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TEKST MIRJAM ENZERINK

Droogteminnende planten
Veel planten bezweken vorig jaar zomer onder de aanhoudende
hitte en droogte. Heb je een zonnige hoek in de tuin, overweeg dan
de aanschaf van droogteminnende planten. Soorten met mediterrane wortels verdragen warmte en schrale grond. Vaak zijn dit
kruidachtigen, grijsbladigen, stekelige planten en soorten met dik
en viltig blad. Ook ‘prairieplanten’ als rode zonnehoed (Echinacea)
en bergamotplant (Monarda) zijn vaak geschikt voor een droge en
sen die weinig vocht nodig hebben, zoals struisriet (Calamagrostis)
en lampepoetsersgras (Pennisetum).
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zonnige standplaats. Combineer deze vaste planten met siergras-
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1. De bloemen van de kogeldistel (Echinops ritro
‘Veitch’s Blue’) trekken bijen en hommels aan.
2. Brandkruid (Phlomis russeliana) kan tegen zon en
vorst maar heeft een hekel aan natte voeten.
3. Zeekool (Crambe) houdt zich staande onder
schrale omstandigheden aan de kust.
4. Muurfijnstraal (Erigeron karvinskianus) zaait zich
uit op warme plekken, zoals tussen steentjes.
5. Bloemen van de stekelige berenklauw (Acanthus
mollis) komen alleen volledig uit in de volle zon.
6. Met kattenkruid als dit, Nepeta ‘Six Hills Giant’, vul
je gaten op en ze blijven doorbloeien.
7. De kleine haartjes op de stelen van prikneus
(Lychnis coronaria) weerkaatsen zonlicht.
8. IJzerkruid (Vernonia angustifolia ×missurica) lijkt
op Koninginnekruid maar verlangt een minder
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‘Big Ears’) heeft een isolatielaagje zodat hij vocht
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niet snel verliest.
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vochtige standplaats.
9. De fluweelbehaarde ezelsoren (Stachys byzantina
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TUINAGENDA
GEK OP PIMPERNELLEN
11 t/m 13 JUL | De tuindames van Kwekerij De Werkplaats in
Katwijk zijn weg van rode pimpernellen (Sanguisorba). Het
zijn sterke en langlevende planten die een border hoogte,
kleur en dynamiek geven. Op zaterdag is er om 14.00 uur
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een rondleiding over de kwekerij met speciale aandacht voor
de grote collectie pimpernellen. www.festinalentetuin.nl

OP BEZOEK BIJ DE IMKER
13-14 JUL | Tijdens de Landelijke Open Imkerijdag kun je
op 250 locaties een kijkje nemen bij imkers. Zo zijn er
kleine bijenstallen in natuur- en heemtuinen, maar ook

SLOW FLOWERS

imkerijen en bijenhoudersgildes op landgoederen. Imkers

Slow Flowers zijn bloemen die zonder kunst- en vliegwerk

tonen de koningin in hun kasten, er zijn demonstraties

worden geteeld. Gewoon in het seizoen en in de volle Hollandse

honing slingeren en tips voor het bijvriendelijk inrichten

grond. Op www.slowflowers.nl brengt Willemijn ter Hart van

van tuin, terras of balkon. www.bijenhouders.nl

Flowerstories deze groep telers in beeld. “Het zijn hardwerkende, inspirerende mannen en vrouwen die de volle grond

ZOMERSE GEUREN

bezaaien met de mooiste soorten op een natuurvriendelijke

20-21 JUL | De Groene Route leidt langs bijzondere

manier. En dat mag gezien worden!” Op de site ontdek je welke

privétuinen, creatieve groenontwerpen en passievolle

bloemen waar groeien. De meeste telers staan op de lokale

kwekers in Noord-Holland. Duurzaamheid en milieubewust

markt, bieden bloemenabonnementen óf hebben een mooie

werken is de gemene deler van alle adressen. ‘Bloemen

locatie waar je je eigen slow flowers mag plukken.

