèhruik van een druppelzak. Na h€tvutlen taat dié hèl wàter drupp€t pèrdruppel
rond d€seheleboom de qrond in qaan-
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Hèt Meiicaa^s madetiefjè is óónjarig,

maaràa

I zich spontaan u I

Bodembedekkers

.
,
.
.
.

Ceratostiqma plumbaginoides, Ioodkruid, btadverIiezend,40 cm, Iicht woekerend, btoeiausustus - okErigeron kaNinskianus, Mexicaans madetieije, eerdeí eerjàíq.30 cm: zaèir zich sponràà1 uil, bloei
Erodium x vaiabile 'Bishop's Form, reiqersbek,
wintergroen, 10 cm, btoei mei september
Kruiptijm Ihymus praecox, winle.groen, 10 cm,
tred- of tëpijtptant, btoeiluni- juti
Trachptenon orientalis, Orièntaats komkommerIruid. l-atÍwinlergroer.40 cm, laàil sieÍk uil. btoei

De Nedertàndsè naam vàn Cisrus,

woèstii.oos, taatverslaan

hoe slerk de

Hèegtèrs

I
.
.

Choisya teínata, gtansmispeL of Mexicèanse o.ànjebtoesem, groenbtijvend, meestat 2 meter, aromalisch. btoei metsturi. eventJeel ràboei in oktober
Cislus purpurca, woeEtirÍoos of rorcroos. hàlÍ wirtersroen, I mètèr, btoei juni-augustus
Lagerstrcemià lndi.a, Lagerstroemia, btadvertiem, decoratievè schor§, btoeijuti okto-

zend,2toi3

.
.

Myrië Srle,

gaSèt, btadvèrtlè2end, mëestat 1 m. on

maà -april,
symphoricarpÉ x cheiaultii 'Hanco.k', snëeowbes,
l'èlf w:rterg.oen, 1 - 1,5 T, ideate vahvut.er, btoei
opvàLLende geurendè btoemèn, btoei

mei, aansluitend roze bessen

Sisiyrin.hium o, mini-ns be5.heÍmr zich met bLauwachriq en smal blad

Middeahoge en hoge vaste ptanten
. Eaptisia australs, indiqotupineofvalse Lupine, bladvertiezerd. moor qètenvutter. 1 tot 1,5 m, bloei mei

.
.
.
.

BeÍheÍmd dooreen waslaàqrè op dè bladèren s dè Grisélinia èen prima
haagpbnl voorwarme plekkèn en hoge bàtkons

-juni
Lavate.a barrsley, struikmalva of màtvastruik, half
winiergroen, gedraagi zich ats struik, 1,5 tot 2 m,
btoei juni toi oktober
Perovs*ia Btue Spire, btauwspirea, btad- en stensetvértiè2end, windgèvoetis, btoèi juti - septëmbër
Sisyíinchium striàtum, mini-iris oí biestetie, bLadvertiezend,spontàne uitzaai, bLoeimei-juti

Iu{óaghE violacea. witde knoíLook, bLàdverliezend.
30 tot 50 cm, eetbaar,

bloeimei- auqustus

Hagen en massieven

.
.
.

Eleagnus ebbingei, olijndiLs, wintersroen, 2,5 -3 m
Grisel,nÈ Ítroralis. Sroenbtijvend, wintersroen, 2 - 4 m
Myrtus communlq mirte, sroenbLijvend, 120 lso

.

osmanthus x burkwoodii. schiinhutst, winterqroen,

.

Íeucrium lucidrys, gamander, vaste ptant of hatÍ-

-

m
Íuindeten
at éens gehoord van tuindèten? JÉ stetl een stuk van le lmoesl
tuin tèr bes.hlkking vèn iemè.d ànde.sd ee.qeen heeft Maak
goede aÍsprèkei over tóegëns, wate.gebrulk, 'nelheid', enz en
2et2èóppapier i ruitkunjealtildvraqen omdatsnoeiwerkje
of riilè.àar hèt coitainerpa.k vooriou le doen ooe eens een
op.oep op sociale media lof laat het doenl.

