
5X PLUKRIJP ZOMERFRUIT
Rood fruit is de verzamelnaam voor al dit heerlijks. Fris, sappig, lichtzuur of zoet. 

Stokrozen, wat zijn ze mooi. Ze bloeien 
van onder naar boven. Onder aan de 
plant zijn de uitgebloeide ‘kaasjes’ te 
vinden. Pluk deze en haal de zaden eruit. 
Zaai ze meteen in potten en verplant de 
zaailingen nog voor de winter naar hun 
definitieve standplaats.
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BRAAM 
Rubus ‘Loch Ness’ is 
doornloos, dat plukt  
prettig. Wacht totdat de  
vruchten donkerpaars,  
bijna zwart zijn. Dan zijn  
ze rijp en op hun lekkerst.
↕ 2 m 

 juli 
 zon

RODE BES 
Ribes rubrum ‘Rondom’ 
geeft tot in september 
zachtzure bessen aan  
lange trossen.
↕ 150-200 cm 

 juli 
 zon

HERFSTFRAMBOOS 
Rubus idaeus ‘Fall Gold’ 
geeft gele, zoete vruchten 
die vogels niet lusten.  
Pluk ze als ze egaal geel 
zijn en makkelijk loslaten 
van de plant.
↕ 150-200 cm 

 juli 
 zon

JAPANSE WIJNBES 
Rubus phoenicolasius: 
pluk deze zoete bessen 
als beloning voor je  
tuinklusjes; ze zijn erg 
kwetsbaar en slecht te 
vervoeren. De zilverwitte 
bladonderkant maakt 
deze leiplant extra sierlijk.
↕ 200 cm 

 juli 
 zon

LOGANBES 
Rubus ‘Loganberry’ is  
een kruising tussen een 
braam en een framboos. 
De grote zoete vruchten 
zijn rijp als ze van rood 
naar zwart verkleuren.
↕ 150-250 cm 

 mei-juni 
 zon

augustus
Voor je het weet zijn die warme zomerdagen en -avonden  Voor je het weet zijn die warme zomerdagen en -avonden  
alweer voorbij. Dus, de tuin in en genieten. Pluk bessen en alweer voorbij. Dus, de tuin in en genieten. Pluk bessen en 

pruimen, knip uitgebloeide bloemen weg en snuif de geur op pruimen, knip uitgebloeide bloemen weg en snuif de geur op 
van vers gemaaid gras.van vers gemaaid gras.
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1
Stel de maaier iets hoger af.  

Gras groeit minder snel als het 
warm en droog is.

2
Een gazon moet nu niet meer hard 
groeien, sterke wortels zijn wel fijn. 

Strooi nu najaarsmest, dat zorgt 
voor weinig groei, een frisgroene 

kleur en gezonde wortels.

3
Jonge egels gaan nu door de tuin 

scharrelen. Zet een plank als trapje 
in de vijver zodat ze er zelf uit  

kunnen klimmen als ze erin vallen.

9tuinklusjes
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4
Knip uitgebloeide rozen terug,  

tijdens een warme nazomer blijven 
ze nog lang doorbloeien.

5
Snoei lavendel in een ronde vorm, 

knip de uitgebloeide takken met circa 
3 centimeter blad eraan weg. Droog 

de bloemen in bosjes op hun kop.

6
Scheer coniferenhagen heel licht.  

Na deze snoei maken ze nog kleine 
nieuwe scheuten en gaan mooi strak 

de winter in.

7
Steek uitlopers van aardbeien af, 

plant ze ondiep uit op een vers bed 
en verrijk de grond met compost.

8
Neem stekken van je favoriete  

pelargonium, de niet-winterharde 
geranium die het ook zo fijn in  

potten doet.

9
Plant saffraankrokusbollen.  

Als het meezit, bloeien ze over  
vier weken.
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Geheugensteun
Jaarlijks kiezen hoveniers en boomkwekers de 

Boom van het Jaar. Dit jaar is het thema 
geneeskrachtige bomen. Terechte winnaar is de 
Japanse notenboom Ginkgo biloba. Extracten 
uit het blad hebben een gunstige invloed op de 
bloedsomloop en het geheugen. De boom groeit 
smal omhoog, neemt weinig ruimte in en kleurt 
prachtig felgeel in de herfst. Van bladeren uit 

eigen tuin zet je thee, ideaal voor studenten en 
ouderen, omdat die de hersenen stimuleert.  
Hoogte: 8 m Standplaats: halfschaduw/zon

Klikken 
maar

Voor elke tuinklus is ander  
gereedschap nodig. Wolf-Garten 
kennen we al jaren van het klik-

systeem, waarbij je gereedschappen 
op een steel klikt. Dat scheelt ruimte 
en is gemakkelijk. Datzelfde systeem 

bestaat nu ook voor elektrische 
snoeiers en knippers. Op de steel 
van het e-multi-star™-systeem  

koppel je een hulpstuk, een gras-
kantenknipper, heggen- of takken-

schaar. Ook handig, je hangt de  
steel op in de muurbevestiging die 
tegelijkertijd de oplader is. Zo kun  

je altijd meteen aan de slag.
e-multi-star® takkenschaar TL 32 
eM, € 115,49; e-multi-star™ basis 

accu-steel BS 140eM, € 83,99; 
e-multi-star™ 2-in-1 oplader en 
bevestiging QC 25 eM, € 31,49, 

www.wolf-garten.com

We missen hem, de wintergroene buxus. Verbannen uit 
de tuin omdat hij kaalgevreten werd door buxusmot-

rupsen of aangetast door schimmel. Gelukkig is er  
nu Pireco Buxus Vitaal, uitgetest door buxuskwekers. 

Spuit dit middel over de plant en het maakt hem 
‘onsmakelijk’ voor de rups van de buxusmot. Die 
laat de plant met rust. Zo krijg je een sterkere en 

gezondere buxus die evenwichtig groeit. Hier-
door is de buxus weerbaar tegen toekomstige 

aanvallen van insecten zoals buxusmot en 
ziektes zoals buxusschimmel. Het product 

is veilig voor vogels, bijen en andere  
nuttige dieren.
Pireco Buxus Vitaal, flacon 750 ml kant-

en-klaar, € 10,95; flacon 1 l concentraat 
€ 19,95, www.pirecohuisentuin.nl IL
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Vitale
BUXUS
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Inspecteer de oudere bomen in je tuin. 
Dit jaar startte met veel stormen,  

waardoor takken afscheurden. De holtes  
en spleten die ontstonden zijn ideaal 
voor vleermuizen, dat dan weer wel.  

Ze verblijven er overdag. ’s Avonds jagen 
vleermuizen op muggen en eten er  
honderden, waardoor je ongestoord  

buiten kunnen zitten. Geen holtes in de 
boom? Hang een vleermuizenkast op  

tussen de takken of aan de gevel.
Vleermuizenkast Beaumaris Midi, € 37,99, www.vivara.nl

Hortensia stekken
Boerenhortensia, hortensia ‘Annabelle’ en eikenbladhortensia stek je nu. Zo doe je dat:
• Knip jonge takken zonder bloemen van de hortensia. Begin onderaan.
• Haal hier een bladpaar weg, knip 1 cm onder dit bladpaar de tak af. 
• Knip de tak boven het volgende bladpaar af. 
• Schrap wat bast weg onder aan de stek.
• Halveer het blad.
•  Dip de stek in stekpoeder en steek hem weg in een pot gevuld met stekgrond.
• Zet de pot onder een glazen stolp of plastic zak.
•  Zorg dat de stek niet uitdroogt, de zak mag eraf zodra er wortels onder uit de pot groeien.
• Laat de stek in deze pot overwinteren en plant hem volgend jaar uit.

WELKOM 
VLEERMUIS

Pruimentijd
Pluk pruimen als ze  

rijp zijn. Ze laten dan  
gemakkelijk los van  

de tak. Verwerk de oogst 
tot jam en chutney.  

Ruim afgevallen fruit op 
voordat de wespen erop 

af komen en het bijna eng 
wordt om erbij in de buurt 

te komen.
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Nieuwe tuinstijl, 
traditioneel  
én van nu

Eindelijk is er een naam voor een mix 
van zomers bloeiende vaste planten,  
grassen, planten met een herfstbeeld 

én planten in potten: de moderne 
cottagetuin. Greg Loades beschrijft in 

zijn boek ‘De moderne cottagetuin’ hoe 
je als plantenliefhebber verschillende 
tuinstijlen combineert. De ouderwetse 
cottagetuin had zijn hoogtepunt in de 
zomer, met bloeiende borders, rozen, 
vaste planten en eenjarigen. Nieuw is 
de Piet Oudolf-stijl: combinaties van 
grassen en planten die uitgebloeid 

ook sfeer geven. Als je die twee stijlen 
combineert heb je de moderne  

cottagetuin, een tuin met bloemen, 
grassen én vooral potten. Veel foto’s 
van borders en plantencombinaties 
maken je meteen enthousiast om je 

(strakke) tuin met grote groepen sier-
gras, salvia en verbena aan te passen. 

