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Vakantie
geVoel 
uit een 
zakje

Ze gaan maar één seizoen mee, maar 
compenseren hun korte leven met een overdadige, 
soms tropisch aandoende bloemenpracht. En 
omdat ze niet in de breedte maar in de hoogte 
groeien, kun je er heel veel kwijt. We hebben 
het over eenjarige (sub)tropische klimmers. Zaai 
ze zelf en verbaas je over het effect. 
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CobaEa sCandEns 
Cobaea scandens is niet de gemakkelijkste eenjarige 
klimmer. om te kunnen bloeien heeft deze slinger-
plant veel warmte én tijd nodig. Vroeg zaaien (bij 
voorkeur al in de tweede helft van februari en niet 
later dan half maart) is een vereiste. Druk de grote, 
platte zaden met de punt naar beneden in met zaai-
grond gevulde potjes en zet ze op een warme plek. 
Het kan een paar weken duren voordat de zaden 
kiemen. ook de jonge zaailingen staan graag warm.
Cobaea houdt van humeuze, vochthoudende grond 
en een zo zonnig mogelijke, beschutte plek. Het is 
een feest als - meestal in de loop van augustus - de 
eerste bloemen opengaan. De engelsen noemen ze 
’cup-and-saucers’ (kop en schotel) en gezien hun 
grootte is dat beslist niet overdreven. Bij het open-
gaan zijn de bloemen crèmewit, later verkleuren ze 
naar paarsblauw. er bestaat ook een vorm van Cobaea 
die zuiver crèmewit bloeit (C. scandens ’alba’).
Van oorsprong komt Cobaea uit Mexico, waar hij 
meerjarig is en zijn metershoge, verhoutende stengels 
met behulp van bladrankjes in bomen slingert. Bij 
ons wordt hij meestal niet veel hoger dan 3 m. 

asarina sCandEns 
Het is vreemd dat Asarina met z’n prachtige,  
leeuwenbekachtige bloemen niet wat bekender is. 
er zijn meerdere soorten in verschillende kleuren. 
een ervan is Asarina scandens (syn. Maurandya scan-
dens). Deze klimmer wordt niet zo hoog, meestal 
haalt hij niet meer dan 2 m. Dat heeft als voordeel 
dat je hem ook goed in een pot kunt laten groeien. 
De soort Asarina scandens heeft glad, frisgroen blad 
en bloeit vanaf juli tot ver in de herfst. er zijn roze-, 
wit- en paarsblauwe varianten. Binnen voorzaaien 
kan vanaf half maart. omdat deze plant een 
zogenaamde lichtkiemer is, moeten de zaden met 
maar een heel dun laagje (zaai)grond worden 
bedekt. in de tuin stelt Asarina prijs op losse, 
humeuze en voedselrijke grond. Hoewel Asarina 
scandens er teer uitziet, kan de plant wel tegen een 
stootje. Winterhard is hij niet, maar een Asarina in 
pot kun je in de herfst op een hoogte van zo’n 15 cm 
afknippen en binnenshuis laten overwinteren.

ECCrEmoCarpus sCabEr 
Eccremocarpus heeft mooi, fijn verdeeld blad en buis-
vormige, wat ’buikige’ bloemen. Ze zitten in trossen 
en zijn meestal oranje, maar er zijn ook varianten in 
geel en rood. na de bloei verschijnen opgezwollen 
peulen, die als ze rijp zijn overlangs openspringen. 
in elke peul zitten tientallen zaadjes. Het loont de 
moeite daar wat van te verzamelen, want  het rijpe 
zaad is erg kiemkrachtig. Eccremocarpus werkt zich 
langs gaas of ander steunmateriaal omhoog met 
bladhechtrankjes (draadvormige verlengstukjes van 
de bladsteel, die als grijparmpjes fungeren). Heeft 
hij het naar z’n zin, dan kan deze klimmer ruim 
4 m hoog worden en als in juli de eerste bloemen 
verschijnen, geeft dit een geweldig, tropisch aan-
doend effect.Hoewel Eccremocarpus er zeer exotisch 
uitziet, is hij behoorlijk sterk. in de winter sterven 
de bovengrondse stengels weliswaar helemaal 

Zaaitips
• Alle hier besproken planten houden van 
warmte. Sommige komen wat traag op gang en 
moeten vroeg worden gezaaid. 
• Zaai het zaad in potjes of bakjes en zet die op de 
vensterbank of een andere warme en lichte plek.
• Gebruik liefst speciale zaaigrond of gezeefde 
potgrond.
• Zaai altijd zo dun mogelijk.
• Houd het zaaisel vochtig.
• Als de eerste echte blaadjes verschijnen, kun 
je de kiemplantjes verspenen (overzetten in een 
ander potje).
• Kweek de zaailingen zo licht mogelijk op. Een 
te warme, donkere standplaats veroorzaakt 
slappe en slierterige plantjes.
• Laat de jonge plantjes langzaam wennen aan 
de buitenlucht (afharden).
• Plant ze pas na half mei op een zonnige en
 beschutte plek in de tuin.
• Zorg voor passend steunmateriaal. 
• Geef extra voeding en zo nodig water.

linkerpagina
1 I Veel eenjarige klimmers 
kun je gemakkelijk zelf 
zaaien.
2 I Asarina scandens ’Sky 
Blue’.
3 I Asarina scandens ’’Snow 
White’.
4 I in Mexico slingert Cobaea 
zich in bomen.
5 I Cobaea scandens ’alba’.

