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De dagen zomeren door, het is vakantietijd, ook de tuin ligt loom in de zomerzon. Een boeket 

plukken, wat uitgebloeide bloemen afknippen of een ongewenst kruidje verwijderen. Veel mensen 

gebruiken de vakantie tijd juist om de tuin eens flink onder handen te nemen of een stuk tuin 

opnieuw aan te planten. Ter inspiratie bezoeken zij dan de kwekerij waar zoveel in bloei staat nu, dat 

is prachtig om te zien en met gemak worden de mooiste combinaties gemaakt. De zomer wordt nog 

wat verder opgerekt door de aanplant van Dahlia’s, zolang er bloemen zijn in de tuin is het zomer. Er 

staan enkele prachtige Dahlia’s op u te wachten… 

 

Oogsten door de seizoenen heen 

Planten die gebruikt worden in de border en ook nog eens een smakelijk hapje zijn, dat is het 

verrassende van een tuin. Hier volgen enkele aanbevelingen van kruiden  voor zomerse zonnige 

dagen. 

Hemerocallis – De 1-dags lelie is een mooie sierlijke bladplant die ook nog eens grote bloemkelken 

heeft in warme kleuren. Het is bij de meeste wel bekend dat de bloemen eetbaar zijn en smaken licht 

naar radijs. De smaak zal u verbazen.  

 

Monarda – De bergamotplant vraagt een goed doorlatende bodem op een licht beschaduwde tot 

zonnige plek. Bladeren en bloemen worden gebruikt in thee en salades of als siroop. Heeft een 

kruidige geur, tussen tijm en citroen in. 



 

 

Lippia  citriodora   - Vervaine valt onder de mediterranaire kruiden, niet geheel winterhard dus, deze 

maar wel prima over te houden door dit kruid vorstvrij te bewaren. De geur is zacht citroentjes fris, 

ideaal voor in een kan koud water en gedroogd nog steeds sterk geurend voor in de thee. Een zalige 

zomerse oppepper op hete dagen. 

 



 

Zaterdag 6 augustus en zondag 7 augustus open dagen De Groene Route 

‘Genieten van al dat leven in de tuin’, is het thema van deze open dagen. Kwekerij De Tuinstek doet 

dit weekend alleen de zaterdag 6 augustus mee. Ons thema is ‘Dahlia’s bloeien door’.  Kijk voor meer 

informatie over de deelnemers op www.degroeneroute.nl  

 

 

Nieuw in het assortiment 

Linaria Dial Park 

Een zeer langbloeiende vaste Linaria die niet uitzaait in de border. Bloeit met zachtrose aren 

gedurende bijna het hele tuinseizoen, een aanwinst voor de border, combineert makkelijk met 

andere bloeiers. Wordt goed bezocht door insecten en staat graag op een goed gedraineerde droge 

plek. Alhoewel, eenmaal gevestigd in de Hollandse klei ging deze plant jaren mee in mijn tuin. 

 



 

Verbena ‘Pink Cloud’ 

Sinds twee jaar in ons assortiment, een ontdekking uit eigen tuin. We vermoeden een kruising tussen 

Verbena officinalis en een Verbena hastata. De bloemen vormen een zachte wolk van lila rose 

bloemen, vandaar de gekozen naam ‘Pink Cloud’. Deze Verbena gedraagt zich als een vaste plant, 

komt trouw op dezelfde plek terug in de tuin, mits de bodem goed gedraineerd is. Prima weefplant in 

de border, maakt in het zelfde jaar na aanplant een mooi stevig gewas. Ondersteuning is soms nodig, 

de plant kan een flinke hoogte bereiken als zij het naar haar zin heeft.  

 

Stand van zaken opbouw kwekerij 

De opbouw van de gedemonteerde kas van de vorige locatie is gestart.  

 

 

 

 



 

De planten spelen deze tijd de hoofdrol 

 

De rijke oogst uit onze ‘voedseltuin’ 

 