kleuren, zomerse geuren’ is het thema van het open
weekend in juli. Je kunt dan onder meer het nieuwe adres
van wilde zadenleverancier De Bolderik bewonderen. De

De bloem van een Hemerocallis
bloeit slechts één dag, vandaar de
Nederlandse naam: daglelie

Indian Summer Garden van Versicolor is dan op z’n mooist.
En in tuin De Zonnehoek kun je geweckt fruit kopen
in het kleinste winkeltje van Wieringen. Kijk voor alle
deelnemende adressen op www.degroeneroute.nl

150 SOORTEN HORTENSIA'S
JUL-AUG | Bij Het Houten Huis in Zaltbommel kun je op
vrijdag en zaterdag in juli en augustus genieten van 150

KLEINE
VLINDERSTRUIKEN

verschillende soorten bloeiende hortensia's. De collectie

De collectie ‘Free

tensia ‘Snowflake’ met dubbele witte bloemen. Fraai

Petite’ bestaat uit

pastelkleurig zijn dubbelbloemige hortensia’s ‘Emotion’,

dwergvlinderstruiken die

‘Passion’ en ‘Romance’. Andere blikvangers zijn nieuwko-

maximaal 70 cm groot

mers seringhortensia ‘Hopcorn’ en Hydrangea aspera, met

worden. Ideaal voor de

groot viltig blad. De planten staan in ruime potten en

kleine tuin, balkon of

kunnen thuis direct de aarde in. www.hethoutenhuis.eu

telt verschillende nieuwigheden, waaronder eikenbladhor-

terras. Mits goed verzorgd,
aarden ze namelijk ook

NATUURMARKT

in pot. Alle variëteiten

7 AUG | De Kruidhof in het Friese Buitenpost is de

geuren zoet en lokken

grootste botanische kruidentuin van Europa. De tuin

vlinders en bijen. Er is keuze

maakt zich onder meer hard voor het in stand houden van

uit opvallende kleuren:

bedreigde plantensoorten. Ook kun je hier sfeerproeven in

van de ‘Snow White’ en

zeventien thematuinen. Tijdens de open dag met natuur-

paarse ‘Tutti Frutti’ tot de

markt presenteren ruim zeventig standhouders hun

‘Lavender Flow’, die met maximaal 25 cm wel heel petit is. Geef

biologische (streek)producten. Gratis entree.

de dwergheesters een zonnige plek in de tuin. Onder meer

www.dekruidhof.nl

verkrijgbaar via www.directplant.nl
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Tuinshopping
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1. Dromen in de schaduw

3. Vuurvliegjes

5. Water vangen

6. Mojo Berry

Geen gesleep met een

Twaalf hommels veranderen

Regentonnen zijn vaak

Dol op de smaak van

parasol meer: op de Dream

in vuurvliegjes aan deze

blikvangers vanwege hun

moerbeien maar weinig plek

Chair van Vivere kun je

ledsnoer Solvinden. Werkt op

opvallende vorm. Maar deze

in je tuin? Dwergmoerbei

comfortabel loungen, lezen

batterijen. € 12,95, via

(kunststof) ‘Woody’ van

Morus rotundiloba Mojo

of luieren in de schaduw.

www.ikea.nl

Garantia mag ook gezien

Berry doet het goed in pot en

worden. Gebruik hem

een zonnige plek in de tuin.

meteen als voetstuk voor

Vanaf juli geeft de struik

€ 264,95, via www.fonq.nl
4. Retro design
Barbecueën doe je in stijl

(hang)planten.

volop bessen. Heerlijk in

Hét cadeau voor wijnliefheb-

met tafelmodel Cube van

100x124x40 cm. € 432, via

cake, jam en smoothie!

