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Paradijsvogelbloem

T

oen Nieuw-Guinea
nog van ons was,
kwam je wel eens
plaatjes tegen van de paradijsvogel. Maar het is alweer jaren geleden dat ik
in de krant iets las over de
fauna van Nieuw-Guinea.
Uit het oog, uit het hart.
Naast de paradijsvogel bestaat een paradijsvogelbloem. Die komt niet uit
Paradijsvogelbloem. foto RvdK
Nieuw-Guinea, maar uit
Zuid-Afrika, ooit ook een van onze kolonieën.
Het heeft me altijd bevreemd dat de paradijsvogelbloem
niet op een paradijsvogel lijkt. De bloem lijkt eerder op
een fregat met volle zeilen dan op een vogel met een weelderige pluimstaart. Gelukkig las ik onlangs dat de paradijsvogelbloem in het Afrikaans ‘kraanvoëlblom’ heet. Dat
lijkt er meer op: het grote, horizontale schutblad van de paradijsvogelbloem doet inderdaad denken aan de snavel van
die vogel. Uit dat grote schutblad ontspringen blauwe en
oranje kroonbladeren die de bloem een exotisch uiterlijk
geven.
De paradijsvogelbloem heet Strelitzia reginae. De
plant is genoemd naar Charlotte von Mecklenburg-Strelitz, echtgenote van koning George III.
Haar zijn we vergeten, maar de Strelitzia is populairder dan ooit. Van een exclusieve kuipplant is
het een plant geworden die je via postorderbedrijven kunt kopen.
Wat die postorderbedrijven er niet bij vertellen, is
dat het nogal lang kan duren voordat een Strelitzia
bloeit. Als je een paradijsvogelbloem als klein
plantje koopt, kan het zeker vijf jaar duren voordat hij bloeit. Dat wordt als lang ervaren, in dit instanttijdperk, waarin nieuwe eigenaren van de paradijsvogelplant al na een paar maanden ongerust worden. Geduld is dus een goede eigenschap voor wie
zich op het kweken van Strelitzia’s toelegt.
Ook is het zo dat Zuid-Afrika geen tropisch land
is. Het is er ’s winters koud. Veel Zuid-Afrikaanse planten
hebben kou nodig om te bloeien. Wie een paradijsvogelplant ’s winters op de verwarming zet, ziet geen bloemen.
Een temperatuur van 5 graden is veel beter.
Hoewel je een Strelitzia nu gemakkelijk kunt bestellen, zijn
de planten niet goedkoop. Daarom zijn er liefhebbers die
Strelitzia’s uit zaad opkweken. Dat is niet lastig, mits je
vers zaad hebt. Oud zaad schimmelt in plaats van dat het
kiemt.
Zaai het zaad bij een temperatuur van zo’n 20 tot 25 graden in vochtige aarde. De kiemplanten verschijnen snel.
Pot ze op en plant ze in een grote pot of kuip als ze 40 centimeter groot zijn. ’s Zomers kunnen ze naar buiten totdat
de eerste nachtvorst dreigt. Geef ze in hun groeiseizoen
voldoende water, maar behandel ze niet als moerasplanten. ’s Winters kunnen ze met minder water toe.
Ik kan me indenken dat je aan paradijsvogelplanten verslingerd raakt. Dan kun je een verzameling aanleggen van diverse variëteiten, zoals ‘Mandela’s Gold’ met oranjegele
bloembladeren of ‘Josephines Yellow’. Bedenk wel dat een
volwassen paradijsvogelbloem 1,5 meter hoog en breed
wordt.
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‘Grote ruimte met
intieme hoekjes’
Het probleem? Door de aanbouw ontstaat er
een grote loze ruimte in een jarendertig-huis in
Eindhoven. De gewenste woonkeuken wordt wel
heel erg groot.
Interieurontwerpster Sanne Grond bedacht een
oplossing: een ‘eiland’ in de keuken en een
nieuwe entree van de woonkamer.
Sanne Grond en Ad Vermeulen

De nieuwe situatie.

De oude situatie.

Wandelen in en rond Oerle
Met kerst een ommetje maken? Even
weg bij de warme kachel, tussen de
maaltijden door? Dan is misschien een
bezoek aan de Dwaaltuin in Oerle een
optie. De tuin, vol florale kunst, is op
beide kerstdagen geopend en startpunt van diverse wandelingen, in lengte variërend van 1 tot 15 kilometer.
En daarna kan er nog even worden bijgepraat bij het knapperende haardvuur in de Dwaalschuur. Reserveren is
niet nodig. De Dwaaltuin is geopend
van 22 december tot en met 1 januari, van 11.00 uur tot 16.00 uur. Start
wandelingen tot 14.30 uur.
www.dwaaltuin.com

Door de deur tussen hal en woonkamer te laten vervallen ontstaat er een lange wand vol mogelijkheden.
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Het middengedeelte van de woning is een ideale plek om rustig te werken, zonder de aansluiting met keuken en woonkamer te hoeven missen.

De oude situatie met twee deuren in de hal,
waarvan er een uitkomt in de keuken en een in de
woonkamer.
De nieuwe keuken heeft een
open verbinding met de eetkamer, maar is dankzij pilaar en eiland toch een intieme ruimte.

In de oude situatie was de loopruimte om de tafel krap.

Sanne Grond: „Om de ruimte te breken, heb ik gekozen voor een brede pilaar in de keuken, waarin plaats is voor magnetron en oven. Ik had ook voor een balk kunnen kiezen, maar dan blijf je een veel te grote ruimte houden die moeilijk is in
te richten. Achter de pilaar is een eiland geplaatst. Nee, geen kookeiland, want koken gebeurt aan de lange kant. Dat was
een wens van de eigenaar, die graag kookt, maar niet op de vingers wil worden gekeken.”

Sanne Grond: „Met de totale ingreep
was een bedrag van 125.000 euro gemoeid. Een flink bedrag, maar er ontstaat een compleet nieuwe benedenverdieping met veel meer ruimte, veel
meer licht en veel meer mogelijkheden.
De woning is nu meer op maat van de
bewoners.”

Meer informatie: www.studiogrint.nl en
www.advermeulen.nl

De nieuwe woonkamer met op de plek van de deur een haard, die de sfeer verhoogt.

In de oude situatie waren de inrichtingsmogelijkheden
beperkt.
foto’s René Manders

