
5X PLUKKEN UIT EIGEN TUIN
Niets leuker dan een boeket uit eigen tuin. Deze vijf vaste planten blijven doorbloeien en elk jaar wordt de plant groter.

Groeitruc
Top tussen vinger en duim 
de jonge scheuten uit de 
clematis, fuchsia en 
vlinderstruik. Ze groeien 
hierna mooi bossig uit en 
bloeien langer door.
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RIDDERSPOOR 
( Delphinium pacific 
 ‘Galahad’): de witte 
 bloemen passen bij alle 
kleuren en vormen een 
stevige basis voor een 
boeket.
↕  120 cm 

 juni-september 
 zon 

EREPRIJS (Veronica 
 spicata): de smalle 
hemelsblauwe aren 
 bloeien lang door in de 
vaas.
↕  50 cm 

 juni-augustus 
 zon 

DUIFKRUID (Scabiosa 
‘Clive Greaves’): de grote, 
platte bloemen zijn ook 
nog eens ideale landings-
plekken voor hommels 
en bijen.
↕  50 cm 

 juni-september 
 zon

GROTE KATTENSTAART 
(Lythrum salicaria): pluk-
ken uit de halfschaduw, 
dat kan ook! Plant ze op 
de natste plek waar niets 
anders wil groeien.
↕  100 cm 

 juni-augustus 
 zon/halfschaduw

DUIZENDKNOOP 
( Persicaria amplexicaulis): 
geef deze plant de ruimte, 
hij verdringt of overgroeit 
zwak groeiende planten 
en onkruid.
↕  100-120 cm 

 juli-september 
 zon/halfschaduw

juli
Nu kun je genieten van al je werk in het voorjaar. Nu kun je genieten van al je werk in het voorjaar. 

Alles groeit, geurt en bloeit. Zomeravonden buiten zitten, Alles groeit, geurt en bloeit. Zomeravonden buiten zitten, 
alleen af en toe opspringen voor een corrigerende knip alleen af en toe opspringen voor een corrigerende knip 

bij een plant die onstuimig groeit.bij een plant die onstuimig groeit.
SAMENSTELLING MIRJAM ROSKAMP EN MARIE TROMP  
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1
Maak stekken van hortensia, 

 lavendel en vaste planten. Gebruik 
de toppen van de jonge stengels, 

steek ze weg in potten gevuld met 
stekgrond en dek ze af met plastic 

tot er nieuw blad verschijnt.

2
Gras groeit niet bij hoge 

 temperaturen. Stel het maaien uit 
tot het gras weer groeit.

3
Geef in een hete periode het gazon 

geen water om het kostbare  
drinkwater te sparen. Het gras  
herstelt zich heel snel zodra er 

weer regen valt en is dan in een 
mum van tijd weer groen.

9tuinklusjes
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4
Controleer het waterpeil in de vijver, 

vul het aan als het te veel zakt.

5
Bind nieuwe grondscheuten van 
braam, framboos en loganbes 

( kruising tussen framboos en braam) 
aan steundraden vast. 

6
Knip zijtakken van druif en blauwe
regen terug tot op 3 tot 5 bladeren 

van de hoofdtak.

7
Vul gaten in de border op met 

 eenjarige planten.

8
Schoffel op een warme dag en  
laat het onkruid opdrogen, het 

 verschrompelt en is dan makkelijk  
op te ruimen. 

9
Strooi een dunne laag afgemaaid 

gras als mulchlaag tussen de planten 
en struiken in de border, dat houdt 

de bodem vochtig. 
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Snoeien van steenvruchten – kers, 
pruim, abrikoos, perzik – het 
mag nu! Kies een warme dag, 
dan drogen de snoei-
wonden snel op. Snoei 
niet te veel tegelijk, alleen 
elkaar kruisende en beschadigde 
takken. Knip wat zwaar beladen 
 takken van de pruim weg, zo krijgt 
de rest meer zon en rijpt beter.

Prijs
winnaars

Na veldkeuringen bij verschillende 
rozentuinen hebben dit jaar elf 

nieuwe rozen het predicaat 
 Excellent Roses gekregen. Dat 

 krijgen alleen sterke, gezonde en 
rijkbloeiende rozen. Onze keuze:

Struikroos ‘Summer of Love’ (zie foto 
boven) heeft een bijzondere bloei: 

geel met kersenrode randen  
(5-6 cm) en geurt licht. Deze 
bodembedekkende struikroos  

groeit ook prima in een diepe pot. 
Hoogte 80 cm, breedte 50 cm.

