
5X SLAK-RESISTENT
Deze planten laten de slakken met rust en ze combineren ook nog eens mooi.

Chop chop
Zet de schaar in je vaste planten, knip de kop eruit.  
Dit zorgt voor stevige planten die iets later bloeien.  
Zo spreid je de bloei over een langere periode. Deze 
‘Chelsea chop’, zoals hij wordt genoemd, werkt goed bij 
duizendblad, klokjesbloem, kattenkruid, slangenkop, 
flox, sedum en andere late zomerbloeiers.
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SLANGENKOP (Penstemon 
‘Apple Blossom’): de 
zachtroze bloemen lijken 
op een kruising van vinger
hoedskruid en  klokjes.  
En dat schrikt slakken af. 
Knip de dode bloemen 
weg. Maak stekken van de 
 toppen in de zomer.
↕ 5075 cm 
BLOEI juliseptember 
STANDPLAATS zon

VROUWENMANTEL 
(Alchemilla mollis): zou het 
zachtbehaarde blad de 
slakken tegenhouden?  
Dit is een ideale border 
randplant met groengele 
snijbloemen. Knip terug 
voor een tweede bloei.
↕ 2550 cm 
BLOEI juniaugustus 
STANDPLAATS zon/
halfschaduw

GRIEKSE MALVA 
(Sidalcea ‘Elsie Heugh’): 
langs de hele stengel 
bloeien de roze bloemen. 
Houdt van kalkrijke  
grond. In strenge winters 
afdekken met blad.
↕ 75100 cm 
BLOEI juliseptember 
STANDPLAATS zon

ZEEUWS KNOOPJE 
(Astrantia major ‘Lars’): 
boven het stevige blad 
dansen de rode bloemen. 
Mooie snijbloem die geen 
steun nodig heeft.
↕ 5070 cm 
BLOEI juniaugustus 
STANDPLAATS zon/ 
halfschaduw

IJZERHARD (Verbena 
bonariensis): voel maar, 
die ruwe stengels, daar 
houden slakken niet van. 
De paarse bloemen op 
de ijle stengels zijn nooit 
te veel. Verplaats de zaai
lingen in het voorjaar naar 
waar je ze wilt hebben.
↕ 130160 cm 
BLOEI julioktober 
STANDPLAATS zon

De zomer komt op gang met de bloei van pioenen en rozen. De zomer komt op gang met de bloei van pioenen en rozen. 
Ondertussen groeit het gras dag en nacht, lijkt het wel.  Ondertussen groeit het gras dag en nacht, lijkt het wel.  
Ook het onkruid ontkiemt op plekken waar je even geen Ook het onkruid ontkiemt op plekken waar je even geen 

aandacht aan gaf. Genoeg te doen, het is heerlijk in de tuin. aandacht aan gaf. Genoeg te doen, het is heerlijk in de tuin. 
SAMENSTELLING MIRJAM ROSKAMP EN MARIE TROMP  
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1
Geef op een warme dag water in 
de avond. Dan wordt het meteen 
opgenomen door de wortels en 

verdampt het niet. Geef niet te vaak 
water, dwing de plantenwortels  

om diep te wortelen op zoek  
naar water. Gebruik je rondje  

water geven meteen om slakken  
te vangen.

2
Plant kleurige eenjarigen in  

hangmanden, potten en overal 
waar gaten in de border vallen.

3
Het gras groeit nu hard, maai het 
wekelijks. Gebruik het gemaaide 
gras als mulchlaag in de border.

9tuinklusjes
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4
Plant voorgetrokken canna’s en  

dahlia’s uit in de border of op een 
speciaal snijbloemenbed. Top  

meteen de koppen uit de dahlia’s, 
voor een stevige, vertakte plant.

5
Breek de uitgebloeide bloemen  
uit de rododendron tussen duim  

en wijsvinger. Doe het voorzichtig 
om de groeiknoppen niet te 

beschadigen.

6
Snoei seringen na de bloei. Zaag een 

oude tak boven de grond af. Knip 
een uitgebloeide bloem af net boven 
gezond blad. Na een rijke bloei volgt 

een mager bloeijaar.

7
Het water in de vijver is nu  
opgewarmd. Plant nieuwe  

waterlelies in een vijvermandje 
gevuld met speciale vijvergrond.

8
Draai de tomaten omhoog in een 

spiraal, verwijder de dieven, dat zijn 
de scheuten die in de bladoksel 

groeien. Breek ze af met de hand. 

