
Planten met klein 
blad of met 

 behaarde bladeren 
zijn meestal beter 

bestand tegen  
zoute wind.

Tweejarigen, zoals 
duizendschoon, 

vergeet-me-nietje, 
stokroos en vinger-
hoedskruid kun je 

nu zaaien

Oogst de zaden van 
stokrozen, dille en 
venkel en bewaar 
de zaden in zakjes 

of doosjes.

Lucht in augustus 
de kas, dek de zon-
nekant af met een 
rieten mat of doek 

en maak 's ochtends 
de vloer geregeld  

kletsnat. 

Snoei de fruit
bomen; liefst bij 
droog weer, dan  
genezen ze beter. 
Snoei de haakse 

takken en de takken 
die in de weg zitten.

     Lauwwarme  
witlofsalade met 
grote garnalen
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Bloemenpaleis Het Loo. Op de 
tentoonstelling Geurende bloemen 
aan het Hof zijn o.a. potpourriva
zen, manden en parfumflesjes uit 
het paleis te zien. www.paleishetloo.nl

Hortus Botanicus in Leiden  
is weer open op de woensdag
avond. Toegang: entree Hortus +  
€ 1,50 voor een wandeling.

Hortusfestival; in de hortus 
Leiden, Amsterdam, Utrecht en 
Haren vinden concerten plaats. 
www.hortusfestival.nl

aug
24en25

Prairiedagen bij Liannes Sier
grassen in De Wilp. Lianne maakt 
beplantingsplannen op maat.  
www.siergras.nl of www.prairietuin.nl

Landgoedfair op Heerlijkheid 
Marienwaerdt. www.marienwaerdt.nl

21t/m25

Salvia- en prairieplantendagen 
bij vasteplantenkwekerij Bastin. 
Ook voor kruiden, lavendel en 
winterharde mediter rane
planten. www.bastin.nl
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Clematis-, rozen en specialitei-
tenmarkt op de Boschhoeve. 
Geopend van 10.00  17.00 uur. 
Toegang € 4, tot 12 jaar gratis.

aug
17

Huifkartocht Heide Dwin gel der-
veld. Met een gids van Natuur
monumenten over het grootste 
natte heidegebioed van Europa.  
€ 11,50. www.natuurmonumenten.nl, 
zoek op huifkar.
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6

Open tuindagen bij biodynami-
sche moestuin en ecologische 
landschapstuin De Groene 
Luwte. Toegang € 3,50.  
www.degroeneluwte.nl

4en11

aug
3 en4

De Kleine Plantage presenteert 
een assortiment dahlia’s en een 
keur aan vaste planten die de 
zomer tot een feest maken. Van 
10.00 tot 17.00 uur, toegang gratis. 
www.dekleineplantage.nl

aug

De vlinderstichting in Nederland 
organiseert een landelijke tuin-
vlindertelling. Tel de vlinders in 
je tuin! www.vlindermee.nl

3en4

Augustus is een heerlijk ontspannen maand. Uitgerust en 
zongebruind komen we terug van vakantie, nog niet te veel 
afspraken, maar wel vol nieuwe plannen. Eerst moeten de 
kale plekken in de tuin worden opgevuld met potplanten én ik 
wil opruimen; opruimen van de tuinkasten, kledingkast en mijn 
atelier. Na gedane arbeid is het ’s avonds verrukkelijk om uit te 
rusten in de warmte en schemering van je tuin. Genieten van 
de kleuren en geuren die de maand augustus biedt. Want juist 
nu het vroeger donker begint te worden, komen de avond
geuren eerder vrij en worden de nachtvlinders gelokt, die een 
veel betere neus hebben dan wij. Zij komen hun bestuivend 
werkje doen, want ook de bloemen willen worden bevrucht. 
En dat gebeurt allemaal in de donkerte van de tuin…
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Heerlijk plantje voor  
een stressvrij gevoel: de 
Saintpaulia, beter bekend 
onder de naam Kaaps  
viooltje. Kijk voor meer  
informatie op www. 
mooiwatplantendoen.nl

Woonplant 
van de maand

Een tuin die dicht bij zee 
ligt krijgt te maken met 
harde wind en zoute 
lucht; daar kunnen niet 
alle planten even goed 
tegen. Bescherm ze  
daarom met hagen en 
schuttingen. 

Agapanthus 
(Agapanthus africanus)

Festuca 
glauca

Zaadzakjes om zelf 
geoogste zaden in te 

bewaren. € 3,50 per set 
(www.tuinspul.nl).

Keukentip
Heerlijk als voorgerecht, deze salade. Snijd 
1 vleestomaat in kleine blokjes, 2 struikjes witlof en 
2 kleine kropjes rode sla in lange reepjes en snijd 
een lente-uitje in ringetjes. Rooster 2 el sesam-
zaadjes kort in een droge koekenpan. Maak een 
dressing van 4 el olijfolie, 2 el rodewijnazijn en 
1 el mosterd. Voeg zout en versgemalen peper toe. 
Schep de groenten om met de dressing en het 
sesamzaad. Houd 1 el dressing apart. Verwarm 
250 g grote gepelde garnalen (met staartje) in een 
pan met de achtergehouden dressing en verdeel de 
garnalen over de salade. Bestrooi ten slotte met de 
lente-ui.Shutterscherm, kan open en dicht, 

€ 199 (www.hillhout.nl).

Mooi scherm Plant in een tuin aan de kust  
planten en bomen die bestand zijn 
tegen het neerslaande zout: berk, 
olijfwilg of wilg, vlinderstruik 
(Buddleja), brem (Cytisus),  
lavendel (Lavendula), rozemarijn 
en duizendblad (Achillea), 
Afrikaanse lelie (Agapanthus), 
winde, zeekool, rode zonnehoed 
(Echinacea), blauwe distel,  
ooievaarsbek (Geranium) en 
schapengras (Festuca).

Janneke is biologe en 
botanisch tekenaar.

www.jannekebrinkmansalentijn.nl

Tuintje  
  aan zee

48 49

       Jannekesgroen
   kalender
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Augustus
deze mAAnd doen:


