
Fruit van eigen bomen, dagelijks verse tomaten en 
steeds een ander plukboeket op tafel. We genieten 
van al het lekkers uit de tuin. Kleine klusjes, daar is 
het nu de tijd voor.
SAMENSTELLING MIRJAM ROSKAMP EN MARIE TROMP
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DOEN IN

•  Op een warme dag verdampt er veel 
water uit de vijver. Controleer het 
waterpeil en vul het aan met water 
uit de regenton. 

•  Verzamel het afgemaaide gras en 
strooi het als mulchlaag tussen de 
heesters. Het houdt vocht in de 
grond vast en voorkomt dat onkruid-
zaden ontkiemen.

•  Knip uitgebloeide tros- en groot-
bloemige rozen weg net boven een 
vijfblad. In een warme nazomer 
 blijven de rozen doorbloeien.

•  Snoei snelgroeiende hagen zoals 
liguster, veldesdoorn en haag-
conifeer (Cupressocyparis leylandii) 
nog een keer strak terug. De ‘mis-
knippen’ zijn al snel niet meer te zien. 

•  Geef hangmanden en potten met 
eenjarigen wekelijks vloeibare mest 
of eenmalig een eetlepel organische 
korrelmest. Hiermee verleng je de 
bloei tot in de herfst.

1 Aster ageratoides ‘Eleven 
 Purple’: als je in de nazomer ook 
een lilaviolet bloementapijt wilt. 
Bijen waarderen dat eveneens. 
BLOEI september-november 
↕ 40 cm STANDPLAATS (half)
schaduw.
2 Koreaanse wasbloem (Kiren-
geshoma koreana) is een hoge 
schaduwplant die zonder steun 

overeind blijft. De zachtgele 
 klokken zwaaien in de wind. 
BLOEI augustus-september 
↕ 100 cm STANDPLAATS (half)
schaduw.
3 Dovenetel (Lamium orvala): fijn, 
deze dovenetel blijft op zijn plek 
en wandelt niet verder. Mooi 
donker blad, rozerode bloei en 
een bijentrekker. 

BLOEI april-mei ↕ 40-60 cm 
STANDPLAATS halfschaduw. 
4 Ooievaarsbek Geranium 
 nodosum ‘Silverwood’: ijzersterke 
bodembedekker met witte 
 bloemen en glimmend blad  
dat het licht reflecteert. 
BLOEI mei-september 
↕ 30 cm STANDPLAATS (half)
schaduw.

5 Leliegras Liriope muscari 
‘Moneymaker’: wintergroen 
 grasje met lilakleurige, blauwe-
druifjesachtige bloemen in de 
nazomer. Onwaarschijnlijk mooi. 
BLOEI augustus-oktober ↕ 25 cm 
STANDPLAATS halfschaduw.

Met dank aan kwekerij 
www.pietersplanten.nl

5X GESCHIKT VOOR DROGE SCHADUW
In droge, warme zomers worden zelfs schaduwplekken droog. Pas de beplanting erop aan: deze vijf planten houden van droge schaduw  

en bloeien ook op een plek met weinig licht. 

•  Knip beschadigd blad van vrouwen-
mantel weg tot op het hart. Het 
nieuwe blad groeit snel en blijft in de 
winter aan de plant.

•  Als het loof van de uien omvalt, zijn 
ze oogstrijp. Spit ze op een droge 
dag uit de grond en laat ze op de 
grond liggen om te drogen.

•  Steek paardenbloemen met wortel 
en al uit je gazon. Het jonge blad is 
smakelijk door een salade.

•  Zomerappels zijn plukrijp als ze     
met steel en al loslaten als je          
de appel voorzichtig draait.      
Zomerappels zijn niet lang houd-
baar, snel smullen dus!

•  De grond is warm, de nachten zijn 
vochtig; het ideale weer om een 
nieuw gazon van graszoden te 
leggen.

•  Blijf boeketten knippen van dahlia’s. 
Hoe meer je knipt, hoe langer ze 
 blijven bloeien.
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Knip de stelen van 
uitgebloeide lavendel 

met een paar 
centimeter van het 

blad weg. Zo blijft de 
lavendel bossig en 

compact. Maak bosjes 
van de lavendel en 
hang ze te drogen.
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Het is gelukt! Je hebt bloemen gezaaid die vlinders 
aantrekken, een rommelhoekje in de tuin voor de 
rupsen, stenen waar vlinders zich kunnen opwarmen 
–en ja,daar zijn ze dan, fijn! 
Maar wat zijn het? Hoe heten ze? Hoelang leven ze? 
Met de compacte ‘Minigids vlinders van  Nederland 
en België’ ben je er snel uit. De minigids is een 
handige uitvouwkaart waarin alle vlinders duidelijk 
afgebeeld staan. Met klinkende namen als kleine 
vos, gehakkelde aurelia of landkaartje. Handig: bij 
elke vlinder staat vermeld wat de waardplanten zijn 
waarop ze leven. Ook de grootte van het insect en 
de periode van het jaar waarin ze zijn te zien worden 
genoemd. Sommige vlinders hebben twee generaties per jaar, 
 andere leven heel kort. Toch leuk als je ze op die ene dag herkent. 
‘Minigids vlinders van Nederland en België’, paperback, € 6,95, 
www.knnvuitgeverij.nl