Levenslànq tuinieren: àttes op een rijtje...
0m deze .eèks tè eindigèn letten we .ltes nos eens op een

I=
I'lotèer ééns voor iè26tf wàt lastig i§ oí woÍdt.

\{a.ht hièÍméè nièt tot hot niët mà€r gaàtVti€qèrniel inroalswoeg€r.Bouwrustig open doe
hot in ktèina Etukj6s.

Wis6t rogohatig

van klusje.

Zosk nàar materia.l en hutpmidd6ten die het ie

m.kk€lijker maken. lnvesteer

in je eigen semak.

Prob€er zo ersonomisch mos€LÍktewerken.
Je

li(hà.m z.tje d.nkbiar zijn.

Denk na overje tuin eo hoe h€r onderhoud minder

'tastiq'kàn.

En daarmee wénsén we ie

ioq

een tévenstanq tuinlhlierptez erL

NorièL MilLeville
Wanneèrtè doorlè Leert jd

0r

/ sóíie Stichelbaut

m nder,n le ruin ran werken, denr tun èvèn

De mol... vriend of vijand -a."rr
ledereen weet wat eën mot in onze tuin kan teweegb.engen. ln
graarwerken i5 hij nummer één en hij kan je gézon in ënkële

dè9e. onrove-er Lo eel bergtdrd,chap. De

Zure gronden taàt hÍ ook tinks tiggen want die bèvàttèn tè
weinig regenwormèn, het hoofdvoedsètvan de mol.

racltne|ie íoo'

wie van een strakke'petouse' houdt.

Motten etenwat zijtildens hun sraaÍwerken in hun ondersrond
se gënge. tegenkomen.Wënieerjè een homusriike grond hebt,

l,laar is de mot wel zo n schadetiji, nuttéloos d ièr zoats veten
deflken? L.len we eerst dë teèfweretd vàn dé mol èëns vàn
nàbij bekijkèn, in de votgèndéeditiè geven we 2stètlingèn: dé
moL je vriend oÍje vijand? Aan juttiè om tè oordetèn wàt hij

niette droog, niet te nat en één dieve€tregenwormen en ande

LeeÍgebied van de mo(
Mottei moeten gangen kunnen grëven in grond: niet te zandig,
n et te vochtig ën nièt te veet obstakets Ístenen,

boomwortetsl.

ln vochlige gebieden met bijvoorbeetd ktei-/teemgrond zat je
hem nièl oivèèl mindèr aantréíién!

=

re insectën bëvàt,ls de kans qroot dat de mot jouw tuin ultkiestl

De nol lTalpa eurapaeal behoort tot de zoogdieren. Hí leeft
ondergronds ln een gangenstetselop verschiltende dieptes. De
gangen netonderdeopperutaktezijn iaaggéngen'. Hierbij duw1
hi de g ord eea beel,e onhoog. n dele opperulahkige géngen
gaai de motop zoek naarvoedsef.

z

rechtstreeksè bedreiging. Ze èten geen lbtoem]bolten oÍ ptàn_
ten maar ze kunnen welveel vernieting aënb.ëngen door hun

=
I
vooràl in ds pàartiid oÍ bÍ h€t voodèn van de jongen kennén
hun grèafworkén een grote éxpto§io!

Wat doèt de mol in je tuin of gàzon?

