MODESTE

Buitenboeket met hortensia.

Herfstboeket
voor buiten
Waarom alleen boeketten maken voor de
huiskamer? Met groen en enkele bloemen
uit eigen tuin maak je eenvoudig een herfstboeket
voor buiten dat heel lang mooi blijft.

D

Tuingeluk voor iedereen
De Tuinen van Appeltern hebben samen met een landelijk netwerk
van hoveniers een nieuwe tuinwet gelanceerd. Hiermee willen ze
benadrukken dat een tuin helemaal niet zo moeilijk is, je leven
verrijkt en zeker niet alleen bedoeld is om in te werken. Er zijn
slechts vier basisvoorwaarden voor écht tuingeluk, voor iedereen
bereikbaar dus:
1. Voldoende beplanting. Een tuin zou voor ongeveer één derde
verhard moeten zijn, de rest kan bestaan uit beplanting of gazon.
2. Voldoende hoogte. Een vlakke tuin is niet zo spannend, hogere
planten, hagen, bomen en struiken zorgen voor verrassing, beslotenheid en dieptewerking. De helft van de beplanting zou hoger moeten zijn dan 90 cm.
3. Voldoende privacy. Om jezelf onbespied en veilig te voelen moet
een tuin geborgenheid bieden.
4. Een passende energiebalans. Bekijk van te voren hoeveel tijd je
aan tuinwerk wilt besteden en stem de inrichting daar op af.
Meer informatie op www.tuingeluk.info.

oor een mand, bak of
ruime pot te vullen met
mooi blad en enkele
herfstbloemen vang je
het mooiste uit de herfsttuin in een
buitenboeket. Bekijk eerst wat er uit
de tuin geplukt kan worden aan stevig groen.
Daarnaast zijn er misschien nog enkele late
bloemen die lang goed blijven, zoals hortensia,
vetkruid, ijzerhard en siergrassen. Heb je niet
voldoende kleur in het materiaal dan kan de
bloemist voor wat aanvulling zorgen, bijvoorbeeld in de vorm van rozenbottels. Het buitenboeket moet lang meegaan, kies dus alleen
stevige soorten die lang kleur houden of een
fraaie structuur hebben. Zet alle takken in een
volle emmer water waarin snijbloemenvoedsel
is opgelost. Door de emmer liefst 24 uur (minstens twee uur) op een koele plaats te zetten
kunnen de stelen zich volzuigen met water
voor ze verwerkt worden.

Schikken
Gebruik nieuwe blokken steekschuim, snij ze
op maat en leg ze in een emmer met water. Kies
een waterdichte mand, pot of bak, in dit geval
is voor een oogstmand gekozen. Vul de mand
met de natte steekschuimblokken en laat de
oasis iets boven de mand uit komen, zodat je
het groen ook aan de zijkanten kunt steken.
Begin met de groene takken, gebruik ook veel
groen langs de zijkanten. Steek de bloemen, de
rozenbotteltjes en enkele siergrassen tussen het
groen. Het boeket is nu klaar en kan de tuintafel sieren. Zorg ervoor dat het steekschuim niet
uitdroogt. Zelfs als het boeket in de winter

Hortensia.

deels bruin is geworden heeft het nog veel
sierwaarde, zeker met een laagje sneeuw of rijp.
Benodigdheden:
Steekschuim, mand of pot, takken van klimop
en olijfwilg, hortensiabloemen, bloemen van de
kattenstaartamarant (Amaranthus), takken met
rozenbottels, pluimen van siergras

Rozen planten
Vanaf half oktober worden de rozen uit de volle grond geleverd, met
kale wortels. Plant de gekochte rozen zo snel mogelijk. Graaf altijd
eerst een ruim plantgat van ongeveer 50 x 50 cm. Zet de roos zo
diep dat het oculatiepunt (verdikking boven de wortels) ongeveer
vier centimeter onder de grond komt. Verbeter de grond met
rozenaarde, goed verteerde koemest of compost en vul het gat. Trap
de aarde rond de struik aan en geef ruim water. Berscherm de roos
in de winter door een heuveltje aarde over de struik te scheppen
(aanaarden). Voor trosrozen en grootbloemige rozen wordt meestal
vier stuks per m2 geadviseerd, Engelse rozen en oude rozen kun je
met drie bij elkaar planten. In een border kun je ook één roos tussen
de vaste planten zetten.