9
Zaai klimbonen of pronkbonen bij 

een wigwam van stokken in de 
moestuin. Leg 3 bonen per stok met 

de navel naar beneden. Dek ze af 
met een laagje van 2 cm grond. 
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Een 
luizenleven
Luizen kiezen altijd de jonge, malse 

scheuten uit, ook in een beukenhaag. 
Bij het snoeien knip je deze scheuten af 

en veeg je de luizen met tak en al 
op. Laat lieveheersbeestjes de 
restjes opeten. Snoei de haag 
vóór de langste dag: 21 juni.  

Hierna trekt er weer een groene waas 
over de haag, de tweede groeischeut 

waardoor hij mooi dichtgroeit.

Je eigen 
blauwe 
bessen 

Is de blauwe bes ook bij jou een 
onmisbare start van de dag? Kweek 
ze dan zelf! Zoek een plek in je tuin 

of balkon voor Vaccinium corym-
bosum ‘Lucky Berry’ en je plukt van  
juli tot oktober je eigen bessen. De 

Lucky Berry is wintergroen en groeit 
het best in de zon of halfschaduw. 

Hij groeit alleen op zure grond,  
kleigrond is niet geschikt. Gebruik 

potgrond voor hortensia en 
 rododendron als je hem in een pot 
zet. Grappig, de bessen van Lucky 

Berry zijn druppelvormig, niet rond 
zoals de gewone blauwe bes. 

TRUCJE
Strooi vlasvezels tussen de 
planten waar je slakkenvraat ziet. 
Deze vezels zijn zo ruw, dat de slakken 
er niet overheen kunnen kruipen. 
Naaktslakken komen ’s avonds tevoorschijn, 
loop dan een ‘raaprondje’: raap ze op 
en gooi ze in de kliko.

 Wijs met water
Een hele zomer sproeien met drinkwater, liever niet! Om  

inzicht te krijgen in het watergebruik in de tuin om zo water- 
verspilling tegen te gaan, ontwikkelde Gardena de  

AquaCount, een uv- en vorstbestendige watermeter 
voor aan de buitenkraan. Je klikt de meter vast tussen 

de buitenkraan en de tuinslang. Het waterverbruik 
lees je meteen af per dag, per seizoen, per sproei-
beurt én op actueel verbruik. Ook verkrijgbaar: 
een broes en zwenksproeier met geïntegreerde 
watermeter. Watermeter AquaCount, € 29,49, 

www.gardena.com 
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WEL OF NIET BEWOOND? 
Om te ontdekken of je insectenhotel bewoond is, 
kijk je naar een roos. De mooie ronde happen uit de 
rand van het rozenblad is het werk van de behangers- 
bij; een wilde bij die van dit blad kokertjes maakt in 
de holle stengels van je insectenhotel.

Gespreid bedje voor 

aardbeien
De eerste aardbeien rijpen in juni. Er zijn rassen die nú 
een rijke oogst geven en doordragers die van juli tot  
september vruchten geven. Met deze tips krijg je beide 
soorten groot, rood en sappig: 
• Zorg voor een bedje waarin het water kan wegzakken.
• Bemest de grond karig.
•  Geef de planten de ruimte, het blad moet kunnen 

opdrogen na een regenbui.
•  Leg stro onder de planten om de vruchten droog te 

houden.
• Een zonnige plek proef je terug in de aardbeien. 
•  Vervang elke twee jaar de planten door verse uitlopers 

of nieuwe planten.
•  Verwijder aangetast blad of zieke planten.
MET DANK AAN WWW.AARDBEIPLANTJE.NLRozen 

SNOEIEN
Zodra de rozenblaadjes gaan 
‘sneeuwen’ is het tijd voor een 
snoeibeurt. Knip de stengels 

terug net boven het eerste  
vijfblad. In de oksel van dit 

blad, dat eigenlijk uit vijf  
bladeren bestaat, groeit in een 

paar weken tijd weer een nieuwe 
roos. Geef de struik meteen een 

handje organische mest.
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TUIN
BOEK

Inspiratie voor 
een eetbare tuin

Voor een echt voedselbos zijn  
de meeste tuinen te klein, maar 
dezelfde principes over perma-

cultuur zijn ook toe te passen in de 
voedselbosrand. Dat zijn randen en 

rijen oogstgevende planten en 
bomen, met een divers aanbod aan 

voedsel voor mens en dier. Denk 
aan hagen van grotere tuinen en 

perceelafscheidingen van boeren-
land tussen akkers en weilanden. 

