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Tijd voor thee

BOEKENBAL

De Hoeksche Waard is een mooi decor voor een fiets- of wandeltocht.
En ben je toe aan een pauze, strijk dan neer in Theetuin Het Houten
Huis in Heinenoord (tussen fietsknooppunten 18 en 19). Neem plaats
onder de met druiven begroeide pergola of aan de rand van de vijver
met bloeiende waterlelies. Vanuit iedere hoek beleef je de tuin weer
anders en er is veel te ontdekken. Onder het genot van een kopje thee
of koffie met eigengemaakte lekkernijen kom je heerlijk tot rust en doe
je inspiratie op voor je eigen tuin.
Rietwaard 20, 3274 MA Heinenoord. Geopend in het weekend (alleen
bij droog weer) van 11 tot circa 17 uur; check vooraf www.facebook.com/
theetuinhethoutenhuis voor de actuele openingstijden.
Meer info op www.theetuinhethoutenhuis.nl.

Natuur dichtbij

Nieuwe salvia
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Tijdens de Noordelijke Kwekerijdagen presenteerde
Tuingoed Foltz in Meeden een nieuwe salvia, genaamd
Salvia ‘Ton ter Linden’, als hommage aan de gelijknamige
tuinontwerper. Op pagina 50 vind je een artikel over zijn
nieuwe tuin in Sleen (Drenthe). Salvia ‘Ton ter Linden’
bloeit van juni tot oktober met dieprode bloemen en
kan 150 centimeter hoog worden. Je kunt deze nieuwe
salvia bewonderen en aanschaffen tijdens de Salvia- en
Echinaceadagen op 14 en 15 juli bij Tuingoed Foltz (zie
Agenda op pagina 86), maar je kunt ook op een ander
moment de kwekerij bezoeken. Kijk voor meer informatie
en openingstijden op www.tuingoedfoltz.nl.

Dat de tuin veel meer is dan
inrichting en beplanting ontdek
je in De (Be)Leefbare Tuin. Dit
boek zorgt ervoor dat je gaat
kijken naar de natuur in je tuin
en helpt je ontdekken welke organismen er leven. Bij de keuze van
planten letten we vooral op de sierfunctie, maar wanneer je ook
rekening houdt met de behoefte van dieren maak je van je tuin
een stukje natuur. Natuurschrijvers Eli Heimans en Jac P. Thijsse
hielden zich begin vorige eeuw al bezig met het overbrengen
van de liefde voor natuur. Zij vormden de inspiratie voor dit boek,
waarvan het eerste deel gaat over planten en het tweede deel over
tuindieren, van insecten tot zoogdieren.
De (Be)Leefbare tuin, Peter Bulsing. Uitgeverij Loutje,
ISBN 9789491936104. Prijs € 29,95.

Alle bee(s)tjes helpen

Bladluizen, mieren, slakken, wespen, rupsen, mollen en ratten, we
hebben ze liever niet in de tuin. Maar waarom zijn ze er eigenlijk
en wat zeggen ze over je tuin? En waarom hebben we een hekel
aan ze? Met het Plaagdierboek leer je deze dieren beter kennen
en ga je inzien dat ze ook nuttig zijn voor de tuin. Wil je ze toch
bestrijden, dan vind je in dit boek tips hoe je dat kunt doen op
een ecologisch verantwoorde manier, dus zonder gif. Aan het
woord komen kenners die
vanuit hun vakgebied dagelijks
met lastige tuinbeestjes te
maken hebben, zoals een
kweker van biologische rozen,
een moestuindeskundige en
een ecologisch ontwerper.
Verhelderende foto’s zorgen
voor herkenning en bevestiging.
Plaagdierboek, Suze Peters en
Lotte Stekelenburg. Trichis
Publishing, ISBN 9789492881045.
Prijs € 19,95.

Voor beginners

Koelte-eiland

Heerlijk, die zomeravonden op een terrasje terwijl de hitte
van de dag nog nazindert. Of toch niet? Feit is dat het in
de stad vaak een stuk warmer is dan op het platteland.
Het kan soms wel zeven graden schelen. Dit grote verschil
wordt veroorzaakt door het zogenaamde hitte-eilandeffect.
In de stad is er minder groen. Steen buffert warmte en geeft
die ’s avonds weer af. Planten verdampen vocht en werken
daardoor juist verkoelend. Dit effect van planten is voor
heel Nederland nauwkeurig in kaart gebracht. Zo kun je
precies zien in hoeverre het hitte-eilandeffect van toepassing
is op jouw buurt. Misschien geeft dat nog meer reden
om te ijveren voor meer bomen en groenere tuinen in je
woonomgeving! Kijk voor meer informatie op
www.atlasnatuurlijkkapitaal.nl of hitte-eilanden.nl.
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In Ontdekkingstocht in de tuin doet auteur
en beginnend tuinier Myrjam De Keyser
een boekje open over hoe zij met vallen en
opstaan invulling heeft gegeven aan haar
tuin. In korte verhalen - een soort columns beschrijft zij haar ervaringen, vanaf de ravage
die de tuin was na een grote verbouwing
tot drie jaar daarna. Door te leren ontwikkelt
zij een passie voor tuinieren en dat brengt
zij over in dit boek. Een kijk- en leesboek
dat geen voorkennis verwacht, voor iedere
beginnende tuinier.
Ontdekkingstocht in de tuin, Myrjam
De Keyser. Uitgeverij Bijzonder, ISBN 9789081093057. Prijs € 10,(exclusief verzendkosten). Uitsluitend verkrijgbaar bij de uitgeverij door
te mailen aan myrjam@bijzonder.be.

5 in 1

Om zich goed te kunnen ontwikkelen, hebben
planten voedingsstoffen nodig. Er zijn heel veel
soorten meststof in de handel. Voor wie dit allemaal te
ingewikkeld vindt, komt DCM met Compo Meststof
5 in 1; één keer strooien, vijf werkingen: snelwerkend,
werkt zes maanden, wortelstimulator, optimale
waterhuishouding, stimuleert het bodemleven.
Deze samengestelde kunstmest (NPK 9-6-5, MgO
+3 en SO3 +6) bevat bodemverbeterende middelen
(lava en Agrosil) en kan worden gebruikt voor alle
soorten beplanting in
de volle grond en in
bloembakken en -potten.
Adviesprijs verpakking
1,5 kg € 13,99. Kijk op
www.compo.be (kies
bovenaan Nederland of
België) voor verkooppunten
bij jou in de buurt.
Foto: Karin Verhoeven

KAARTVERKOOP
GARDENISTA VAN START!

Vanaf nu zijn online kaarten te bestellen voor Gardenista,
het Groei & Bloei-evenement dat plaatsvindt van 15 t/m
19 mei 2019. Op het landgoed van kasteel Ophemert
vind je dan modeltuinen, een bloemschikwedstrijd,
kwekers, ontwerpers en andere groene exposanten,
workshops, maar ook muziek en lekker eten.
Natuurlijk krijg je korting als lid van Groei & Bloei.
Voor een kaartje voor de woensdag of donderdag betaal
je € 7,50 (niet-leden € 12,50), voor de vrijdag, zaterdag
of zondag € 10,- (niet-leden € 15,-). Koop je nog vóór
eind 2018 kaartjes, dan is het nog voordeliger.
Kijk voor meer informatie en om kaarten te bestellen op
www.gardenista.nl.
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