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De plantenwerkgroep op tuinbezoek
Omdat veelleden van de plantenwerkgroep ook plezier beleven aan en in hun tuin, brengen
we ieder jaar een bezoek aan een tuin. Dit jaar gingen we op woensdag 27 augustus met 11
mensen op bezoek bij Erik Wevers. Op zijn prachtige visitekaartje staat:
TuinbedrijfEnk Wevers
Bibliotheca Okopipi Et Paradisi
Rijssensestraat 70a, 7642 NL Wierden
Tel 0546-577790
Erik is dus hovenier, maar hij is meer. Hij is een meester-verteller, bijvoorbeeld over zijn
bijzondere reizen door de jungle. Hij bestudeert namelijk blauwe kikkers. In zijn binnenterrarium zijn er een paar te bewonderen. Uit ervaring weet ik dat hij kinderen heel erg weet
te boeien. Zijn kleine woning hangt en staat vol met boeken en allerlei voorwerpen die hij van
zijn reizen meeneemt, en nog een grote verzameling kikkers in alle soorten en maten.
Erik heeft een uitgesproken mening over wat natuur is en natuurbehoud.
Kortom een bezoek aan Erik is een belevenis.Het niet zo grote stukje grond rond zijn huis
heeft hij in 24 jaar omgetoverd in vier verschillende tuinen.

Voortuin
Bij aankomst zien we een stuk tuin vóór het huis, dat Erik nog niet zo lang geleden erbij
gekocht heeft. Er staan hier onder andere rozen en Lavendel.
Volièretuin
Op deze avond gaan we daarna eerst naar de volièretuin, omdat de vogels op stok gaan en
sommige al in de nachthokken zitten. Deze tuin is een min of meer tropische tuin met onder
andere winterharde palmen, bananenbomen, groenblijvende bamboe en varens; een beetje à la
Burgers Bush. Door
de beplanting rondom
zie je de buurthuizen
niet, die toch zeer
dichtbij staan.
Er zitten en vliegen
prachtige vogels rond,
die door gaas
'binnengehouden'
worden.
Een bolletje op een
tak blijkt een
slapende Roelroel
(Rollulus roulroul) te
ZlJn en een paar
Hoppen vliegen heen
en weer. Op de
achtergrond zingt de
Japanse nachtegaal.
Erik Wevers bij de Tacca chantrieri (Batplant) in de tropische volièretuin Op de tak
boven zijn hoofd een slapende Roelroel.
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Een prachtige Tacca chantrieri (Batplant) doet menig tuinenhart sneller
Maar ook
Erik kan deze plant's winters niet overhouden en koopt 'm tegenwoordig ieder jaar opnieuw
gewoon bij Intratuin.

Wilde tuin
De wilde tuin naast het huis is geen heemtuin, maar meer een
combinatie van planten uit de hele wereld die het hier goed doen. Er
staat teveel om op te noemen.
Wat denk: je van de Chocoladeplant (Cosmos atrosanquineus) en de
Citroenverbena die volgens Erik meer naar citroen ruikt dan citroen
naar citroen ruikt. Maar evengoed een stuk 'knollentuin' met
verschillende Dahlia's.
Chocoladeplant

Japanse tuin
En dan word je vanzelf stil in de Japanse tuin. Deze kleine tuin zit vol
symboliek. Iedere steen heeft zijn plek en zijn verhaal en iedere plant
wordt op een bepaalde manier gesnoeid . Als Erik weer genoeg
gespaard heeft, komt er nog een (nep) theehuis bij.

Japanse tuin

Dieren
Ook andere dieren dan vogels vinden een plek bij Erik. Uit het buitenterrarium heeft hij voor
vanavond een prachtig geel-zwarte Vuursalamander gehaald.
Vogelspin Reneé is niet meer. Haar laatste vervelling hangt aan de muur. Nu laat Erik Dennis,
een ander vrouwtje vogelspin zien. Een vogelspin is niet giftig en ook niet gevaarlijk. Net als
een wesp zal ze pas reageren als je wilde bewegingen maakt.
Overal in de tuin hangen kasten voor dieren zoals voor: hommels, solitaire bijen, gaasvliegen,
vleermuizen, vogels, egels Ze komen van Schwegler Vogel- und Naturschutzprodukte. In
Nederland zijn dergelijke kasten o.a. te koop bij Vivara.
Het was al donker toen we huiswaarts keerden. Een ervaring en vooral een belevenis rijker!
Een bezoek aan Erik tijdens de open-tuin-dagen in 2009 kunnen we dan ook zeer aanbevelen.

Anny Alferink
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