Klinkt best lastig? Gelukkig kan 
Madelon Oostwoud het begrijpelijk 
uitleggen. Ze beschrijft alle stappen 

om te starten met een voedsel-
randbos, en combineert tekst  
met duidelijke illustraties. De  
voorbeelden met ontwerpen  

brengen je meteen op ideeën voor 
je eigen tuin. Handig is de losse  
bijlage met eetbare planten, om 

mee te nemen bij een bezoek aan 
een kweker. Doen: bezoek op de 

Floriade het voedselbos. Met  
dit boek als voorkennis wordt het 

principe je direct duidelijk.

De tuin bij onze nieuwbouwwoning is inmiddels ruim twee 
jaar oud. We zitten op kleigrond waarvan de bovenste  
20 à 30 cm is afgegraven en vervangen door zwarte  

aarde. De ligging is op het zuiden. Alles groeit goed, maar 
we hebben een probleem met levermos. Hoe komen we 

hiervan af op een milieuvriendelijke manier? Het levermos 
groeit overal tussen de beplanting en laat zich erg  

moeilijk verwijderen. Ben benieuwd naar een oplossing! 
Marianne Katuin

Levermos of parapluutjesmos is een veelvoorkomende plant die 
met zijn wat vettig aanvoelende gewas hele oppervlakken kan 
dichtgroeien en op die manier een zeer succesvolle bodem-

bedekker kan zijn. Zo succesvol echter, dat deze plant vaak als 
hinderlijk zal worden ervaren. Waar immers levermos groeit, is  

weinig ruimte meer voor iets anders. Veel tuiniers, maar zeker ook 
kwekers zijn dit plantje liever kwijt dan rijk. Met name in de 

 potplantencultuur wordt levermos niet alleen als een ontsierend 
onkruid ervaren, maar wordt het ook groeiremmende eigen-
schappen toegedicht. Kwekers hebben dan ook hard gezocht 

naar een manier om dit onkruid te bestrijden. In eerste instantie 
vaak op chemische wijze, maar ook met alternatieve methoden 
als heet water. Niet alleen bleek dit vaak niet effectief, of slechts 

heel kortdurend, ook waren de chemische middelen niet erg 
milieuvriendelijk. Wat wel helpt is het afdekken van de plant.  

In het donker geeft levermos het snel op. Dus bestrooi de aarde 
met een laagje boomschors, houtsnippers of bladcompost en  

het levermos gaat snel op zijn retour. In de kwekerij van de  
Bloeimeesters bedekken we de potgrond van onze potplanten  

met een matje van kokosvezel. Het levermos groeit niet en  
tegelijkertijd laat dit kokosmatje wel alle water en voedingsstoffen 
door die de plant nodig heeft. Bovendien heeft deze manier van 
met de bodem omgaan een heerlijke Engelse naam: mulchen.  

En wie wil er nou niet eens lekker mulchen in zijn tuin? 

De tuinexperts van  
De Bloeimeesters 

beantwoorden elke 
maand tuinvragen van 

Seasons-lezers.  
Heb jij een tuinvraag? 

Mail hem naar  
info@seasons.nl

‘Voedselbosrand, boslandbouw, eetbare 
bomen en planten in rijen en randen’, Madelon 

Oostwoud, € 27,95, www.knnvuitgeverij.nl
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We gaan picknicken en nemen mee…

1

2

5

3

6

7

4

1. … een comfortabele stoel, zoals vouwstoel 
Pop Up XL Curry, € 99, www.lafuma-shop.nl
2. … een waterdicht picknickkleed, dat je  
opgerold als klein pakket meeneemt,  
in 2 maten, vanaf 140 x 140 cm, € 39,95, 
www.urbansandindians.com 
3. … emaillen mokken. Deze espresso cups  
zijn onderdeel van een uitgebreid emaillen 

servies. Inhoud 130 ml, € 18,95 per 2, 
www.barebonesstore.nl
4. … deze BBQ-koffer van rvs. Is inklapbaar  
en werkt op houtskool. In groen en zilver.  
Formaat rooster: 30 x 20 cm, € 73,95,  
Kikkerland via www.ditverzinjeniet.nl
5. … een overzichtelijke picknickmand van  
rotan, 44 x 26 x 26 cm, € 59, Blooming- 

ville via www.grasonderjevoeten.nl 
6. … de klassieke rvs thermosfles van Stanley, 
voor het warm (24 uur) of koel (32 uur)  
houden van dranken. Inhoud 1,9 l, € 44,95, 
www.urbansandindians.com 
7. … koeltas ‘Sunshine’, ideaal voor lunch  
en tussendoortjes, 20 x 20 x 12 cm, € 29,95, 
Nobodinoz via www.ilovespeelgoed.nl
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