deZe pagina
6 I Eccremocarpus scaber.
7 I Asarina scandens.
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af, maar als je de voet van de plant beschermt met 
een dikke laag blad, is de kans groot dat hij in het 
volgende voorjaar weer uitloopt. Zaai Eccremocarpus 
omstreeks half maart voor en bedek het zaad met 
een heel dun laagje zaaigrond. 

doliChos lablab 
(syn. lablab purpurEus)
eigenlijk is de lablab of helmboon een groente. 
Van oorsprong komt deze plant uit afrika, maar ook 
in azië en Suriname is het een bekend voedselgewas. 
letterlijk alles aan de lablab is eetbaar: de bladeren, 
de bloemen en de (jonge) zaadpeulen (het water  
tijdens het koken twee keer verversen). De zaad- 
peulen zijn echter zo mooi, dat het bijna jammer is 
om ze te oogsten. ook het blad, dat een purperen 
gloed heeft, de donkere stelen en de violette vlinder- 
bloemen hebben sierwaarde. Met z’n windende 
stengels baant de plant zich al slingerend een weg 
naar boven tot een hoogte van ruim 2 m. De lablab 
bloeit vanaf juli tot september. Hij heeft veel warmte 
nodig, een plek bij een zonnige, warme zuidmuur is 
dus het meest geschikt. Zaai de plant binnen voor 
in april en plant hem eind mei, begin juni in de 
volle grond.
naast de gewone soort is er ook een variëteit met wat 
donkerder blad en bloemen (’Ruby Moon’). 

ipomoEa x impErialis 
’sunrise serenade’ 
De klimmende winde (Ipomoea purpurea) is een vrij 
bekende plant met grote, bloemen en hartvormig 
blad. De bloemen van de kruising Ipomoea x impe-

rialis ’Sunrise Serenade’ zien er heel anders uit. Hun 
kleur is niet wit/blauw of paars, zoals we dat van 
de gewone Ipomoea gewend zijn, maar diep paars-
rood met een witte ’bodem’. De bloemen hebben  
ook niet de bekende trechtervorm, maar zijn  
asymmetrisch en enigszins gevuld. Deze bijzondere 
Ipomoea wordt ongeveer 2 m hoog en bloeit van juli 
tot september. Ipomoea kiemt en groeit vrij snel. Half 
april is een goede zaaitijd. De plant houdt van lichte 
en goed doorlatende grond. let op: alle delen van 
Ipomoea zijn giftig.

mElothria sCabra
De Mexicaanse minikomkommer of muizen-
meloen behoort tot de Cucurbitaceae, de grote 
plantenfamilie waar ook de komkommer, courgette, 
pompoen en meloen onder vallen. Deze klimmer 
kweek je niet voor de bloemen, maar voor de  
grappige vruchtjes, waarvan de tekening op de schil 
doet denken aan die van een watermeloen.
Melothria kan vanaf april binnen worden voor- 
gezaaid. na half mei kun je de planten in de tuin  
zetten, maar een kas is eigenlijk een betere plek. 
Houd er wel rekening mee dat om vruchten te  
kunnen voortbrengen de bloemen bestoven moeten 
worden door bijen of hommels. Zet de ramen van 
de kas dus wijd open of laat de planten via het raam 
naar buiten groeien. als alles goed gaat, verschijnen 
er vanaf augustus fris smakende vruchtjes met een 
stevige bite. Je kunt ze zo van de plant eten, maar 
ook verwerken in salades of roerbakken. ]

Tekst Fransje van Dorp

deZe pagina 
1 I Peulen van Dolichos 
lablab.
2 I Ipomoea x imperialis 
’Sunrise serenade’.
3 I De minikomkommertjes 
van Melothria scabra.
4 I Bloemen van Dolichos 
lablab.

rechterpagina
in het net groeien onder 
andere Cobaea en Ipomoea.

Zaad bestellen?
Van de volgende soorten kun je 
zaad bestellen:
1  Cobaea scandens
2  Cobaea scandens ’Alba’
3  Eccremocarpus scaber   
 Tresco Formula Mix 
 (geel, oranje en rood)
4  Dolichos lablab
5  Dolichos lablab 
 ’Ruby Moon’
6  Asarina scandens 
 ’Mystic Rose’
7  Asarina scandens 
 ’Sky Blue’
8  Asarina scandens 
 ’Snow White’
9  Ipomoea x imperialis   
 ’Sunrise Serenade’
10 Melothria scabra

Alle soorten zijn afzonderlijk te 
bestellen voor € 2,50 per zakje 
(inclusief verzendkosten). Maak 
het totale bedrag over naar de 
Stichting Exploitatie Hortus in 
Amsterdam, rekeningnummer 
488621348 (bestellingen 
vanuit Nederland) of 000-
1667075-33 (bestellingen 
vanuit België). Vermeld bij 
je bestelling de gewenste 
nummers + het nummer van 
Groei & Bloei (2). Attentie: om 
de bestelling goed te kunnen 
uitvoeren, is het bij internet- 
bankieren noodzakelijk dat 
naam en adres volledig 
worden vermeld. Info: tel. 020-
5989390; www.vu.nl/hortus; 
e-mail: info@hortus.vu.nl.
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