DOEN IN WETEN IN

augustus

Net als in veel andere tuinen zijn in de afgelopen jaren de 
buxussen in de tuinen van Paleis Het Loo ten prooi gevallen 
aan buxusmot en -schimmel. Eind april is in de zeventiende-
eeuwse paleistuinen begonnen met het planten van drie 
 verschillende buxusvarianten die, voor zover nu bekend is, 
resistent zijn tegen buxusschimmel en een hogere weerstand 
hebben tegen buxusmot. Het gaat om Buxus ‘Heritage’, 
‘Renaissance’ en ‘Babylon Beauty’. Doe er je voordeel mee.

Wat merk ik als ik biologisch gekweekte planten 
in mijn tuin plant?
“Als je planten in hun eigen tempo laat groeien zonder 
gebruik van groeiversnellers, kunstmest of gewas-
beschermingsmiddelen, krijg je per definitie een sterkere 
plant. Deze sterke en gezonde plant handhaaft zich 
 gemakkelijker in de tuin, dat merk je direct. Ook in de 
lange droge periodes van de laatste jaren. Omdat er 
geen pesticiden inzitten, zijn deze planten veilig voor 
insecten en dat is weer goed voor het ecosysteem.”

Naast de kweekbedden heb je een enorme 
moerplantenhoek. Welke plant heeft jou verrast 
en moet meer worden aangeplant?
“Slangenkop (Penstemon ‘Schoenholzeri’) is een fantasti-
sche plant. Hij bloeit maandenlang in een prachtige rode 
kleur, als je steeds de uitgebloeide bloemen wegknipt. 
Daarnaast is het leuk dat deze Penstemon groenblijvend 
is in de winter.”

Scheur, zaai of stek je de planten? 
“Op onze kwekerij scheuren wij de planten vooral. We 
gebruiken de planten uit de moerhoek, rooien ze op en 
delen de wortelkluiten in kleinere stukken. Ons assortiment 
leent zich daar goed voor. Daarnaast hebben we meteen 
planten met prachtige wortels die we direct kunnen op-
potten. Na een korte groeiperiode zijn deze sterke planten 
klaar voor de verkoop.”

Kwekerij van Houtum & Bio-Kultura, Vossensteinsesteeg 1, 
Doorn, www.kwekerijvanhoutum.nl

augustus

WATERPRET
Als alle zomerframbozen zijn geoogst, 
knip je de bruine stengels net boven de 
grond af. De nieuwe stengels komen 
als rechte, frisgroene scheuten uit de 
grond. Bind de stengels van dit jaar 

vast aan draden. Deze scheuten dragen 
volgend jaar vruchten.

Planten met blad en bloemen parelend van 
de ochtenddauw, het is een prachtig gezicht. 
Nadeel: als het blad niet goed opdroogt, 
groeien er snel schimmels zoals meeldauw 
op. Schuif de planten in potten uit elkaar, 
knip aangetast blad weg en verplaats de 
sproeier zodat het blad droog blijft.

Water brengt leven in de tuin, en met terrasvijver Quadro I kun 
je dat leven gewoon op je terras volgen. Hij is diep genoeg 
voor waterlelies en andere waterplanten. Wil je ook vissen 
houden, dan heb je een diepere vijver nodig, zoals de Quadro 
Wood III met filtersysteem. 
Houten terrasvijver Quadro I, 120 x 90 x 34 cm, bestaat uit een 
omranding, € 169, en de vijverbak Quadro 5, € 79,95. Te koop 
bij verschillende (online) tuinwinkels. 
Kijk voor meer informatie op www.ubbinkgarden.com
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VAN DE FUCHSIA

Nat BLAD

Kwekerij Van Houtum ligt op een prachtige locatie, 
pal naast het Von Gimborn Arboretum in Doorn. 
Jan van Houtum is gespecialiseerd in het biologisch 
kweken van vaste planten, gewoon in de buiten-
lucht. 3 vragen aan de kweker:

Nieuwe              

STERKE BUXUS
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VLINDERPARADIJS

Stekje 
Onze oma’s deden het al, stekken 

 maken van hun lievelings-
geranium, -fuchsia, 
 -hortensia en blauwe 
 margriet (Felicia). Deze 
 stekken lieten ze over-
winteren, voor een verse  

start in het voorjaar.
Zo stek je ze:

•  Knip stukken van 10 cm van een sterke,                
gezonde plant.

