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Haal niet zomaar plantjes weg uit een sloot of beek. Deze inheemse soorten en neofyten (ingeburgerde invasieve exoten) zijn namelijk
bijzonder agressief groeiende planten die snel voor problemen zullen zorgen in uw vijver. Denk bijvoorbeeld aan sommige kroossoorten uit de familie Lemna en Spirodela. Ga dus naar een goede kwekerij of een gespecialiseerd tuincentrum en laat u goed voorlichten.
Enkele soorten staan momenteel op een zwarte lijst, wat betekent
dat ze niet meer mogen verkocht of gehouden worden omdat ze
een gevaar vormen voor de biodiversiteit van onze waterlopen. U
vindt deze lijst en meer informatie op http://ias.biodiversity.be

bers het grootste gedeelte elk jaar bij het
'stofzuigen' van hun vijver.”

VIJVERPLANTEN
Vele tuinliefhebbers dromen van een vijver of hebben er al één in hun tuin. Maar waar

Bijzonder
“Vorig jaar oktober hebben we een twaalftal lotussoorten uit China aangeplant. We
hebben ze bewust buiten laten staan en
zien nu dat er enkele aan het schieten zijn.”
Hiermee is Schuurmans uniek. Verder telt
het assortiment bijvoorbeeld ook een veertigtal waterlelies, tal van irissoorten en nog
veel meer.

Kikkerbeet

Ook beurzen
Misschien heeft u deze kwekerij leren
kennen tijdens de recente Hobbytuin Zomerhappening in Meise. Als u daar toevallig niet bent geweest, dan kan u hen
ook ontmoeten op enkele andere beurzen
en markten. ø

vind je de juiste planten, goede informatie en raad? Bij een tuincentrum kan dit meestal
niet. Wij staken ons licht op bij specialist Schuurmans & Co bvba uit Hechtel-Eksel en
spraken er met Christel Schuurmans (29).
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Van vader op dochter
“Zelf ben ik nu vijf jaar professioneel bezig”, vertelt Schuurmans, “maar mijn vader
heeft al twintig jaar ervaring als liefhebber.
Wij hebben nu zo’n honderdvijftig soorten.”
Sinds dit jaar is ook de groothandel welkom, maar de liefhebber blijft belangrijk.
“Wij hebben al onze planten buiten staan
en dat lokt mensen aan. Deze planten zijn
namelijk een stuk sterker dan de in serre opgekweekte exemplaren.” Sedert mei is zij
ook begonnen met aquariumplanten, om
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de stille periode in de vijverplanten, van
september tot april, op te vangen.
Zaterdagvoormiddag
De liefhebber is welkom op zaterdagvoormiddag. Dan kan hij op zijn gemak een keuze maken uit het assortiment en heeft Christel
Schuurmans ook tijd om uitleg te geven. “Ik
doe dit werk alleen, dus in de week is het
niet altijd simpel om voldoende tijd aan elke
klant te besteden. Maar na een telefoontje
kan er altijd wat geregeld worden.”
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Krabbescheer
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Kikkerbeet en Krabbescheer
“We zien dat er dit jaar minder vraag is
naar Waterhyancint en andere exoten. Wel
populair zijn Krabbescheer (Stratiotes aloides) en Kikkerbeet (Hydrocharis moursus-ranae). Ik ken iemand die aan zijn vijver een
kleinere waterpartij heeft die vol gegroeid
is met Krabbescheer. Die filtert dan het water van de hoofdvijver”, vertelt Schuurmans.
Een leuk idee voor mensen met voldoende
ruimte. “Kikkerbeet kan ook snel groeien,
maar gelukkig verwijderen vele tuinliefhebHobbytuin 2009

Kikkerbeet (Hydrocharis morsus-ranae) kan soms uitgroeien tot een
plaag en enige voorzichtigheid is dan ook geboden. Deze plant
overwintert met winterknoppen in de sliblaag en groeit in het voorjaar
opnieuw uit tot een mooie drijfplant met witte bloemen.

Het assortiment en andere nuttige informatie vindt u terug op de mooie website van Schuurmans & Co bvba. Info:
www.schuurmansenco.be

Hobbytuin 2009

Krabbescheer (Stratiotes aloides) is in de natuur biologisch belangrijk. De plant herbergt circa 200 soorten kleine, nog net met het
oog waarneembare diertjes. Het is een overblijvende waterplant
met grote kroonachtige rozetten van stugge, ribbelige bladeren met
dicht nervenpatroon. De bladeren kunnen tot 40 cm lang worden
en zijn stekelig gezaagd. De plant is tweehuizig. Zowel de vrouwelijke als de mannelijke bloemen hebben 3 witte kroonblaadjes van
2,5 cm lang. Mannelijke bloemen staan op een steeltje, vrouwelijke zijn zittend. Bestuiving gebeurt door insecten.
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