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Verslag van de voordracht van Yannick Boulet. 

Ter verduidelijking bij de titel van deze voordracht: 

Rozen in de tuin, in combinatie met andere 

planten. De kernvraag is: hoe kunnen we met 

rozen en andere planten zorgen zodat onze tuin 

het hele jaar door kleurrijk is? Om de beste keuzes 

te maken, moeten we de planten en in het 

bijzonder de rozen kennen. Wat zijn hun 

bloeiperiodes? Hoe hoog en breed worden ze? 

Wat is de bloem- en bladvorm. Want de tuin is pas 

mooi als er voldoende variatie is in de structuur 

van de plant en de blad- en bloemvorm. Door de 

verschillende planten zo te kiezen dat de 

bloeiperiodes goed aansluiten, is er altijd veel 

kleur in de tuin.  

De eerste vereiste voor een mooie tuin is structuur met in vorm geknipte hagen, 

bomen en grote struiken. Wanneer de kleinere planten even verdwenen zijn, 

creëren we zo toch nog spanning in de tuin. Daarna kunnen we meer kleur brengen 

door het kiezen van de juiste rozen, vaste planten en eenjarigen. We moeten eerst 

de planten leren kennen: welke omvang krijgen ze uiteindelijk, welke periode staan 

ze in blad en in bloei? Daarna schikken we ze zo dat ze elkaar aanvullen wat bloeitijd, 

grootte, blad- en bloemvorm betreft. Dat doen we vooral naar eigen smaak en met 

veel zin voor avontuur. Zo maken we een tuin die boeit van het begin tot het einde 

van het jaar.  

Het aanleggen van een mooie tuin begint 
met het verzorgen van de basisstructuur 
nog voor men de beplanting kiest. Muren 
en muurtjes, verharding waar gewenst, en 
lage en hoge hagen. In Great Dixter werd 
gekozen voor in kantelen geknipte 
taxushagen. Daarna komen de bomen, de 
struiken en de wintergroene beplanting. 

Mooi is bijvoorbeeld cotoneaster 
horizontalis. Deze bladhoudende dwergmispel  wordt een halve meter hoog. De 

witte bloemen trekken bijen aan in de lente en 

de rode bessen in de herfst zijn een lekkernij 
voor vogels. Ook moschatahybriden met hun 
sierlijk overhangende takken, herhaalde bloei 

en mooie bottels op het einde van het jaar zijn 
ideale struiken voor een border. Twee rozen die 
in Great Dixter de borders sieren zijn ‘Florence 
Mary Morse’, een rode floribunda die twee ‘Florence May Morse’ 



meter hoog kan worden, en de even hoge heester ‘Mrs Oakley Fisher’  met 
abrikoosgele geurige enkele bloemen. Een border wordt aantrekkelijk met sterke 

hoeken. Zo kunnen siergrassen, zoals 
miscanthus, of heesters, bijvoorbeeld 
sambucus nigra ‘Black Beauty’ 
aandachttrekkers zijn. Bij de keuze van de 
rozen en sommige heesters is het ook 
belangrijk om te weten of ze mooie bottels of 
vruchten dragen. Dat geeft extra sierwaarde in 
de herfst. Dat kan bijvoorbeeld met de 
botanische roos rosa ´setigera´ of met 
moschatahybriden. Maar er zijn ook veel 
kleinere struiken die het hele jaar mooi zijn. 
Euonymus fortunei 'Silver Queen' is er zo een. 
Voor het maken van een aantrekkelijke tuin is 
het echt niet nodig om veel exotische planten 

in de tuin te zetten. Verder kunnen we de border verrijken met vaste planten, bollen 
en eenjarigen. Planten waaraan we kunnen denken zijn phlox amplifolia (‘Weise 
Wolke’, ‘Minehaha’ of ‘Winnetou’) die beter bestand zijn tegen droogte en witziekte 
of de wilde phlox panicuata, hemerocallis, hesperis matronalis, verbena bonariensis 
en het gewone vergeet-me-nietje. Zeker niet vergeten.  

Een mooie combinatie is rosa ‘The 

Fairy’ met gele of rode 
helianthemum, een laagblijvend 
zonneroosje. Erigon karvinskianus, 
het Mexicaans madeliefje, is een 

laag blijvend plantje dat zich goed 
uitzaait, maar toch redelijk goed 
onder controle te houden is. Een 
goede bodembedekker dus, maar 
die plantjes passen ook goed in 
spleten van muren en voetpaden.  
Als we liever klokvormige 

bloemen zien, kunnen we kiezen voor campanula portenschlagiana. Ze bestaan in 
wit  en licht paars. Lathyrus latifilus is een doorlevend (reuk-)erwtje dat jammer 
genoeg niet geurt.  Maar het staat mooi wanneer het door een groepje roze rozen 
groeit, zoals bijvoorbeeld ‘Bonica 82’. Clematis met een bloeiperiode die verschillend 
is van de rozen en erdoor slingert levert ook een mooi beeld. Met een combinatie 
van een oude roos, die in de voorzomer bloeit, en een laatbloeiende clematis zorgen 
we voor een langere periode van bloemen in die hoek van de tuin. Ridderspoor, 
digitalis, knautia, astrantia, daglelie en kosmos passen mooi bij rozen omdat ze een 
contrasterende bloemvorm hebben.  Geraniums zijn ook goede begeleiders van 
rozen. Geranium sanguineum groeit bossig uit en wordt ongeveer 20 cm hoog. De 

herbloei wordt gestimuleerd door terug te knippen. Op die manier kan ook geranium 
psilostemum gestimuleerd worden om een tweede keer te bloemen. Deze geranium 

‘Sally Holmes’ en Astrantia ‘Roma’ 

‘Verdi’ met vste planten 
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wordt 80 cm hoog. Enkele geraniums, waaronder bijvoorbeeld Rozanne, bloeien heel 
de zomer tot in november en worden best niet gesnoeid.  

Nepeta is een aromatische plant met grijsgroene bladeren. Een heel mooie is nepeta 
cubicana. Nepata calamintha of bergsteentijm geurt naar pepermunt en blijft lager 
dan veel andere nepeta soorten. De klassieke lavendel mogen we zeker niet 
vergeten. De blauw-grijze kleur en de vorm van het blad contrasteren mooi met 
rozen, ook als haagjes. Teucrium of garmander is een klein lichtblauw bloeiend 
struikje, waarvan mooie lage hagen kunnen gemaakt worden. Op een zonnige plaats 
bloeien ze tot het einde van de zomer. In de lente worden ze heel kort geknipt om 
mooi in vorm te blijven, maar dat geldt ook voor lavendel. De teucriumhaagjes zijn 
een goed alternatief voor buxus. 

Op het eind van de namiddag gaf Yannick nog tips voor het zaaien van eenjarigen. 

Zelf zaaien is veruit de goedkoopste oplossing en het teveel aan planten kan geruild 
worden met tuinvrienden. Hij zaait reeds in april in platte bakken met dubbel glas. 
Twee ramen met enkel glas goed sluitend op elkaar leggen. Als het nog sterk vriest, 
zorgt de luchtlaag tussen de twee ramen voor de isolatie. Meestal volstaat een raam 
voor de bescherming. Zo past men het toe in Great Dixter. Te vroeg zaaien is niet 
goed omdat de dagen nog niet lang genoeg zijn en door het geringe licht de plantjes 
zich niet goed kunnen ontwikkelen. Hij zaait nooit rechtstreeks in de tuin. 
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