•  Haal de onderste blaadjes van de stek.
•  Snijd de stek schuin aan, net onder een bladknop.
•  Gebruik stekpoeder voor snel ontwikkelen van 

wortels.
•   Steek de stekken weg in bloempotten met 

 stekgrond. 
•  Geef de stekken water en trek een plastic zakje 

over de stekken.
•  Haal wekelijks het plastic er even af, lucht de   

planten een kwartier en dek ze weer af.IS
TO

CK
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Stokroos, Cosmea, 
leeuwenbek… deze één-en 
tweejarige planten wil je 
volgend jaar weer in de

 tuin. Laat een paar bloemen 
uitbloeien en verzamel de 
zaden. Leg ze te drogen op 
papier in de vensterbank en 
bewaar de zaden luchtdicht 

en donker in enveloppen 
met de naam erop.

De eerste potten met eenjarigen zijn uitgebloeid. Dat geeft ruimte voor de 
guirlande-hortensia ‘Runaway Bride’ die graag in een pot groeit. Deze hortensia 
wordt niet hoger dan 60 cm en heeft overhangende slingertakken vol bloemen. 
Bij lagere temperaturen verblozen de witte bloemen naar roze. In de herfst   
verkleuren ze naar oranjerood. 

Kijk voor meer info op www.hydrangearunawaybride.com/nl

Planten groeien het best bij een bepaalde zuurgraad 
van de bodem. Lavendel en druiven houden 
van een kalkrijke grond met een hoge pH. 
 Rodo dendrons leven op bij een lage pH.  
Meten is weten; met een pH- en vochtigheids-
meter weet je het zeker. Steek de sonde 
voor driekwart in de grond, na ongeveer  
1 minuut lees je het resultaat af. Ze zijn voor 
planten binnen en buiten te gebruiken.
Nature® pH- en vochtigheidsmeter, € 14,95.
www.naturegardening.eu

BODEMTEST
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Lieveheersbeestjes die luizen eten, die 
kennen we. Er zijn nog veel meer roof-
insecten die plaagbeestjes bestrijden. 
Aaltjes bijvoorbeeld, die in deze periode 
naaktslakken aanpakken. Je bestelt ze 
online en ontvangt ze over de post.
DCM Phasmi-Guard® via www.dcm-info.nl

HANGENDE 
HORTENSIA
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Aanvallen!
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Of je nu een lang weekend eropuit gaat of een paar weken, met een watergeefsysteem 
voor je planten doe je dat met een gerust gemoed.

augustus

Kunststof watergeefsysteem Aqua Care.  
Vul de bol met water en prik die onder een 

hoek in de potgrond, € 8,99, www.elho.com

De olla (spreek uit: ojja) is een terracotta 
pot die je met water vult en ingraaft tussen 
de planten. In 3 maten. Vanaf 16 cm, € 9, 

www.devogelpot.nl

Watergeefsysteem Waterworks bestaat uit 
een glazen bol en gedeeltelijk geglazuurde 

terracotta steker, € 27,50, 
www.shophouseofthol.nl

Waterbesparend sproeien met het Micro-
Drip-System. Startsets voor bloempotten, 

-bedden, moestuinen en rijplanten,
 vanaf € 25,49, www.gardena.com

Waterdruppelkit, inclusief waterreservoir 
om op te hangen, 5 meter irrigatietube en 

6 verstelbare druppelaars, € 19,95, 
ACD via www.allgarden.nl

Bewateringsstenen van handgeblazen glas 
die je vult met water. In 3 tot 4 dagen geven 
ze het water geleidelijk af. Set van 2, € 12,95, 

Kikkerland via www.ditverzinjeniet.nl

De Wiltfang Nat-Mat is een herbruikbare, 
sterk  absorberende watermat om planten 
water te geven (tot 2 weken afwezigheid),  

40 x 56 cm, € 7,50, www.dewiltfang.nl

Watergeefsysteem van kunststof bekers 
die je in terracotta stekers plaatst. Set van 4, 

€ 54,95, www.tuinadvies.nl

Druppelaars van terracotta waarop je een 
petfles van maximaal 1,5 liter draait. 

Set van 4, € 22,95, www.dewiltfang.nl

SHOPPEN


