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Tuin Iedereen kan een plukhoekje maken

Geef zomerbloemen alle vrijheid
men en het blad kun je priMet de kleuren en geuren van zomerbloemen om je
ma gebruiken in je plukboeheen waan je je op een bloemeneiland als Madeira.
ket.’’
Voor een pluktuin hoef je niet op reis. Iedereen kan
Truc
een plukhoekje maken in eigen tuin. Elly van Kampen, ,,De truc voor een pluktuin
met veel bloemen is plantenblogger en eigenaar van TuinHappy.nl, is helemaal ver- voeding. Begin maart heb ik
natuurlijke organische mestknocht aan haar eigen bloemenparadijsje.
korrels gestrooid. Geen
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akantie in eigen
tuin. ,,Niets mis
mee’’, aldus Elly.
,,Nadat de wereld
op slot ging ben
ik snel begonnen met het
zaaien van eenjarige zomerbloeiers. Ik zaai ze in bakjes
en verspeen ze daarna in
potjes. Na half mei heb ik ze
geplant op een stukje grond
in de buurt. Er was geen
kans op vorst meer. Voor
vijftien euro aan bloemenzaden heb ik nu twintig vierkante meter aan eenjarige
bloeiers. Ook in een kleine
tuin is dit te realiseren. Op
een stukje grond van een
vierkante meter kun je al een

bloemenmengsel zaaien.’’
,,Er is een enorme keuze aan
eenjarigen. Voor de plukboeketjes heb ik wat stevige
planten zoals Zinnia, Cleome en Cosmea gezaaid.
Deze hebben geen steun
nodig. Kantbloem, Korenbloemen en Campanula kun
je het beste in gaas planten
of verstevigen met tonkin
stokjes. Met de wind van de
afgelopen weken was dit niet
voor niets. Naast eenjarigen
zijn er nog vaste planten en
knollen aangeplant in de
pluktuin. Deze bloeiden
begin juli al. Uit de knollen
van Zantedeschia komen
prachtige tweekleurige bloe-

kunstmest! Die mestkorrels
werken circa drie maanden.
Na een tweede gift korrels,
eind juni, kun je de rest van
het seizoen vooruit. Ik gebruik geen chemische bestrijdingsmiddelen, er zijn
genoeg alternatieven. Een
paaltje met een omgekeerde
bloempot met wat stro voorkomt bijvoorbeeld oorwormen in dahlia’s. Met een
(pluk)tuin vol bloemen help
je mee aan verbetering van
de biodiversiteit. Meer vlinders, bijen en andere insecten zullen je tuin bezoeken.’’
,,Niets is heerlijker dan je
onder te dompelen in je
eigen bloemenwereld. Het
voordeel van een plukhoek
of pluktuin is dat je er naar
hartenlust uit kunt plukken.
Bloemen plukken uit het

Een paaltje
met een
omgekeerde
bloempot met
stro voorkomt
oorwormen in
dahlia’s

siertuingedeelte vinden de
meeste mensen zonde. Nodig anderen uit om samen
leuke boeketjes of bloemdecoraties te maken.’’
,,Werken in de tuin ervaar ik
altijd al als ontspannend.
Het lijkt wel of deze tijd je
meer bewust maakt van de
natuur om je heen. Net als
een moestuinder trots is op
zijn eigen groente, zo bekijk
je ook je eigen gekweekte
bloemen met andere ogen. Je
ziet meer details en waardeert de schoonheid van de
bloemen. Zinnia’s zijn er
bijvoorbeeld in enorm veel
kleuren.’’
,,Dit jaar is een proefjaar
voor de pluktuin, de bloemenopbrengst valt erg mee.
Voor volgend jaar heb ik al
nieuwe ideeën. Maar eerst
nog snel deze maand de
tweejarigen zaaien. Vergeetme-nietjes, Duizendschonen, Judaspenning en Stokrozen bijvoorbeeld. Want ik
word zo blij van al die kleuren, dat wil ik volgend jaar
weer!’’
Op tuinHappy.nl deelt Elly
regelmatig leuke tuintips.