Theehybride ‘Sunny Sky’ (zie foto 
onder) heeft gevulde, honinggele 

 bloemen (8-10 cm). De struik groeit 
bossig uit tot 120 cm hoog en  

60 cm breed.

•  Pluk de bloemen vroeg in  
de ochtend. 

• Neem een emmer met een 
bodem water mee. Zet hier meteen 

de bloemen in.
• Pluk de bloemen als ze net uit de 
knop komen en nog niet helemaal 

open zijn.
• Gebruik een scherp mes of plukschaar.
•  Knip de bloem met de steel net boven 

een vertakking, zo stimuleer je de  
herbloei van de plant.

•  Verwijder het onderste blad van  
de bloemen, die mogen niet onder 
water staan.

•  Vul de vaas voor twee derde met water, 
de verste bloemen slurpen veel water 
op. Maar lathyrus bijvoorbeeld heeft 
aan een vingerkootje water genoeg.

•  Controleer dagelijks de vaas en vul 
geregeld aan met vers water. 
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Slim snoeien

Zo blijft je 

tuinboeket 
langer mooi

82   SEASONS

Voor de lekkerste 

tomaten
Tel de bloemtrossen van je tomaten-

planten van onder naar boven. 
Knip de plant boven 5 of 6 trossen 
af. Draai de hoofdstengel om een 
spiraal en ‘dief ’ de scheuten in de 

bladoksels. Geef ze een handje 
 organische kalirijke mest. Zo krijg je 
de smakelijkste tomaten. Meer tips 

van profs over het kweken van 
groentes krijg je in the Green House 

op Floriade Expo in Almere 
(nog tot 9 oktober te bezoeken).

Rafelige randen aan de bloemen van dahlia 
of Cosmea is het werk van oorwurmen. 

 Vervelend, dus schud ze eruit. Als je fruit
bomen hebt, kun je juist gebruikmaken van 
deze insecten, want ze eten graag luizen, 

spintmijten en meeldauwschimmels. 
Vul bloempotten met stro of houtwol en 

hang die ondersteboven in de fruitbomen. 
Vanuit deze schuilplaats vallen de 

 oorwurmen de luizen aan.

Vakantie! 
EN DE PLANTEN?
Als de buren tegelijk met jou op vakantie gaan, wie 
zorgt er dan voor de planten? Daarvoor is er nu de 

AquaBloomset. Een volautomatisch watergeef
systeem voor planten op balkon en terras. 

Groepeer maximaal 20 potten, steek  
de druppelaars in de kluit en vul het 
waterreservoir. De pomp werkt op 
zonneenergie. Ook fijn: het Aqua
Bloomreservoir bestaat voor meer 
dan tachtig procent uit gerecycled 
materiaal. AquaBloom-set, € 122,99 
en € 137,99 (incl. waterreservoir 10,5 l), 

www.gardena.nl

Wurmenleger
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TUIN
BOEK

Tips & trics voor 
moestuiniers

Moestuinieren is heerlijk! Eerst zien 
hoe de zaden opkomen, dan  
verzorgen en daarna oogsten  

en verwerken tot een smakelijke 
schotel. Maar ook, misoogsten, 

doorschietende sla en kilo’s  
sperziebonen die tegelijk rijp zijn. 
De Vlaamse moestuinkoning Wim 

Lybaert deelt in zijn boek ‘In de 
moestuin’ zijn plezier in moestuinie-
ren. Het boek is in tweeën gedeeld: 

de ene helft is een persoonlijk  
dagboek per maand, de andere 

helft bestaat uit teeltbeschrijvingen 
voor beginners en gevorderden. 
Natuurlijk geeft hij ook aandacht 

aan mulchen, zelfgemaakte com-
post, fruit snoeien en biodiversiteit. 

‘Groentes die samen oogstklaar zijn, 
zijn ook samen lekker. Erwten en 

wortels, bonen en tomaat of noten 
en pompoen,’ schrijft hij. En zo  
is het. Een dik boek om eerst  

uitgebreid te lezen of om meteen 
door te bladeren naar de teelttips. 

