Zwaan Kuiper
Gestekte cultivars Het overgrote deel van

6.	Erysimum 'Red Jep'
7.	Erysimum bicolor
8.	Erysimum 'Yellow Bird'
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In de rubriek Mooi Goed worden nieuwe plantaardige, tuin- en andere producten gepresenteerd
die de redactie van Onze Eigen Tuin zijn opgevallen door hun verrassende ontwerp.
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gele bloemen nemen al snel een scala
aan pasteltinten aan om te eindigen
in zacht abrikoosroze. In de nieuwe
cultivar Erysimum ‘Artist Paintbox’ is de
invloed nog duidelijk te zien. Net zoals
in Erysimum ‘Apricot Twist’ en ‘Jumbo
Orange’ de invloed van de al eerder

genoemde oranje bloeiende Erysimum
wheeleri onmiskenbaar is.
Tot slot is voor de liefhebber van gele
muurbloemen – een select gezelschap
gezien het feit dat dit de minst verkopende kleur is bij de meeste kwekers –
Erysimum ‘Yellow Bird’ een aantrekkelijke
keuze. Gewoon geel zijn de bloemen niet,
maar eerder met bruinrood aangezet, een
mooi contrast met de eveneens bruinrode
knoppen. Voor wie beschikt over zonnige,
droge standplaatsen en niet schrikt van
het krachtige kleurenspektakel dat muurbloemen in de vroege lente en zomer
veroorzaken is Erysimum een plant om
veel plezier aan te beleven. n

Brian Kabbes is kweker, publicist en selecteur te
Suameer, Friesland. Samen met zijn vrouw Meerim
kweekt hij een bruikbaar sortiment vaste planten.
Daarnaast is hij begeleider van botanische reizen
naar Kirgizië. www.kabbes.nl
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WALK ON
Het Poolse architectenbureau Zalewski bevindt zich op de bovenste verdieping van een huizenblok. Het
heeft geen fraai uitzicht, de medewerkers kijken uit op saaie muren. De architecten droomden van een
groene buitenruimte, een wandelpad waar ze direct op konden stappen vanaf hun werkplek. Zo
ontstond het ontwerp voor Walk On, een wandelpad dat vrij hangt in de binnenplaats van het
huizenblok. Het pad is niet geschikt voor mensen met hoogtevrees. Misschien is dat ook wel
de reden dat het ontwerp nooit is uitgevoerd.
www.zalewskiag.com/projects/project/balkon_walkon
HOUSEPLANTS
Beeldend kunstenaar Daniel Gordon is gefascineerd door online trends, zoals
kamerplanten. Hij zoekt foto’s op het internet en maakt daarvan ruimtelijke
collages. Zes van deze collages zijn verzameld in het pop-upboek
Houseplants. In zijn werk mengt Gordon realistische foto’s met onnatuurlijke
kleuren, primitieve patronen en hoekige vormen. Om alles passend in het
uitklapboek te krijgen moest de kunstenaar wel vouwen maken in zijn
werken, waardoor het geheel extra vervreemdend is.
Prijs $150 (beperkte oplage).
www.aperture.org/books/daniel-gordon-houseplants

FOTO: BLACK&STEIL/APERTURE. UIT: DANIEL
GORDON, HOUSEPLANTS, APERTURE 2020

de aangeboden muurbloemen bestaat uit
gestekte exemplaren. Op die manier weet
de kweker zeker wat de eigenschappen
zullen zijn. De stekken zijn immers
afkomstig van speciaal geselecteerde
planten die uitzonderlijk fraai bloeien of
beschikken over andere goede tuineigenschappen. Erysimum ‘Red Jep’ en ‘Constant
Cheer’ lijken nogal op elkaar en hebben
beide steenrode, over oranje naar paars
verbloeiende bloemen. Binnen deze kleur
is ‘Bloody Red’ misschien wel de mooiste.
Deze verbloeit nauwelijks en heeft een
aantrekkelijke ossebloedrode kleur.
Dat verbloeien doen de meeste muurbloemen, maar de eigenschap dat
heel spectaculair te doen is afkomstig
van Erysimum bicolor. De aanvankelijk

CHANTEPLEURE
De chantepleure, een middeleeuwse voorloper van de gieter, werd
nieuw leven ingeblazen door BACSAC. Het terracotta object maakt,
als het wordt ondergedompeld in water, een geluid dat doet denken
aan gezang. Door een duim op de bovenste opening te houden blijft
het water in de gevulde chantepleure, wordt de duim opgetild dan
regent het uit de onderkant van de pot. Deze eeuwenoude techniek
is briljant in zijn eenvoud; de sobere vormgeving past daarbij.
Vanaf € 68.
Meer informatie www.bacsac.com/34-1544.html
Bestellen in Nederland www.connox.nl/zoeken.html?q=chantepleure

Zwaan Kuiper is beeldend kunstenaar, tuiniert
op haar balkon en schrijft over kunst en design
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