bers met een tuin: deze

Everdure. Een ontwerp van

www.duurzametuinartike-

Vanaf € 11,50, via

druppelaar voor oude

de Engelse topkok Heston

len.be

www.baldur-nederland.nl

wijnflessen geeft, op z’n kop,

Blumenthal. In kaki, oranje,

langzaam water af aan

zwart en grijs met een

potten. € 21,50 voor een set

bamboe werkblad.

van vier, via www.wiltfang.nl

23x34,7x42,5 cm. € 169, via

2. Water bij de wijnfles

www.allesvoorbbq.nl
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ZAKBOEK VOOR DE BIJENTUIN
Auteurs: Bart Vandepoele en
Bruno Remaut
Uitgever: Lannoo
Aantal pagina's: 160
Prijs: € 18,99
EAN: 9789401458573
Als je de foto’s in het Zakboek voor de
bijentuin ziet, wil je direct een bijenhotel
bouwen, borders inrichten als gedekte
tafels voor bijen, een bijenbollenveldje
aanleggen, kortom: een ‘bijenrestaurant’
maken van je tuin. Enthousiast nemen de
auteurs je mee langs talloze originele ideeën. Het doel: tuinen in België en
Nederland bijvriendelijker maken. Want: ‘zonder bijen geen lekkernijen’. Fijn
is de uitgebreide plantenlijst en de checklist voor een bijentuin. Verrassend
zijn de tientallen weetjes en tips. Wist je bijvoorbeeld dat het beter is voor de
bij om wilgen gefaseerd te knotten? De katjes zijn echte stuifmeelbommetjes.

TIP
Dol op verse oogst
maar geen eigen moestuin? Op www.lokaloka.nl
vind je onder meer
boerderijwinkels in jouw

5x in de schaduw

buurt met producten van
eigen land.

5. Geïnspireerd op de

3. Nieuw van Hartman:

4. Het opdraaimecha-

Lucas is er in vier

van Fatboy zit je hip

parasol Sophie. In

nisme maakt de

acaciaboom past dit

kleurcombinaties,

in de schaduw. Het

acht tinten, waaron-

Flores makkelijk te

asymmetrische

maar deze Botanical

vlaggetje laat zien

der mosgroen.

bedienen. In tien

design mooi in de

springt er echt uit.

hoe de wind staat.

Kantelbaar en in

natuurlijke kleuren

tuin. Met wit afneem-

Met draaihendel aan

255 cm hoog,

hoogte verstelbaar.

zoals saliegroen. Het

baar doek en

een hardhouten stok.

Ø 350 cm, 13 kg.

245 cm hoog,

volant aan de rand

geïntegreerde

260 cm hoog,

€ 379, via

Ø 300 cm, 7,5 kg.

zorgt voor extra

verlichting. 204-

Ø 300 cm, 7 kg.

www.fatboy.com

€ 109,95, via

schaduw. Hoogte

221 cm hoog,

www.hartman.nl

255 cm, Ø 300 cm,

breedste punt

7,1 kg. € 109,

238 cm, 11 kg.

www.madison.nl

Inclusief voet (40 kg).

1. Lanterfant Parasol

€ 99, via
www.lanterfant.eu

2. Onder de ‘Stripesol’

Vanaf € 1452, via
www.extremis.com

Een blaadje van de geurgeranium (Pelargonium graveolens) geeft ijsthee,
een sorbet of salade een fris citroenaroma
DROMEN IN DE
NATUURTUIN
Knus logeren en tegelijkertijd
inspiratie opdoen voor je eigen
natuurlijke tuin? Boek dan een
nachtje bij B&B NatuurlijkBuiten
in Sinderen (GL). Hier wandel
je vanuit de bedstee zo de tuin
in, waar je weg kunt dromen
bij borders die speciaal zijn
ontworpen voor vlinders, vogels,
kikkers en insecten. Combineer
een overnachting met een van
de workshops die de eigenaren
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regelmatig organiseren. Zo kun
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je hier je eigen natuurparadijs
ontwerpen en alles leren over
biologisch (moes)tuinieren.
www.natuurlijkbuiten.nl

