
 

Nieuwsbrief kwekerij De Tuinstek september 2022 

De rust keert terug in de tuin, een spinnenweb glinstert in de ochtendzon, de mist doet er nog een 

schepje bovenop. Alhoewel in deze droge, hete nazomer dit beeld nog even op zich zal laten wachten 

is mijn vermoeden. Als tuinder kan je nu een beetje achterover leunen en voldaan terugkijken op het 

afgelopen tuinseizoen. Toch knaagt soms op de achtergrond de gedachte dat het tijd is om te 

inventariseren en nieuwe plannen te maken voor de tuin. Het is een goede periode om nu de tuin 

nog vol te zetten met planten omdat de wortelvorming nog even doorgaat, de planten goed kunnen 

aanslaan voor de winter zodat je volgend voorjaar kan genieten van je nieuwe bloementuin.  

 

Oogsten door het tuinseizoen heen 

Hier bespreek ik twee bekende 1- jarige planten die lekker lang doorbloeien en waar van alles mee 

kan, met als sluitstuk toch nog maar weer een Salvia.  

Calendula officinalis – de Goudsbloem een zeer langbloeiende 1-jarige plant die zich goed spontaan 

kan uitzaaien zodat deze lekker in je tuin aanwezig blijft. Bekend om de geneeskrachtige werking 

maar ook de vers geplukte eetbare lintbloemetjes. Staat vrolijk over de salade gestrooid of in warme 

gerechten voor dat extra kleur accent. 

 

Tropaeolum majus – Oost Indische kers is een 1-jarige plant  met meestal rankende stengels en heeft 

een enorm lange bloeitijd. De bloem smaakt licht pittig als een radijsje. Leuk gegeven is dat je in deze 

periode de gevormde zaaddoosjes in kan maken als kappertjes.  

 

Salvia Amistad – Bekende hoge langbloeiende kuipplant, prachtig in de border, indrukwekkend op 

het terras. De bloemetjes zijn eetbaar, hier kan je van oogsten tot ver in het najaar.  



 

 

 

Zaterdag 3 september en zondag 4 september open dagen De Groene Route 

‘Rust, een prachtig herfsttoetje’, is het thema van dit laatste open weekend van De Groene Route. De 

kwekerij is alleen op zaterdag 3 september geopend. Kijk voor meer informatie over de deelnemers 

op www.degroeneroute.nl. Bij de kwekerij staan de siergrassen dit weekend in het zonnetje: ‘ Herfst 

met Siergrassen’. Grassen brengen beweging in de border, bij een licht briesje zie je de aren al 

zachtjes wiegen. Tevens zorgt de bloeiwijze van de siergrassen voor een prachtig wintersilhouet, pas 

eind maart knip je de oude stengels eraf.  

 

Nieuw in het assortiment 

Calamagrostis acutaflora ‘Overdam’ is een recht opgaand siergras dat ruim een meter hoog kan 

worden tijdens de bloei. Vanuit het lichte bonte blad vertoont het halverwege de zomer haar 

goudbruine aren. Combineert makkelijk in de border met andere vaste planten, kan in groepen gezet 

worden of als losjes tussen bloeiende planten zoals de Achillea, Helenium en Echinacea. 

http://www.degroeneroute.nl/


 

 

 

Stipa calamagrosties ‘Allgau’ is net iets steviger dan de Stipa tenuissima ‘Pony Tails’ maar beweegt 

net zo soepel in de border. De goudgele aren glinsteren als diamantjes in de nazomerzon, 

diamantgras is dan ook haar Nederlandse naam. Met een hoogte van 50 tot 70 cm een praktische 

vuller voor de kleinere border met een zeer lange bloeitijd van juli tot ver in september. 

 



 

Opbouw kwekerij De Tuinstek 

Deze maand blikken we even terug naar half februari van dit jaar, het moment dat de eerste planten 

arriveren op de nieuwe locatie. Daaronder het resultaat na 6 maanden opbouwen, we kunnen het 

bijna zelf niet geloven. We maken er samen weer een mooi paradijsje van! 

 

 

 


