wonen tuintrends

Genieten van

groei en bloei

Designvogelhuis
€ 90
extravert.nl

Stadstuinwinkel Stek wordt gerund door
vijf groenprofessionals. Initiatiefnemer
Marieke de Keijzer: “Met de winkel willen
we inspireren om groene ruimtes te
creëren in de stad.” Wonen stelde drie
Wat staat er op de planning voor de
lentetuin?
“Kleine beestjes kruipen uit hun schuilplaats en het nieuwe frisgroene blad komt
weer tevoorschijn. Dit is het moment
om hoge grassen in de tuin te snoeien en
uitgebloeide bloemstengels weg te halen.
Die hebben in de winter goed hun werk
gedaan als beschutting en schuilplaats
voor de kleine beestjes en de vogels. Daarnaast kunnen we nu nectarrijke bloemen
zaaien, zodat al die nuttige kleine beestjes
blijven terugkomen.”

Vaas met
sorteerplaat
van Klong,
€ 85,
badenbaden.nl

Welke tuintrends signaleer je?
“Al een tijdje groeit de vraag naar luchtzuiverende kamerplanten, maar wist je
dat er ook veel luchtzuiverende tuinplanten bestaan? Harige bladplanten en
naaldsoorten vangen fijnstof uit de lucht.
Mos eet het zelfs op! Dus laat dat mos
tussen de tegels en in je gras maar lekker
zitten.”

Manden, € 129,30 per set van 3,
brostecopenhagen.com

Boeken top 3
STEKROTTERDAM.NL

1. Een boek vol
inspiratie voor
ontwerp, aanleg en
onderhoud van een
kleine eetbare tuin
met vaste planten.
Zonder veel werk
en onderhoud! Met
praktische tips,
haalbare voorbeelden
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Plukken uit
eigen tuin

Een goede zomerse bos bloemen kan nooit te wild zijn. Je
vind ze in de pluktuin aan huis,
kwestie van de juiste planten
kiezen en op een zonnige plek
plaatsen. Pluk ze in de ochtend
als de bloemen nog vers zijn.
Vijf onmisbare planten:
1. De eenjarige vlambloem
(Phlox paniculata) is er in allerlei
kleuren en bloeit vooral in juli en
september
2. Ridderspoor (Delphinium)
bloeit met opvallende pluimen,
geliefd bij vlinders en bijen.
3. Alchemilla (vrouwenmantel).
De frisgroene, waaiervormige
bladeren vormen een opfrisser
voor elk boeket.
4. Astrantia (Zeeuws knoopje)
bloeit met veel elegantie, wit of
roodachtig paars. Zet ’m in humusrijke, vochthoudende grond
op een zonnige standplaats.
5. Gypsophila (gipskruid) groeit
met sterk vertakte stelen, die
zijn bezaaid met piepkleine
witte bloemetjes, en vormt een
neutrale basis.
Ongeduldig? Vind een prachtige tuin in de buurt op pluktuinen.nl.

Een Storyplanter is
een terrarium met
een eigen ecosysteem
en verhaal met
minimensjes, Clones,
€ 179, storyplanter.com.

Wat zijn je favoriete tuinproducten uit de
winkel?
 Skale groene wand voor verticaal
tuinieren binnen en buiten, zie greenwallsolutions.com.  Handgemaakte
zaaibollen van Toffe Tuintjes om
op saaie (braakliggende) ondergronden

2. Thuis compost
maken kan zonder
hogere wiskunde.
Iedereen kan het
leren met deze gids.
Goud voor grond,
compost maken in een
handomdraai, door
Roelke Posthumus en
Femke Veltkamp, €

3. Plukalmanak is een
culinaire plantengids
met complete
beschrijvingen van
meer dan honderd
soorten eetbare
planten en ander
lekkers uit de natuur,
hun groeiplaatsen en
de beste oogsttijd.