Greg beschrijft ook uitgebreid het 
combineren van planten in potten, 

onmisbaar in de Engelse cottagetuin. 
Een lijst met 50 basisplanten helpt je 

op weg naar de moderne cottagetuin.

Hoe krijg ik egels in mijn tuin? - Minke Glastra

Als ontwerpers van groene, beplantingrijke tuinen  
zijn wij blij met deze vraag. Want hoe groener en  

gevarieerder beplant de tuin is, hoe prettiger dieren  
zich erin gaan voelen. Dat geldt ook voor egels. Maar 

daarmee alleen ben je er nog niet. Egels vinden het heel 
prettig om zich een beetje te kunnen verstoppen onder 
de beplanting. Ook in de koele periode, als de planten 
in je tuin nog maar net weer boven de grond beginnen 
te komen, hebben ze zulke schuilplaatsen hard nodig. 

Ga dus nooit je tuin al winterklaar maken voor de winter. 
In het afgevallen blad, of onder afgestorven planten-
resten van bijvoorbeeld je varens is het ideaal toeven 
voor veel insecten en daarmee wordt je tuin ook een 
interessante foerageerplaats voor egels. Ook is het 
belangrijk dat ze de tuin in en uit kunnen, een haag  
is dan beter dan een schutting. Bij een bestaande  
schutting is een ruimte van 12 cm hoog en breed  

voldoende om ze binnen te laten.
Zelf gebruiken we in onze tuinontwerpen vaak  

bodembedekkende planten tussen de bomen en  
struiken. Met name de wintergroene bodembedekkers 
zijn ideaal voor een egel om zich te verschuilen. Op de 

kwekerij van De Bloeimeesters hebben we een tijdje 
terug egeltjes van de egelopvang uitgezet en het eerste 
wat ze deden toen we ze uit de kartonnen doos haalden,  
was wegscharrelen tussen de Pachysandra onder het 

struikgewas, op één onervaren jong egeltje na dat  
eerst de verkeerde kant op liep.

Het is ons nog niet opgevallen dat egels een grote  
voorkeur hebben voor inheemse planten, dus daar  
hoeven we dan weer niet al te streng over te doen.

De tuinexperts van  
De Bloeimeesters 

beantwoorden elke 
maand tuinontwerp-
vragen van Seasons-

lezers. Heb jij een 
tuinvraag? Mail hem 

naar info@seasons.nl

‘De moderne cottagetuin’, Greg Loades,  
€ 26,99, www.terralannoo.nl
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Geef je tuin tijdens een droge zomer op tijd water. Maak het jezelf gemakkelijk met een 
bodemvochtigheidssensor of een waterdruppelaar. Vergeet ook de vogels niet!

1 2

3

5 6 7

4

1. Regenketting met vogelbad, voor aan de 
dakgoot, € 37,50, www.trendsandvision.nl
2. Vul de glazen bol van de waterdruppelaar, 
steek in de aarde en het mega eenvoudige 
systeem geeft het water geleidelijk af, 22 cm 
lang, € 4,50, www.hema.nl 
3. Duurzame regenton van thermisch verzinkt 
staal, inhoud 210 l, € 405; standaard, € 185,55, 
Rheinzink, www.regenpijpvervangen.nl

4. Werkstation Waterworks van gepoedercoat 
staal, past op elke standaard buitenkraan. 
Afmetingen: 70 x 70 x 60 cm, € 379,  
www.weltevree.eu
5. Aquapop is een flexibele slang (15 m) met 
alles erop en eraan, die je na gebruik makkelijk 
in de bijbehorende tas (35 x 20 x h 23 cm) 
opbergt, € 49,99, www.intratuin.nl
6. Een bodemvochtigheidssensor is ideaal 

tegen waterverspilling. Steek hem in de  
grond tussen de planten en hij geeft aan  
of je al dan niet moet sproeien, € 52,99  
(Bluetooth), € 69,99 (Smart sensor), 
www.gardena.com
7. Oud zinken gieter met afneembare  
verlenging van de tuit. Afmetingen: 77,2 x 
22,1 x 52,7 cm, € 36,50, Esschert Design,  
www.trendsandvision.nl
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