Blooming Business
voor wie
nog
meer G&B
wil EXTRA
weten

Boeketten
met wortels
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Joyce Oomen van
Blooming Business heeft
veel ervaring met het maken
van kleurige beplantingen
voor tuinen, parken en
openbaar groen. Hierbij
gebruikt ze voor het grootste
deel eenjarigen. Of, zoals
ze zelf zegt, wisselplanten.
”Na het planten hoef je er
niets meer aan te doen.”
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Foto: Kwekerij Blooming Business

1 I Ocimum basilicum ’African Blue’ is een favoriet
van de kweker (zie nummer 10 bij de favorieten).
2 I Asclepias incarnata.
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extreem droge perioden hoef je water te geven. Vorig jaar
hebben mijn borders bij het kantoor van de kwekerij in juli
één keer water gekregen, omdat het toen extreem droog
en warm was. Onkruid is nauwelijks een probleem, alleen
soorten die een penwortel hebben, zien af en toe hun kans
schoon tussen de eenjarige bloeiers.” Volgens Joyce mag
er beslist geen voet of schoffel in de beplanting komen.
Knippen en steunen is evenmin gewenst. ”De planten
groeien door elkaar en houden elkaar overeind. Valt er
bijvoorbeeld een venkel om, dan mag die gewoon blijven
liggen. De stengels werken zich vanzelf weer omhoog.”

Grote keuze
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1 I Deze lange,
voor het oog
aaneengesloten
border bestaat
uit verschillende
mengsels.
2 I Salvia viridis.
3 I Joyce Oomen:
”In mijn borders
zit beweging.”
4 I Nicotiana
sylvestris.
4

D

e liefde van Joyce Oomen voor planten komt niet
uit de lucht vallen. ”De interesse voor alles wat
groeit en bloeit is me met de paplepel ingegeven.
Mijn opa had een groentekwekerij, later is het
bedrijf door mijn ouders verder uitgebreid. Ze kweekten
eetbare kruiden en bloeiende eenjarigen, die we ’wisselplanten’ noemden. Mijn vader was altijd op zoek naar
’nieuwe’, nog onbekende soorten, hierdoor werd mijn
belangstelling nog verder aangewakkerd.”
Joyce volgde een opleiding tot bloemenarrangeur en
heeft nu een eigen bedrijf, Blooming Business. Ze maakt
beplantingsplannen, met als specialisatie het combineren
van eenjarigen. ”Je zou het kunnen vergelijken met het
creëren van een groot boeket, maar dan met wortels.”

Armoede
Wat betreft het toepassen van eenjarigen heerst er een
zekere armoede in ons, vindt Joyce. ”We zitten nog te veel
vast aan het standaard perkgoed uit de 19e eeuw, terwijl het
sortiment juist zeer uitgebreid is. Vaak ontbreekt het aan
kennis, en onbekend maakt onbemind. In de rest van
Europa is veel meer aandacht voor kleurige zomerbloeiers.
Ook denken de meeste ontwerpers en hoveniers dat eenjarigen veel werk met zich meebrengen. Het planten in het
voorjaar is wel even een klus, maar de rest van het jaar is er
nauwelijks onderhoud nodig. Alleen na het planten en in
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Er valt genoeg te kiezen, Joyce’s planten komen van over de
hele wereld. De zaden bestelt ze meestal in het buitenland.
”Er zitten echte eenjarige planten bij, zoals Ammi majus en
Nicotiana x sanderae, maar ook niet-winterharde soorten
die we als eenjarige kweken, bijvoorbeeld Ipomoea batatas.
Soms gebruik ik ook vaste planten zoals Asclepias incarnata,
die veel bijen en hommels aantrekt, of kortlevende soorten
als Agastache mexicana. Ik wil losse borders kunnen maken,
waar beweging in zit. Bekende ontwerpers hebben deze stijl
zo’n tien jaar geleden opgepakt. Goede voorbeelden daarvan waren de beplantingen met eenjarigen op de Triënnale
in Apeldoorn en ook in diverse tuinen op het tuinenfestival
in Chaumont.”
Zowel in de zon als in de schaduw kun je een beplanting
met eenjarigen realiseren. Er zijn zelfs soorten die het overal
doen. Een andere toepassing is de tijdelijke opvulling met
eenjarigen in een nieuwe vasteplantenborder. Dan heb je
het eerste jaar al volop bloemen. Bovendien is het samenspel met vaste planten heel boeiend.
In alle gevallen is een goede en tijdige voorbereiding
essentieel voor een geslaagd resultaat. ”Heel belangrijk is
de juiste voorbereiding van de grond, die moet goed los
zijn.”, vertelt Joyce. ”Vlak voor het planten strooi ik een laag
van 10 centimeter schone (onkruidvrije!) compost over de
vochtige grond. Hierin ga ik planten. Tot de beplanting is
aangeslagen geef ik ruim water. In juni-juli mest ik bij met
koemestkorrels, ik gebruik geen kunstmest. Tot aan de eerste
vorst bloeien de planten door!”

