
Welmoed Pasker-Huisman

Binnen de vereniging Wilde Weelde,
maar ook daarbuiten (via boeken van
Piet Oudolf en Henk Gerritsen) heb
ik geleerd om de tuin niet winter-
klaar, maar voorjaarsklaar te maken.
Dat doe ik omdat kleine dieren zo
meer kans hebben om goed de win-
ter door te komen. En het geeft plan-
ten extra bescherming in de winter.
Daarnaast is het vaak gewoon mooi
om de planten te laten staan. Zoals
bijvoorbeeld de Aster macrophylla
'Twilight', die in de winter stervormi-
ge droogbloemetjes overhoudt. Deze
sterretjes laat ik dan ook graag de
hele winter staan. Het winterbeeld
van andere planten is niet zo mooi,
zoals bijvoorbeeld van de Crocosmia.
Toch laat ik het afgestorven blad van
deze plant in de winter liggen. Ze is
namelijk niet bestand tegen strenge
vorst, vandaar dat zo'n winterdekje
van blad welkom is.

Nu het voorjaar wat vroeger haar
intrede doet vroeg ik me af of ik het
blad beter eerder kan weghalen. Bij
de Crocosmia zag ik al in februari
nieuw blad opkomen. Zo wordt het
steeds moeilijker het oude blad weg
te halen. Misschien al begin maart
gaan knippen?
Maar is dat niet te vroeg voor de
beestjes? En waar zitten die beestjes
eigenlijk?
Ik heb het blad van de Crocosmia
maar eens opgetild en daar leefde
van alles. Spinnetjes, mieren en van-
uit m'n ooghoek zag ik nog iets.
'Ieeeeks, een emelt'. Oh, nee geluk-
kig toch niet. Het diertje is veel klei-
ner en donkerder. Het lijkt wel een
opgerolde rups. Zou het de rups van
een vlinder zijn? Voorzichtig heb ik
het rupsje op m'n hand gelegd,
zodat ik de pootjes kon bekijken. En
ja hoor: 3 paar voorpoten, 4 paar
buikpoten en 1 paar naschuivers; een
vlinderrups.

Nadat ik de rups had teruggelegd en
even niet keek, maakte hij zich uit de
voeten en verstopte zich weer veilig
onder het blad. Gelukkig had ik wel
een foto gemaakt, zodat ik kon
onderzoeken bij welke vlinder deze
rups hoorde. Nou ben ik daar niet
helemaal uitgekomen. Waarschijnlijk
is het de rups van de nachtvlinder
'Huismoeder'. En die huismoeder-
rups, zo las ik in het vlinderboek,
gaat zich in april onder de grond
verpoppen. Dus tot april zijn die bla-
deren voor de rups belangrijk om
zich er onder te kunnen verstoppen.
En tijdens de poptijd misschien ook
nog, omdat de vogels de grond niet
zo omspitten met al dat blad. De
grond blijft er ook warmer door.

Het is begin maart en de sprietjes
van de Crocosmia steken al 10 cm
boven de grond uit. Als ik veel lan-

ger wacht, kan ik het oude blad niet
meer goed afknippen.
Al nadenkend kom ik tot het besluit
om de afgestorven bladeren af te
knippen, maar wel te laten liggen.
Verder in het jaar bekijk ik of ik ze
alsnog weghaal.
De stengels van de asters, die nog
steeds fier overeind staan, knip ik
ook af en leg ze in stukken geknipt
in de border. Mochten zich ergens
op of in de stengel diertjes bevinden,
dan zal ik ze niet allemaal hebben
doorgeknipt en kunnen ze hun heil
nog ergens anders zoeken. 

Omdat ik nieuwsgierig ben gewor-
den naar de vlinder die bij deze rups
hoort, heb ik op de landelijke vlin-
derdag van de Vlinderstichting een
kweekbakje aangeschaft. En omdat
ik de rups inmiddels op meerdere
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plekken in de tuin ben tegengeko-
men, heb ik er drie in het kweekbak-
je gedaan. Op een laag aarde waar
drie planten in staan waar de rups
van eet. Eentje is al ondergronds
gegaan, de twee anderen eten graag
en verstoppen zich de resterende
tijd onder verdord blad dat ik heb
neergelegd. Afgestorven blad en
stengels zijn dus echt belangrijk
voor deze diertjes, evenals een
ongestoorde grondlaag. 
Ik snap nu ook pas echt waarom
schoffelen geen goed idee is. Eén
keer flink schoffelen en wég zijn je
rupsjes 'nooitgenoeg'.

