
Het is al november, maar tot de eerste nachtvorst zich 
 aandient kunnen de laatste herfstbloemen nog in bloei  
staan: kardinaalsmuts, herfstasters, een paar dappere rozen 
en bloemen van eenjarigen. Ook de vaste fuchsia  
(F. Magelanica) kan nog lang bloeien. Ook als de herfst ten 
einde loopt, planten en struiken hun blad verliezen en alles in 
 winterslaap gaat, kunnen we genieten van het lijnenspel van 
kale takken in de laagstaande zon. We gaan langzamerhand 
meer naar binnen en maken het daar gezellig met mooie 
herfstboeketten en heerlijke najaarsgerechten.

Bij rozenkwekerij De Wilde kun je 
de gekochte en vers geoogste 
rozen direct meenemen.  
www.dewilde.nl

Margriet Winter Fair: ik geef  
workshops bloemen schilderen 
op 16, 17 en 18 november in de 
Jaarbeurs Utrecht.  
www.margrietwinterfair.nl

Brocante voor binnen en  
buiten en wintergroene planten. 
Tuingoed Foltz, Hereweg 346 
Meeden (Gr).  
www.tuingoedfoltz.nl

Country & Christmas Fair:  
tuin van Kasteel De Haar,  
Kasteel laan 1, Haarzuilens,  
entree: € 16,50.  
www.countrychristmasfair.nl

Groen van Toen, van buitenplaats 
tot schooltuin toont de geschiede
nis van de Nederlandse tuin
architectuur. Forumbibliotheek 
Wageningen.  
www.buitenplaatsen2012.nl

Snoeien in de pluktuin: uitleg  
over (fruit)bomen en planten.  
De Pluktuin, R.F.C. Randweg 190 
Rotterdam. Van tevoren  
aanmelden. www.de-pluktuin.nl

Inspiratie opdoen bij De geheimen 
van de wintertuin: modeltuinen  
in de Tuinen van Appeltern, 
Walstraat 2a, Appeltern.  
www.appeltern.nl

Winterse smaakmakers: wande
ling langs planten die voor een 
winterse smaak zorgen o.l.v. van 
een culinair bioloog. Hortus 
Botanicus, Rapenburg 73, Leiden. 
www.hortusleiden.nl

Spirit of Winter: fair met feestelijk 
gedekte tafels, woonaccessoires 
en bloembinders. Paleis Het Loo  
in Apeldoorn, € 17,50 incl. paleis
bezoek. www.spiritofwinter.nl

Tips
•  Tuinarchitecten zoals Piet Oudolf 

zijn al een aantal jaren bezig om 
ons bewust te maken van de 
sierlijkheid van grassen. 
Wuivend in de wind tussen de 
laatbloeiende planten als zonne-
hoed (Echinacae) en koningin-
nekruid (Eupatorium) krijgt de 
tuin een betoverende gloed in  
de late herfstzon. Een geschikte 
grassoort is bijvoorbeeld 
Deschampzia cespitosa.
•  De terras- of dinertafel wordt 

een feest met potjes heide en/of 
bessen zoals de bergthee 
(Gaultheria) of Pernettya met 
witte en roze bessen. Ook  
mooi verkleurend herfstblad, 
granaatappels en pompoenen 
kunnen de boel opleuken.
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Janneke is biologe en botanisch tekenaar.
www.jannekebrinkmansalentijn.nl

Mooi voor op  
tafel: bergthee.

Volop  
brocante in  

Tuingoed Foltz. 
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Deze maand doen:

Keukentip
Een pittige pompoensoep is heerlijk als het kouder 
gaat worden. Fruit ui, gember en rode peper in een 
grote soeppan en bestrooi met kerrie, kurkuma  
(koenjit) en kaneel. Schep er gesneden stukjes  
pompoen en aardappel door en laat het nog even  
doorbakken. Schenk er bouillon bij of gevogeltefond  
en laat nog 20 min. zachtjes koken tot de groente en 
aardappels gaar zijn. Pureer de soep met een staaf-
mixer of in de keukenmachine. Schep eventueel wat 
stukjes gerookte kipfilet door de soep. Doe yoghurt in 
een kommetje, pers een teentje knoflook, knip wat 
bieslook, een beetje koriander en roer dit erdoor. 

Leuk voor planten, 
gemaakt van oude 

autobanden.
€ 22,50 (Tante Ted).

Lekker met stukjes 
gerookte kipfilet.
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•  November is een goede tijd 
om bomen te planten. Ga 
eens voor herfsttinten met 
spectaculaire verkleurin-
gen, zoals de Japanse es-
doorn of de amberboom.
•   In een kleine tuin staat  

lijsterbes leuk. In het voor-
jaar krijgen ze trossen 
witte bloemen, gevolgd 
door rood-oranje bessen.  
De Sorbes aria, de S. aucu-
paria en S. Latifolia hebben 
vaak een elegant model  
en zijn zeer geschikt voor 
de kleinere tuin.

Boompjes

Zet potten en bak-
ken op potvoetjes 

om ze van de grond 
te houden. Zo loopt 
water gemakkelij-

ker weg en bevriest 
de pot minder snel.

Rozen die nu wor-
den geplant, hebben 
een goede start met 

de warme grond  
en terug lopende 

temperaturen  
bovengronds. 

Beplant potten met 
bloeiende winter-
groene planten, 

zoals winterviolen 
en Helleborus, 

Skimmia of berg-
thee (Gautheria).

Bollen kunnen nog 
steeds worden  

geplant. Leuk om 
roze, oranje, rode 

en paarse tulpen te 
combineren met 
witte narcissen. 

Zorg voor een koele 
vorstvrije ruimte 

om kuipplanten op 
tijd naar binnen te 

kunnen halen.

Watergeven zonder 
groene vingers is met 
deze bloempot met 
waterreservoir geen 
probleem meer.
Cavmipot in verschillende 
kleuren, € 24,95  
(www.cavmishop.nl).
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