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Saskia de Valk brengt
veel tijd door in haar
groene volkstuin en is
graag bezig met alles
wat groeit en bloeit. Ook
in haar ontwerpatelier
Vlinder & Vogel vormen
bloemen de basis.

VI NGERS
KROONJUWELEN

Dit is hét jaar
van de botanische tuin. Op de
tentoonstelling
Kroonjuwelen
presenteren
de tuinen van de Nederlandse
Vereniging Botanische Tuinen
de meest bijzondere planten uit
hun collectie. Spectaculair, heel
oud, bedreigd – altijd met een
bijzonder verhaal. hortus.nl

Een frisse uitvoering van het
traditionele herbarium.
Er staan 100 kruiden in, elk
voorzien van een mooie
tekening en informatie over
de botanische naam, plaats
van herkomst, variëteiten, het
verbouwen en de beste
zaai- en oogsttijden.
Een inspirerend naslagwerk
voor iedereen.
Herbarium € 24,95 (thoth.nl)

FLOWERPOWER

T U I N V O G E L- A D V I E S

Bloemen kunnen overal! In
de tuin, in je haar, op je bord
en in de cocktail. De bloemen
van Bloombites zijn speciaal
gekweekt voor culinair gebruik
en maken gerechten of drankjes
extra mooi. bloombites.nl

Weinig vogels in de tuin? Voor Vogelbescherming
werken door heel Nederland tuinvogelconsulenten,
die vogelvriendelijke tuintips geven en vertellen
welke planten en struiken bepaalde vogels aantrekken. Kijk voor regio’s en tarieven op de site.
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KRUIDENTUINTJE
ANNO NU

PRAIRIETUIN
Er zijn enorm veel soorten
siergras. In een prairietuin
vind je ze allemaal terug,
samen met andere, kleurrijke
beplanting. Voordeel: de tuin
is onderhoudsvriendelijk,
omdat er nauwelijks hoeft
te worden bemest, gesproeid
of gewied. Een prairietuin
trekt vlinders, bijen en
andere insecten. Lianne Pot
– tuinontwerpster en
eigenares van een kwekerij
in de Wilp – geeft cursussen
om zo’n tuin zelf aan te leggen.

MY CUP OF MUNT
Er bestaan wel twintig soorten
munt – in pot of in de volle
grond. Lekker als verse muntthee bijvoorbeeld. Naast
de bekendere muntsoorten
zoals de Marokkaanse en
Zwitserse zijn er steeds meer
aparte soorten te krijgen bij
het tuincentrum. Probeer
bijvoorbeeld eens appel-,
chocolade-, aardbei- of
ananasmunt. Lekker fris en
decoratief in een karaf.

OOSTERSE
SFEREN
Ze zijn er in
verschillende kleuren,
van roze tot parelmoer
en paars. De oosterse
papaver heeft wel de
eigenaardige eigenschap
om na de bloei bovengronds
volledig af te sterven.
Geen paniek! De plant
neemt gewoon een
rustpauze tot later in het
jaar. Knip de uitgebloeide
bloemen weg. De plant
komt na een tijdje fris terug.

siergras.nl

TUINSCHORT
Handig! Bewaar kleine items
in de zakken en hang tuingerei
aan de lussen. Het schort is
waterafstotend, maar toch
zacht en ademend, zodat het
ook nog comfortabel draagt.
Schort € 4,95 (Ikea)

IK ZIE, IK ZIE,
WA T J I J N I E T Z I E T …
Je zou het niet zeggen, maar een gewone
spreeuw heeft ook z’n magische kanten. Het
verenkleed heeft in de zomer een heel bijzondere eigenschap. Wie goed kijkt, ziet allerlei
kleuren over de veren uitwaaieren, zoals bij
een olievlek op het water. Heel speciaal!
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