
6 september 2022 
 
Beste mensen, 
 
Met plezier lees ik elke keer jullie nieuwsbrief. Dit keer over droogte in de tuin. In 2018 
hadden we de eerste droge zomer. Ik maakte toen foto's na de droogte, zodat ik kon zien 
wat wel en niet goed groeide. Daarna zijn delen van de tuin op de schop gegaan om het 
meer droogtebestendig te maken. Hierbij een lijstje van planten en struiken die het bij ons 
ook zonder water prima blijken vol te houden. Wellicht heeft iemand er iets aan. 
 
Klimmers: 

 Campsis radicans (trompetstruik) Bloei augustus. Kan overal tegen, ook langdurige 
droogte in de volle zon. Allerlei insecten zijn ook dol op de bloemen. Nadelen: het 
duurt even voor hij echt mooi bloeit, en hij kan uiteindelijk gaan "lopen". Ik moet 
opschot bij de gevel een paar keer per jaar weghalen. Op Sicilië heb ik ooit een roze 
variant gezien voor wie niet zo van geel en oranje houdt.  

 Klimop. Ook prima voor bijen als laat voedsel. Bij ons staat het als heggetje rond de 
vuilniscontainers. 

Struiken: 

 Gelderse roos en meidoorn blijken het prima uit te houden en zitten ieder jaar weer 
vol bessen. 

 Althea staat op het droogste stukje van de tuin in de volle zon en bloeit nu prachtig. 
 Cornus flaviramea krijgt nooit water en staat bij een paar hele grote verhoogde 

bedden naast het huis. Krijgt wel veel schaduw, dat helpt wellicht. Prachtige gele 
takken in de winter. Ieder jaar terugsnoeien tot ongeveer 30 cm. Alleen de jonge 
takken geven het mooie gele hout. De bloemschikkers zijn er ieder jaar weer erg blij 
mee. 

In de border: 

 Siergrassen (bijna alle soorten) 
 Kogeldistel (Echinops), blauw, wordt hoog. 
 Kattenkruid (Nepeta) 
 Verschillende soorten Salvia 
 Perovskia (Russische salie) wil beslist in de volle zon 
 Verbena bonariensis 
 Achillea (duizendblad) is inmiddels in heel veel verschillende kleuren te krijgen. Ik 

heb ik het gras de wilde variant en in de border een lichtgele (Moonshine) en een 
oranje-rode (paprika) 

 Tuinmargriet 
 Kamille (ook hiervan zijn leuke tuinvarianten te krijgen) 
 Meisjesogen (Coreopsis), in veel verschillende kleuren te krijgen voor wie niet van 

geel houdt 
 Centhrantus (Rode spoorbloem, ook in het wit), zaait zich wel uit 
 Teunisbloem 



 Sint-Janskruid (Hypericum perforatum). Met de grote gekweekte varianten heb ik 
geen ervaring, de wilde inheemse variant doet het zelfs in de rotstuin in de volle zon 
en zaait zich daar ook uit 

 Zwarte toorts (Verbascum nigrum) en mottenkruid (Verbascum blattaria, wit). De 
zwarte toorts heeft zich tussen de tegels van het terras in de volle zon uitgezaaid en 
bloeit daar nu nog steeds (dode bloemen weghalen, anders staat je hele tuin er vol 
mee). Mottenkruid zaait zich bij ons veel minder sterk uit. 

 Tuinasters 
 Heel verrassend: Lonicera peryclimenum "Chic en Choc", een bloeiende 

struikkamperfoelie die niet hoger dan een meter wordt en de hele zomer bloeit. Wil 
halfschaduw, maar is dan ijzersterk. In de volle zon kwijnt hij weg. Als je hem plant 
een groot gat graven en helemaal vol compost doen. Het is tenslotte een bosplant en 
wil humusrijke grond. Wij hebben hem als heggetje rond de border van de voortuin 
geplant, waar hij het prima doet. Af en toe de lange scheuten weghalen houdt hem 
compact en is niet schadelijk voor de bloei. 

Wil je ook in het vroege voorjaar nog bloei? Probeer bollen. Die zijn afgestorven voor de 
echte droogte begint en overleven het meestal prima. Wat bij ons goed werkt: 

 Botanische krokussen (Helaas zijn de muizen er ook dol op, dus ik moet geregeld bij 
planten. Onze kat is dan weer erg blij met de muizen. Zo blijft alles toch een beetje 
onder controle) 

 Chionodoxa (sneeuwroem). De variant "Sardensis" komt bij ons het best terug. Staat 
in het gras half onder hoge bomen. 

 Narcissen 
 Botanische tulpen (vermeerderen zich langzaam, en ik hoef ze niet op te graven) 
 Sieruien (zaaien zich bij ons uit) 

 
Wie van koken houdt: op een erg droge plek in de volle zon doen alle mediterrane kruiden 
het prima: tijm, rozemarijn, salie, oregano, bergbonenkruid kunnen allemaal erg veel 
droogte aan. Ook bieslook blijkt daar goed te gedijen. Arme grond, ieder jaar wat kalk geven 
en ieder jaar een keer in model snoeien. Meer hebben ze niet nodig. Wij eten het hele jaar 
kruiden uit eigen tuin. Bieslook zaait zich bij ons in de rotstuin uit, dus moet ik de dode 
bloemen weghalen. Ook tijm zaait zich uit. Daar haal ik gewoon de meest houtige planten 
weg. 
 
Ook fijn: bijna al deze planten (behalve de siergrassen en veel narcissen) zijn geweldige 
insectenplanten. En als je de siergrassen pas in het voorjaar opruimt zijn die een mooie 
overwinteringsplek voor allerlei kleine beestjes. 
 
Veel plezier en dank voor jullie nieuwsbrief. 
 
Jolande Schoemaker 