Inmiddels is het 7 april en de twee
bovengrondse rupsen worden dikker
en dikker. Eentje heeft zich al ver-
veld. Mooi, zo'n afgestroopt huidje.
Door de loep kun je het vervelde
kopje met oog- en kaakdelen goed
bestuderen.
De rupsen maken nog geen aanstal-
ten zich in te graven. Ook in de tuin
vind ik exemplaren van deze rups
nog boven de grond. Zelfs een hele
kleine. Zo klein, dat ik niet kan gelo-
ven dat die zich in april al gaat ver-
poppen. Zouden het dan toch geen
huismoeders zijn? Zo langzamer-
hand raak ik erg benieuwd welke
soort nachtvlinder uit deze rupsen
tevoorschijn zal komen… 

Welmoed Pasker-Huisman (Tekst en
tekeningen) is tuinontwerper en lid
van Wilde Weelde.
www.robinia-tuin.nl

Duiken naar de blauwe parel
Wie jaar na jaar het verloop van de lente in zijn tuin gadeslaat kan er niet
naast kijken hoezeer de bloeitijd van planten van jaar tot jaar kan verschillen.
Ik herinner me hoe ik enkele jaren geleden een vriend ontving voor een lang
tevoren afgesproken tuinbezoek. Dat hadden we gepland op 6 juni, omdat
dan de rozen zeker wel in bloei zouden staan, dachten we. Helaas hadden
we dat jaar een erg kil voorjaar gehad, en op 6 juni waren er nog maar enke-
le schuchtere rozenknopjes te bespeuren, niet de verhoopte explosie van geu-
ren en kleuren. Sindsdien placht ik half juni als richtlijn te hanteren voor
bezoeken van rozenliefhebbers. Maar dit voorjaar noteerde ik op 11 mei dat
de Paul's Scarlet Climber aan onze voorgevel al op 11 mei bloeide, in een
nooit eerder geziene combinatie met de roodbloeiende meidoorns van de
straatbeplanting. Het hoofdboeket van de rozenbloei viel dit jaar al
omstreeks 25 mei.
Het bloeitijdstip van planten wordt bepaald door twee belangrijke variabelen:
de daglengte en de temperatuur. Sommige soorten zijn veeleer klokvast en
laten zich bijna uitsluitend leiden door de verhouding tussen de lengte van
dag en nacht. Planten gebruiken waarschijnlijk verschillende mechanismen
om de daglengte te registreren, maar ze blijken allemaal gebaseerd op de
aanwezigheid van lichtgevoelige pigmenten, de fytochromen. Zodra de dag-
lengte een voor de plant specifieke duur overschrijdt gaat ze van de vegetatie-
ve toestand over in de generatieve, en wordt de bloei geïnduceerd. Er zijn
opportunisten zoals vogelmuur en herderstasje die zich van de daglengte
helemaal niets aantrekken en die zelfs midden in de winter bloeien als het
niet te koud is. Heel veel soorten lijken een combinatie te hanteren van dag-
lengte en temperatuur om te bepalen wanneer ze zullen gaan bloeien.
In een koud voorjaar zullen de soorten die zich vooral richten op de tempera-
tuur een verschuiving vertonen naar een later bloeitijdstip, in een warm
voorjaar zal dat net andersom zijn, terwijl planten die zich vooral op de foto-
periodiciteit richten weinig of geen verschuiving zullen vertonen. Daardoor
krijgen we in onze tuin elk jaar weer andere verrassende bloeicombinaties te
zien. Dit voorjaar dus de door mij nooit eerder waargenomen combinatie
van rozen met meidoorn en fluitekruid. Maar één paar trouwe boezemvrien-
den zie ik sinds jaar en dag onveranderlijk samen bloeien: kruipend zene-
groen en fluitekruid. Zij richten zich hoofdzakelijk naar de daglengte en
laten zich niet zo veel gelegen liggen aan de temperatuur. En bovendien vor-
men ze een zeer fraaie combinatie.

De redactie had dit stukje wellicht liever bewaard voor het volgende
voorjaarsnummer, maar dan had u hier nu niets van mij te lezen gekregen.
Sinds mijn reis vorige herfst naar Peru, waar het toen lente was, is mijn
tijdsbeleving enigszins uit fase geraakt en nog altijd niet helemaal bij het
oude. Met tijd en ruimte speel je niet ongestraft. Dat ook de natuur zelf van
slag is maakt het er niet beter op: de rozen die vroeger op 6 juni begonnen
met bloeien, zijn nu diezelfde dag al vrijwel uitgebloeid. Daarom moet u
zich maar voorstellen dat het blauw op de foto een koele zwemvijver is, waar
u op een zwoele zomerse dag in kunt duiken, op zoek naar uw blauwe parel.
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