
TUINJOURNAAL
PRAKTISCHE T IPS VOOR SIER- EN MOESTUIN

Winterse 
Tuindelicatessen
•  Blauwe bes (Vaccinium corymbosum)
•  Kakipruim (Diospyros kaki)
•  Duindoorn (Hippophae rhamnoides)
•  Olijfwilg (Elaeagnus umbellata 

‘Amber’)

Tuinwerk
•  Potkluit verkleinen
•  Koude bak maken
•  Lathyrus zaaien
•  Klimroos planten

Even voorstellen
Jan Jelle Jongsma, 
stinzenplanten-expert

Tuin-shopping
Alles voor het seizoen plus  
de mooiste tuinaccessoires
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1 Olĳfwilg
(Elaeagnus umbellata ‘Amber’)
Uit de ‘eetbare’ collectie van kwekerij Arborealis 
is de elegante Elaeagnus umbellata ‘Amber’ 
een echte favoriet. Deze olijfwilg heeft smal  
zilvergrijs blad en doet het op elke goed af-
waterende plek in de zon. De bladeren steken 
mooi af tegen de roestbruine takken. Prachtig  
in een natuurlijke heesterborder of als solitair 
tussen de vaste planten. In het voorjaar bloeit 
de olijfwilg met witte bloempjes. Als herfstige 
toegift komt een vracht kruidig zoete, amber-

gele bessen. En dat in oktober! Snoeien is niet 
nodig. Geef hem de ruimte en de oogst volgt 
vanzelf. Van nature wordt olijfwilg ‘Amber’ zo’n 
2,5 meter hoog. Plant twee selecties voor een 
nog betere vruchtdracht. 
Waar: www.arborealis.nl

 HS /  2,5 meter /  5-6 / heester

2 Duindoorn
(Hippophae rhamnoides)
Het mooie van de duindoorn zijn het zilvergrijze 
blad en de knaloranje bessen die in de nazomer 

op kleur komen. In april verschijnen bloemen. 
Afhankelijk van de variëteit wordt duindoorn 
tussen de 2 en 4,5 meter hoog. Om zeker van 
bessen te zijn is het nodig naast een vrouwelijk 
exemplaar een mannelijk exemplaar te planten. 
De vitaminerijke bessen zijn wat te zuur om zo 
te eten, maar ze geven gelei en smoothies een 
heerlijk frisse smaak. De duindoorn is de ideale 
struik voor een tuin aan de kust, maar verder 
landinwaarts doet hij het ook prima in een tuin 
op kalkrijke, arme grond. 
Waar: www.vruchtboom.nl

 HS /  4,5 meter /  4 / heester

3 Blauwe bes
(Vaccinium corymbosum)
De blauwe bes of Amerikaanse bosbes geeft  
in juli en augustus zoete, sappige bessen die 
boordevol vitaminen zitten. Het is niet alleen  
een plant om van te smullen, maar ook een 
plant die er mooi uitziet. In april, mei bloeit hij 
met sierlijk hangende bloempjes. In het najaar 
hult hij zich in warme herfstkleuren. De blauwe 
bes wil zure, rijke, enigszins vochtige grond.  
Tip: maak een flink plantgat en voeg daar  
speciale rododendrongrond aan toe. Bemest  
de plant met rododendronmest. Wie de oogst 
wil spreiden, kiest verschillende variëteiten.
Waar: www.limburgplant.nl

 HS /  2 meter /  4-5 / heester

4 Kakipruim
(Diospyros kaki)
Het is een beetje een gok om de kakipruim  
de tuin in te halen, aangezien hij niet bestand  
is tegen heel strenge winters. Bescherming is  
dus geboden. Maar u hebt wel iets bijzonders  
in de tuin staan. De kakipruim bloeit in juni met 
crèmekleurige bloemen. De vruchten van  
Diospyros kaki zijn volgens Cor van Gelderen 
van Plantentuin Esveld het lekkerst. Diospyros 
lotus en Diospyros virginiana verdragen de kou 
beter, maar geven kleinere en minder lekkere 
vruchten. Pluk de vruchten vanaf half november 
en laat ze binnen nog wat narijpen. Laat jonge 
exemplaren van de kakipruim in een kas over-
winteren. Oudere exemplaren kunt u in de volle 
grond planten en tegen de vorst beschermen 
met een tentje van vliesdoek. 
Waar: www.esveld.nl

 /  2,5 meter /  5-6 / heester

1
3

2
4

TUINDELICATESSEN
Het mooiste uit de tuin-deli: verrĳk de tuin met dit culinaire viertal.

Vier vogeltjes maken 
een eyecatcher van 
deze smeedĳzeren 
plantensteun. 
Afmetingen:  

52,5 x 2,3 x 160 cm.
• Waar: www.trendsandvision.nl

• Prijs: € 30

FIETSBEZEM
De stok van deze brede ‘Veeg’ is gemaakt  
van een hergebruikt fietsframe. Een samen-
werking van ontwerper Dick van Hoff en 
buurtbeheerbedrijf Cambio. Breed: 45,5 cm.
• Waar: www.sociallabel.nl
• Prijs: € 60

SCHOMMELEN IN DE ZON
Vang de eerste zonnestralen op in deze 

‘Beach Rocker’, de schommelstrandstoel van 
ontwerper Erik Stehmann en ontwerpersduo 

‘Raw Color’. De stoel heeft een beukenhouten 
frame en een zitting van biologisch katoen.

• Waar: www.weltevree.nl
• Prijs: € 175

EEKHOORNHUIS
Veel eekhoorns in de buurt? Bied ze onderdak met 
dit (FSC) houten Eekhoorn Woonhuis, ontwikkeld in 
samenwerking met Natuurmonumenten. Installeer 
het huis in een boom op een hoogte van 3 tot 5 m.
• Waar: www.vivara.nl • Prijs: € 59,95

Straks kunnen 
siergrassen weer kort 

terug worden gesneden. Dat gaat 
met deze sikkel van Burgon & Ball 
heel makkelĳk. Hĳ kan ook dunne 

takken, taaie stengels en wortels aan.
• Waar: www.dewiltfang.nl • Prijs: € 14,50

TUIN-SHOPPING
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NATUURKUNST
Compost maken is een kwestie van de juiste 
ingrediënten verzamelen en de natuur doet 
de rest. De gids ‘Goud voor grond’ vertelt er 
alles over: van de opzet van een compost-
hoop tot het installeren van een wormenbak.
• Waar: www.knnvuitgeverij.nl • Prijs: € 13,95.
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