Mijn buren hebben een heel onaantrekkelijk ogend huis 
neergezet, midden in het uitzicht van onze tuin op het 

zuiden. Hoe onttrekken we dat aan het zicht zonder  
meteen een dikke coniferenhaag neer te hoeven zetten? 

- Luc Raats uit Almere-Hout 

Als tuinontwerpers kijken we altijd naar het geheel. Het uitzicht 
(en de inkijk!) is een van de aspecten om rekening mee te  

houden. Door de tuin als geheel onder de loep te nemen en  
niet op één uitdaging te focussen, kun je veel meer bereiken  

dan alleen een oplossing voor het uitzichtprobleem. 
Zoals bij elke specifieke ontwerpvraag zijn er meerdere  

oplossingen mogelijk, die allemaal voor- en nadelen hebben.  
De opties lopen grofweg van eigen woning tot erfgrens: 

1. Een oplossing aan de eigen gevel (pergola, veranda), dit 
beperkt het zicht omhoog, maar niet de diepte van het zicht de 

tuin in. Daarnaast creëer je meteen een lekkere zitplek.
2. In de tuin een boom plaatsen. Wellicht is dit ook wel fijn om de 
hete zon van de eigen achtergevel te houden. Ook al is de boom 

niet wintergroen, alleen al de takken schermen het zicht af en 
zorgen voor meer afstand (en diepte!) in de tuin. Kleine tuin?  

Dan kan een pergola een vergelijkbaar effect geven.
3. Achter in de tuin, een hoge (wintergroene) haag en/of  
leibomen plaatsen. Dit is een veel gebruikte oplossing,  

maar bij De Bloeimeesters niet populair. Waarom? Je maakt  
de tuin optisch kleiner met zo’n hoge wand. Die benadrukt  

namelijk de begrenzing van de tuin. 
4. Combineer de bovenstaande oplossingen. Zeker als er  
voldoende ruimte is, werkt een combinatie vaak het best. 

Moraal van het verhaal: kijk naar de tuin als geheel en niet alleen 
naar het ‘probleem’, zo kom je tot een betere oplossing. Zet de 
opties op papier, op een eenvoudige plattegrond. Lukt dat niet; 
een tuinontwerper heeft ervaring met dit soort uitdagingen en 

kan je helpen om de ideale oplossing te vinden. 

De tuinexperts van  
De Bloeimeesters 

beantwoorden elke 
maand tuinvragen van 

Seasons-lezers.  
Heb jij een tuinvraag? 

Mail hem naar  
info@seasons.nl

‘In de moestuin’, Wim Lybaert, € 40, 
www.standaarduitgeverij.be
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Juli is dé plukmaand bij uitstek, dus pak mand of emmer, verzamel en geniet van  
wat borders en bermen nu te bieden hebben. 
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1. Rozenritser van roestvrij staal, voor het  
eenvoudig verwijderen van doornen en  
bladeren. Ook te gebruiken voor andere  
bloemen, € 3,50, www.dewiltfang.nl 
2. Bolvaas Bulb van gerecycled glas, 19 x h 25 
cm, € 21,95, www.urbannatureculture.com 
3. Sussex trug: een oogstmand om in stijl  
van alles te verzamelen, van bloemen tot  
fruit, van eieren tot noten, 41 x 30 x 27 cm,  

€ 18,95, www.kitchengardenshop.nl
4. Zomerboeket van o.a. ridderspoor, Allium, 
pioenroos en lelie (kijk voor meer inspiratie  
op www.mooiwatbloemendoen.nl), in een 
vaas van gerecycled glas, 22 x 23 cm, € 17,95 
www.urbannatureculture.com
5. Een traditionele Japanse kenzan, ook wel  
stekelige kikker genoemd, is ideaal bij bloem-
schikkken. De rubberen ring beschermt je vaas 

of schaal tegen beschadigingen. In 2 maten, 
vanaf Ø 4,4 cm, 91 rvs pinnen, € 19,93, 
Esschert Design via www.trendsandvision.nl
6. Bloemenschaartje met messen van  
koolstofstaal, € 22,95, Burgon & Ball via  
www.dewiltfang.nl
7. Bindtouw van honderd procent katoen, 
55 m op rol, € 2,49, Esschert Design via 
www.demoestuinwinkel.nl
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