
 

Nieuwsbrief Kwekerij De Tuinstek oktober 2022 

Na een bewogen half jaar van verhuizen van de kwekerij en weer opbouwen is het nu tijd om even 

terug te kijken om daarna weer door te gaan voor het tuinseizoen 2023. Afgelopen seizoen was er 

een van pionieren op de nieuwe locatie voor wat betreft de groei omstandigheden in de polder. 

Wind, hitte en soms weer veel regen op een vrijwel nog onbeschutte kwekerij. De planten hebben 

zich goed gehouden, zijn er misschien wel sterker door geworden. De bloemenborders, de moestuin 

en fruitbomen groeien allemaal sterk en fier in de voedzame kleigrond. Daar kan je als tuinder echt 

van genieten, wat een groeikracht! 

Beplantingsplannen 

De laatste weken zijn nog veel mensen actief bezig met hun tuin. Na een verbouwing of als het 

nieuwe huis straks klaar is of omdat de voortuin van de vorige eigenaar toch wel saai is met die ene 

Hortensia en wat stenen. Goed om te zien dat tuinieren met veel planten en bloemen steeds vaker 

de vraag is van onze klantenkring, fijn om advies te geven zodat de plannen van nu ook omgezet 

worden in rijk bloeiende tuinen voor later. 

Straten en bouwen 

Op de kwekerij begint de bestrating rondom de plantvakken al mooi in vorm te komen dankzij Thijs 

Tuiniert die stug iedere week meters bestrating aanbrengt. De kas ligt klaar voor de winteropslag van 

de kwetsbare kuipplanten en is voorzien van regenleiding, winterklaar zeg maar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avontuur voor de kids 

Lekker spelen als je ouders tussen de planten struinen, de schommel staat al klaar! De ‘speeltuin’ 

wordt nog verder uitgebreid met boomstronken, poortjes en hutjes. Leuk om te bedenken, nog 

leuker om te realiseren. 



 

 

Terrasje pikken 

De komende winter periode gaat de verbouwing van het Tuincafe beginnen. Bezoekers van de 

kwekerij kunnen volgend tuinseizoen genieten van een kopje koffie op het terras met uitzicht over de 

plantvakken of plaats nemen aan de leestafel en er is dan een toilet aanwezig.   

Groene muren 

De herfst is een prima tijd om heesters, heggen en bomen aan te planten. Langs de kwekerij planten 

wij deze periode een windsingel die vooral is opgebouwd uit grotendeels inheemse bloem- en bes 

dragende heesters. Goed voor de insecten en vogels, fijn als omhulling van de kavel. Rondom de 

plantvakken en langs de hekken komen heggen samengesteld uit sterke zeewind (!) bestendige 

heesters.  

Werkvakantie dinsdag 11 oktober tot en met 14 oktober (kwekerij is dan even gesloten) 

Zonder kwekers geen tuinen 

We zijn uitgenodigd voor een seminar op 12 oktober voor vaste planten kwekers waarbij kwekers 

onder andere met elkaar in discussie gaan over het kweken en behouden van historisch 

plantmateriaal. Ervaren en minder ervaren kwekers ontmoeten en inspireren elkaar deze dag op het 

gebied van kweken, plantenkennis en voortzetting hiervan. Deze dag combineren wij met korte 

vakantie in Nederland. 

 

Herfstschatten in de tuin 

Op de foto hieronder staat de Erigeron annuus nog steeds volop in bloei, een 1-jarige plant die soms 

ook wel de winter doorkomt. Zo niet dan zorgt zij wel voor nakomelingen door flink, maar niet 

hinderlijk, uit te zaaien in de tuin. 



 

 

Herfstasters saai?  Eerder verwondering na het maken van deze foto.  

 

De kastanje en appelbomen strooien hun vruchten rond in de tuin. Lekker herfstig! 

 