Combineren
De eenjarige voorjaars-, zomer- en najaarsbloeiers van
Blooming Business worden op een milieuvriendelijke manier
gekweekt en uitgekiende draaiboeken staan borg voor een
goede uitvoering van Joyce’s beplantingsplannen. ”Dat laatste
is essentieel. Je moet de planten goed kennen en weten hoe
ze zich ontwikkelen. Ik werk met drie lagen: een basislaag
van planten waar je altijd op kunt rekenen, een tussenlaag
van vulplanten en een toplaag van de hoogste soorten. Drie
of vier soorten is soms al genoeg. Voor de basis gebruik ik
bijvoorbeeld Ipomoea batatas, voor de tussenlaag Zinnia en
Ammi majus en voor de toplaag Verbena bonariensis. Daarnaast
streef ik naar spreiding van de bloei, waardoor er beweging in
de border komt door het telkens veranderende beeld.”
Bij het combineren houdt Joyce uiteraard rekening met
de gewenste standplaats (zon/schaduw, droog of nat,
grondsoort), maar ze kiest ook bewust soorten met diverse
behoeften. ”Hierdoor ontstaat er altijd een mooi beeld,
ongeacht de weersomstandigheden. Of er in een zomer
veel of weinig zon is, droogte of overmatig veel regen, de
beplanting als geheel moet er altijd goed uitzien.”
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favorieten

van de kweker
Hordeum jubatum
(kwispelgerst) is een
van de opvallendste eenjarige
siergrassen, de aren zorgen
voor ’beweging’ in de border.
De fijne, tot 12 cm lange
pluimen beginnen lichtgroen
en krijgen dan een roze
gloed.
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Hoogte: 50-60 cm, bloei in
juni-september. Een alternatief is Pennisetum villosum
(foto 1a), dit siergras blijft
nog wat langer mooi. Zaaien:
vanaf maart binnenshuis of
in de kas. In april-mei in de
volle grond.
Dahlia ’Bishop’s
Children’. Een mengsel
van zaaidahlia’s met een
natuurlijke, losse groeiwijze
en decoratief, donker blad.
De enkele bloemen zijn niet
zo pompeus.
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Bestelbaar

1a

Bestelbaar
1

Foto: Gap Photos
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Hoogte: 70-90 cm, bloei
juli-oktober. Zaaien: vanaf
begin april binnenshuis of in
de kas. Vanaf half mei in de
volle grond.
Agastache ’Globetrotter’ (dropplant).
Een krachtige groeier met
aromatische bloemaren, die
voor een mooi samenspel
met de overige beplanting
zorgen. Omdat de schutblaadjes gekleurd zijn, blijven
de bloeiwijzen lang mooi.
Het blad is grijsgroen
en de plant vertakt zich
goed. Joyce gebruikt ook
graag Agastache mexicana
(foto 3a), die grotere, roze
bloemen heeft.

3

Bestelbaar
3a

Hoogte: 40-60 cm, bloei in
juli-september. Zaaien: in
maart-april binnenshuis of in
de kas. Eind april-mei kunnen
de plantjes in de volle grond
worden gezet.
2
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Foto: MHGP/GWI

Zinnia peruviana ’Red
Spider’. Deze fijne zinnia heeft
kleine, rode bloemen met smalle
bloemblaadjes. Mooie combinatieplant
zonder dat hij dominant aanwezig is.
Zinnia’s zijn er in veel kleuren, voor
elke kleurencombinatie is wel een
geschikte variëteit te vinden. Vanwege
z’n stevigheid gaat deze zinnia goed
samen met wat slappere ’weefplanten’,
zoals Ammi. Trekt veel vlinders aan.
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Bestelbaar
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Bestelbaar

Foto: MHGP/GWI/Trevor Sims
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Bestelbaar

Hoogte 80-90 cm, bloei van meiseptember. Zaaien: in maart-april
binnenshuis of in de kas.
Ipomoea batatas ’Sweet
Caroline Light Green’ (zoete
aardappel). Het fraai ingesneden,
groengele blad laat zich uitstekend
combineren. De plant is decoratief
vanaf het voorjaar tot aan de eerste
nachtvorst. Vormt snel een gesloten
vlak en is heel geschikt voor de
onderste laag van een beplanting. Er
zijn ook vormen met donker blad.
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Hoogte 15-25 cm. Zaaien: in maartapril binnenshuis of in de kas.
Nicotiana mutabilis (siertabak). Deze minder bekende,
vrij hoge siertabak draagt vrolijke, witte,
naar roze verkleurende ’trompetjes’ aan
sierlijk vertakte stengels. Bloeit heel
lang, heerlijke geur.
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Hoogte 120-150 cm, bloei juni-september. Zaaien: vanaf maart binnenshuis of
in de kas (zaad nauwelijks bedekken), of
vanaf april in de volle grond.
Echium plantagineum ’Blue
Bedder’ (slangenkruid). De
plant trekt veel vlinders aan en bloeit
vroeg en lang (van juni tot ver in
augustus). Bovendien laat de opval-
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Foto: Gap Photos

Foto: MHGP/GWI/John Martin
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Zaden bestellen
De meeste van de hier genoemde eenjarigen kun je ook zelf zaaien. Van de
volgende soorten kun je nu zaad bestellen:

8

Bestelbaar
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1. Agastache mexicana
2. Dahlia ’Bishop’s Children’
3. Echium plantagineum ’Blue Bedder’
4. Hordeum jubatum
5. Leonurus sibiricus
6. Nicotiana mutabilis
7. Zinnia peruviana ’Red Spider’

lende, felblauwe bloemkleur zich goed
combineren, bijvoorbeeld met Salvia
viridis en Ammi majus. Droge, vrij
arme grond wordt goed verdragen.
Hoogte: ca. 40 cm, bloei juni-augustus.
Zaaien: vanaf april binnenshuis of in
de kas, in mei in de volle grond.
Leonurus sibiricus (siberisch
hartgespan). De kleine, paarse
lipbloemen zitten in een bebladerde
aar. Een prachtige accentplant, die
in het najaar mooi verkleurt en een
bijzonder wintersilhouet heeft.
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Hoogte 80-90 cm, bloei juli-september.
Zaaien: in april binnenshuis of in de
kas. Vanaf mei in de volle grond.
Salvia coccinea ’Coral Nymph’
is een subtiele plant met tweekleurige bloeiwijzen: wit en zalmroze.
Een wat forsere eenjarige, die de ruimte
tussen andere planten goed opvult.
Bloeit lang door en is goed te combineren met onder andere Hordeum.
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Hoogte 50-75 cm, bloei juni-oktober.
Zaaien: in maart-april binnenshuis of in
de kas. Of in april in de volle grond.

10 Ocimum basilicum ’African
Blue’ (bazielkruid). Deze geurige basilicum - zie foto op de rechter
openingspagina van dit artikel - wordt
veel gebruikt door Joyce vanwege de
stevige groei en het donker getinte,
heerlijk geurende blad. De bloemen
zijn zeer aantrekkelijk voor bijen.
Groeit bossig en combineert prima
met alle eenjarigen.
Hoogte: 40 cm, bloei juni-augustus.
Na de bloei blijft het blad decoratief.
Zaaien: in april of mei binnenshuis of
in de kas.
De hier genoemde variëteiten kosten
€ 2,95 per zakje (inclusief verzendkosten).
Maak het totale bedrag over naar
Speciale Zaden, rekeningnummer NL32
RABO 0128086718. Vermeld behalve
de gewenste zaadnummers ook het
nummer van Groei & Bloei (4). Attentie:
vermeld bij je betaling altijd je postcode
+ huisnummer en stuur tegelijkertijd een
mail naar zaaien@groei.nl, met vermelding
van je bestelling, volledige naam en adres.
Meer zaden bestellen via Groei & Bloei?
Ga naar www.groei.nl.
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Speciaal voor de lezers van Groei & Bloei ontwierp
Joyce Oomen twee voorbeeldborders van 2 x 1 meter.
Elk cijfer op de plattegrond vertegenwoordigt één plant.

Voorbeeldborder 1
Magentaroze cosmea en iets
blauw in een witte wolk van
kantbloem.
Plantenlijst:

1 Ammi majus (kantbloem)
2 Cosmos bipinnatus (cosmea)
3 Felicia amelloides (blauw madeliefje)
4 Gaura lindheimeri ’Siskiyou Pink’ (lindheimers
prachtkaars)
5 Helichrysum petiolare ’Silver’ (strobloem)
6 Lobelia ’Queen Victoria’ (prachtlobelia)
7 Salvia farinacea ’Victoria’ (salie)
8 Salvia ’White Victoria’ (salie)
9 Senecio cineraria ’Candicans’ (wit askruid)
10 Stipa tenuissima ’Ponytails’ (vedergras)
11 Verbena bonariensis (ijzerhard)
12 Verbena rigida ’Polaris’ (ijzerhard)
2
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Voorbeeldborder 2

Bloemen in warme tinten
boven kleurige bladplanten
Plantenlijst:

1 Coreopsis grandiflora ’Early Sunrise’ 		
		(meisjesogen)
2 Glechoma hederacea ’Variegata’
		(hondsdraf)
3 Ipomoea batatas ’Sweet Caroline
		Light Green’ (zoete aardappel)
4 Lobelia x speciosa ’Fan Salmon’
		(prachtlobelia)
5 Salvia officinalis ’Tricolor’ (salie)
6 Solenostemon scutellarioides
		
’Crimson Gold’ (siernetel)
7 S. s. ’Chocolate Mint’ (siernetel)
Tekst Modeste Herwig
Beeld MHGP/Modeste Herwig e.a.

Planten kopen
]

Op zaterdag 17 mei biedt Joyce Oomen de lezers van Groei & Bloei de gelegenheid om jonge
planten te kopen op de kwekerij. Zij plant dan ook de nieuwe inspiratieborders in, zodat bezoekers
mee kunnen kijken. Op zaterdag 28 juni is de tuin voor de lezers van G&B open om de inspiratieborders met wisselplanten te kunnen bekijken.
Blooming Business, Overaseweg 41, Breda (NB); www.bloomingb.nl.
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