
 

Nieuwsbrief kwekerij De Tuinstek juni 2022 

We gaan richting de zomer en genieten volop van het buitenleven. Wat een heerlijke tijd, de vaste 

planten in de borders groeien volop en er is steeds meer bloei te zien. Op de kwekerij wordt hard 

gewerkt om alle plantvakken weer helemaal vol te krijgen en de Salvia’s beginnen ook al te bloeien.  

In de media 

Onlangs heeft een artikel over kwekerij De Tuinstek en haar passie voor Salvia’s in het magazine 

Seasons gestaan. Hier zijn we natuurlijk hartstikke trots op! Veel Salvia liefhebbers komen dan ook 

speciaal naar onze kwekerij om hun eigen Salvia collectie uit te breiden. 

 

 

Zaterdag 11 juni en zondag 12 juni Open dagen De Groene Route 

‘Zomer, tuinen barstensvol leven’, is het thema van dit weekend. De kwekerij is dit weekend ook op 

zondag open voor bezoekers. Kijk voor meer informatie over de deelnemers op 

www.degroeneroute.nl  

 Bij kwekerij De Tuinstek hebben  de bijen- en vlinderplanten eens streepje voor dit weekend. We 

zien bijvoorbeeld al veel vlinders bij de Scabiosa en bij de Salvia nemerosa soorten zoemen de bijen 

en hommels er lustig op los. Om deze insecten groep gedurende het  tuinseizoen van nectar te 

voorzien mogen de najaar bloeiers niet ontbreken zoals de Sedum en de Asters. Keuze genoeg op de 

kwekerij dus kom langs en laat je verrassen door de mogelijkheden.  

 

Oogsten door de seizoenen heen 

Hieronder een noemen we aantal vaste planten soorten waarvan je niet zo snel verwacht dat deze 

naast hun sierwaarde in de tuin ook geschikt zijn voor gebruik in de keuken. 

http://www.degroeneroute.nl/


 

Sanguisorba officinalis ‘Pink Tanna’ – Deze pimpernel staat mooi voorin de border of in de 

kruidentuin. Het blad heeft een licht komkommersmaak en kan toegevoegd worden aan salade, 

soepen en stoofgerechten. 

 

Alchemilla mollis – De overbekende vrouwenmantel, een macho plant voor vrijwel iedere plek in de 

tuin. Het jonge blad kan je door salade gebruiken. Blad en bloem zijn zowel vers als gedroogd 

geschikt voor een heilzame thee. 

 

Achillea millefolium – Op een niet te natte, zonnige plek komt deze schermbloemige, duizendblad, 

goed tot zijn recht. Het jonge fijne blad is eetbaar en doet het goed in de rauwkost salade. 

Opbouw van de kwekerij 

Enkele uren per week werkt ThijsTuiniert op de kwekerij ter ondersteuning van de opbouw zoals het 

aanbrengen van hekwerk en bestrating. Langs het pas nieuwe grasveld zaait Peter de akkerrrand in 

met wilde bloemenzaad, 100 meter lang en 2 meter breed! In grote lijnen krijgt de kwekerij haar 

vorm en beginnen de eerste hagen te groeien en de borders te bloeien. 



 

 

 

 



 

 