Dere jaaggangen kunnen wettweehonderd rneter tang zljn... ln
dediepergetegèn gangen bevindtzich de neslruimte, die leiden
tot onze motshopen. De qrond wordl hler letterlilk vooromhoog

gewerkt en néar de oppervlakte gebrécht.
Deze moLshoop is tevens de toegang tot het gangenstetset. Hij
gebrulkt die om er zijn nestmateriaól Í9ràs, mos, veren, btade_
renlte ve.zamèten en erte stapen. Deze qanqen kunnen tot ó0
cm diepworden qëqraven, afh.nkelilk van de grondsooíen het
Dil zieje uevern er ln je e sen qazon

Molten hehben 6en èigen territorium dat zich kàn uitstrékkèn

vàn 400 lot 3 000 m,. Hèt zijn ktuirenàarB. zè t€ven illeen,
behatvè in het voortptàntingsseizo€r. ln da pàarlijd (fehruari.àpriu gàan de msnnètiè6 op zoèk na.r àèn vrouwtje.
De mannetjdmol graart dagentang taise sansen buiten zijn
teriiorium tot hij een vrouwije tegenkomt dai met hem wit pa_
ren. Dejongen worden in mei-junlgëboren en blijven onqeveer
2 maanden in het nesl om dén hun eigen territorium oP lë bou_
wen. Een motkan 3 tot Tjaar oud worden...

Gravèn, graven ën motshopen màken! 0p zlch hoeven Ínotsho_
pen nier schadetijk te zjn. ze zijn een tijdetijk fenomeeni eens
de sangen gebouwd,Ín,hebje geen tastmeervan motshopen.
Tenzii le de motverjaèsi en hij ergens andersopiieuw begintot
een andere molzljn intrek neemt in de oude verlaten gàngen.

Net zoalsje een oud huis renoveert, doet de nietwe motdat ook
wanneeÍhi_ eerord l-ol r11eèrl. Hierooor o.lsrààlernieLwe
motghopen-Je kan dus beter dië ene mottëvrlend houden, dan
benje snettervan de motshopen at..

Wànneerje molshoPen injeg.zoo heÈt, spÍeidjs h€t zand van
dè motshoop uit ovarjègàzon. Molshooprand iszo tijn els pot_
grond èn doèije grasvèrd.rgroeisn 6nié bèrckkéntèrdemol
gèèn scnade mee wànt rijn gàngen bliivën inlàct!
Ats je door hët oiteenharken van de motshooP een dun zand_
taasje op je gazon krijst, kén je dat gebruiken om er wat witde
we debtoernen op rii te zaaien. Zoverhoogle ook de biodiversl

Natuurtijke vijanden van de mot
Dè

motis

een

0ndër de grond heeft de mot geen natuurtijke viianden ëlteen
zijn eigen soortgenoten. Andere motlen in de buurt kunnen een
a nde r territo.ium binnendringen bijvoedselschaarsie. Daarom

iisèdèneter

zè. de

De menukaart vàn de

ro.

oa9e.

j<:

z,rn

qè.gers.e.sel,nspé(lerè1e1zijr voo'

mol

Een mot is een insecleneter,

hileet atleswat hijonderde grond

aantreft: veet schadelijke insecten 2oats engerUnqen, ritnaat_
den, spinnen, naaktslakken en duizendpoten. Maarook de nut_
tige bodèmdieren zoais regenwormen... ze zijn zeLÍs,ijn tievetingskosi!
motëet niel aLtesdi.ectopwat hijteqeikomt. Regenwormei
b ji hij dood om ze op te staan in zijn voorraèdgang om aan te
sp.eken in tijden van voedsetgebrek.
De

Een mot heelt heet wat voed ng nodiq. Dagetijks eet hli de
he.Írvà1 ziln t,-1èàmroewichr ool Eel Tot ,nierur is9ee1

Bovengmnds wordt de mol b€jaagd door hooílvogels zoaG uiten. buir6nls. ltàuwe rëig.rs, ooievaàrs èn kleinatoogdierèn
zoals de vos, dè wezè! d€ h€rmètiin en z€rs je kat! Andèrè
hédreiqinq€n voordè mol zijn dmogle en honger.

zljn naasi goede q.avers ook goede zwemmers, maar
soms verdrinkl hij wannee.zijn sansenstetset voLtoopt bij een
N4otten

