
Deze maand doen:

Keukentip
Zelfgemaakte soep van heerlijke verse groentes zijn 
supergezond, reuze gemakkelijk en boordevol vitamines 
en mineralen. Probeer eens een wortel-, venkel- of  
bietensoep. Je bereidt het telkens op dezelfde manier. 
Lekker veel uitjes aanbraden, met of zonder knoflook. 
Kippenfond erbij, eventueel extra bouillonblokjes. Beetje 
peper, zout en suiker. Dan de wortel-, venkel- of bieten-
stukjes toevoegen. Goed gaar laten worden, anders kun 
je het niet goed pureren met de blender. Eventueel 
opdienen met koriander en kaasschilfers eroverheen. In 
de venkelsoep versterkt kummel (karwijzaad) de smaak. 
In de rode bietensoep zorgt een klodder crème fraîche 
met daarop geknipte bieslook voor een kleurig plaatje.

De toonaangevende tuinbouw
manifestatie Chelsea Flower Show 
liet zien dat ontwerpers weer te
rugkeren naar natuurlijke tuinen. 
Daar horen ook natuurlijke gras
sen bij; in vele maten en soorten in 
combinaties van groen, grijs en 
gestreept. Ze bewegen in de wind, 
blijven lang mooi en brengen 
structuur in de tuin. 

Gezond en lekker: 
een maaltijdsoep van 
verse groenten.

Hippe dahlia's 
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  Dahlia’s zijn weer helemaal 
in. Heel mooi zijn de pioen
bloemigen, zoals de rose  
fascination.

  Mooie late zomerbloeiers 
zijn vetkruid (sedum) of zon
nehoed (echinaceae). In mijn 
tuin was dit jaar de drop
plant (agastache) een groot 
succes. Maar ook de mon
nikskappen, Japanse 
herfstanemonen en herfst
asters blijven het goed doen.

  Zolang het niet vriest, blij
ven begonia’s in potten lang 
en mooi doorbloeien. 

Tips

Zoek alvast rozen 
uit voor volgend 
jaar (dit is Elco’s 
favoriete bezig

heid op internet).

Zoek vast bloeien-
de bollen uit voor 

het voorjaar. 
Plant ze voordat 

de eerste vorst 
komt.

Laat de tuin 
langzamerhand 
tot rust komen 
en bemest hem 

niet meer.

Zaden verzame-
len om er in het 
voorjaar weer 

nieuwe plantjes 
van op te kunnen 

kweken.

Borders  
opschonen; uit
gebloeide plan

ten scheuren  
en uitzetten.

September is mijn favoriete maand. Buiten kan het nog zo 
heerlijk zacht zijn, je kunt vaak nog zonder jas naar buiten. 
Uitgerust van de vakantie zie je er vaak goed uit en je bruine 
kleurtje probeer je zo lang mogelijk te behouden. De natuur 
is mooi en rijp  het resultaat van een warme zomer. Zijn 
vruchten kun je letterlijk plukken. Zoals de bramen, frambo
zen en zwarte en rode bessen, om heerlijke jams van te 
maken. Maar als ik terugkom van vakantie is de tuin een 
ramp. Hij is dor en droog en heeft een opknapbeurt nodig. 
Als eerste ga ik dan ook naar het tuincentrum om kale, lege 
plekken in de tuin op te vullen met late zomerbloeiers, terwijl 
ik de nu uitgebloeide planten snel terugsnoei. De tuin knapt 
daar zo van op en zolang er nog geen nachtvorst is, blijft hij 
nog lang mooi.

Liefhebbersmarkt: nazomerfestijn 
voor kwekers en liefhebbers, 
kwekerij De Kleine Plantage, 
Handerweg 1, Eenrum, entree 
€  3,50, open van 1017 uur.  
www.dekleineplantage.nl

Pompoenoogstdag: bij de zomer
bloemenpluktuin van Annemarie 
Fontein, Amsteldijk Zuid 183b, 
Nes a/d Amstel. www. 
zomerbloemenpluktuin.nl

Pompoenparade: diverse kwe
kers met tientallen verschillende  
pompoenen,markt, soep en 
pompoenbrood. Kwekerij Bastin, 
Nieuwen huijsstraat 29, Aalbeek 
(L). www.bastin.nl

Cluytweekend: bijen in de Hortus 
Botanicus van Leiden. Er zijn  
lezingen, rondleidingen, demon
straties en er is een knutselwork
shop en een workshop koken met 
honing. www.hortusleiden.nl

Enge Planten: elke september
zondag wandeling o.l.v. gids. 
Arboretum Trompenburg, Rotter
dam. www.trompenburg.nl

Open Monumentendag met als 
thema ‘groen’: van historische 
buitenplaatsen en landgoederen 
tot kloostertuinen en plantsoenen. 
www.openmonumentendag.nl

RozenAdviesDagen: tekst en  
uitleg over verschillende typen 
rozen; hoe die het beste kunnen 
worden toegepast. Open van  
1115 uur, duur drie kwartier. 
Stadskwekerij, Om hoeken 17, 
Zaltbommel, 041851 35 80.  
www.stadskwekerij.nl

Siergrassenweekend: rond
leidingen door de tuin, en vervol
gens siergrassen kopen. Lianne’s 
Siergrassen, Jan Gossewijk 31, 
De Wilp, entree € 3,50, open  
917 uur. www.siergras.nl

Tuintafel/
Terras/In huis

  Potten met eenjarigen zijn over 
hun hoogtepunt heen. Geschikte 
wintergroene planten zijn gaul-
theria, skimmia’s, buxus, erica 
en hebe.

  Chrysanten, dahlia’s, viooltjes en 
siergrassen doen het nog goed.

  Dit is de tijd voor grote takken 
met bessen in je huis. Denk eens 
aan oranjerode Gelderse roos, 
rode meidoorn, blauwe vlierbes-
sen of sierappeltjes. Combineer 
ze eventueel met herfstbloemen: 
een spectaculair gezicht.
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Janneke is biologe en botanisch tekenaar.
www.jannekebrinkmansalentijn.nl

Gardeners
handscrub 350 g  

€ 31 (De Wiltfang).
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