Nieuwe plannen

Esther Schonenberg
bij een dahliaborder
met ‘Fascination’,
‘Prosperro’ en
de eigen dahlia’s:
nummers 5 en 7.
In de emmer: dille,
meelsalie, Panicum
‘Fountain’, Ageratum
en dahlia nummer 9.

wil je toch ook!
Maak je eigen plukborder. Makkelijker gezegd dan gedaan? Met
de tips en trucs van Esther Schonenberg van pluk- en bezoektuin
Festina Lente tuin in Katwijk zou het zomaar kunnen lukken.
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De beste
plukbloemen

‘Natuurlijk, een pluktuin is om te plukken,
maar we willen vooral laten zien hoe mooi
een- en tweejarigen zijn!’ ‘We’ zijn Esther
Schonenberg en Joke Durieux van Festina
Lente tuin uit Katwijk. Twaalf jaar geleden
kon Esther een ruimte huren in een grote
kas voor het geven van workshops groendecoratie. Dat liep al snel zo goed, dat ze
Joke vroeg haar te komen helpen. Samen
constateerden ze dat het aanbod voor hun
doel wel erg mager was en besloten ze
zelf hun eigen basismateriaal, vooral
eenjarigen, te gaan kweken.

tLathyrus odoratus (pronkerwt,
de geurende!)
t Scabiosa atropurpurea (duifkruid)
tCentaurea cyanus (korenbloem)
tTagetes ‘Linnaeus’ (afrikaantje)
tSalvia viridis (salie)
tDahlia
t Nicotiana (siertabak)
tOrlaya grandiflora
(straalscherm)
tZinnia
tCosmos bipinnatus (cosmea)
tHesperis matronalis
(damastbloem)

Lekker eigenwijs
Sinds een paar jaar zit Festina Lente tuin
op de huidige locatie in Katwijk, waar een
mooie bezoek- en pluktuin zijn aangelegd.
Esther: ‘Festina Lente betekent: haast je
langzaam. Dat mag het groen bij ons doen.
We richten ons op planten die niet overal
verkrijgbaar zijn. Lekker eigenwijs dus. In
het begin voornamelijk eenjarigen, maar
inmiddels ook vaste planten, tweejarigen,
grassen en bollen. Voorwaarde is wel dat
ze een plus hebben, een langdurige bloei
of lekker geurend bijvoorbeeld. Echt een
bijzonder liefhebbersassortiment.’ In de
bezoektuin staan planten die ook worden
verkocht, maar daar zijn ze al volwassen
en staan ze in mooie combinaties. ‘Dat
kiest toch makkelijker dan in een kleine
pot. Je kunt zien wat het gaat worden.’

Border met Silene,
Zinnia, Emilia sonchifolia,
Salvia coccinea ‘Lady in
Red’ en Centaurea.
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Kwispelgerst en zwarte katten
‘Het grootste voordeel van eenjarigen
tussen de vaste planten in de border, is
dat je veel langer kleur hebt,’ legt Esther
uit. ‘Eenjarigen leggen hun hele ziel en
zaligheid in uitbundige bloei. Ze moeten
zo veel mogelijk zaad produceren om voor
nakomelingen te zorgen. Ze bloeien tot
de vorst en gaan daarmee door nadat de
vaste planten al bezig zijn zich voor te
bereiden op de winter. En als je dan ook
nog een beetje speelt met vroege en
late bloeiers...’
In het assortiment zitten onder andere
dahlia’s. ‘Tutplanten vond ik dat, maar we
zijn met ons bedrijf ook nog een tijd bij
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1 Ragfijne mix:
Daucus carota
‘Dara’ (wilde peen)
en Centaurea cyanus
(korenbloem).
2 Tegen het decor
van de oude kas
staan sfeermakers
als een plantenkar,
oude gaaskratten
en bollenmanden.
De witte boeketten
zijn van Cosmos en
Orlaya. In de borders
o.a. Salvia coccinea,
Lavatera trimestris,
Daucus carota ‘Dara’.
3 Meer met minder:
een beeldschone
combinatie van roze
Cosmos ‘Daydream’,
dahlia nummer 7 en
Persicaria orientalis
‘Kiss me over the
garden gate’.

een dahliakweker ingetrokken, lang
genoeg om echt van die plant te gaan
houden. Van de simpele soorten dan,
die nog dicht bij de oervorm staan.’
Esthers favorieten: Dahlia ‘Nuit d’Eté’,
‘Karma Lagoon’, ‘Café au Lait’, ‘Chat
Noir’ en ‘Fascination’, maar ook eigen
succesnummers zonder naam. ‘Dahlia’s
zijn ideale plukbloemen, want hoe meer
je knipt, hoe meer knoppen ze vormen.’
Ook op Esthers shortlist staan de hoge
afrikaan Tagetes ‘Linnaeus’, Scabiosa
atropurpurea ‘Black Knight’, de rode
tuinmelde Atriplex hortensis ‘Rubra’
en bloeiende grasjes die in boeketten
worden gebruikt, zoals kwispelgerst
(Hordeum jubatum), lampenpoetsersgras (Pennisetum villosum) en tot slot
het vingergras Panicum ‘Fountain’.

Niet té netjes
Esther: ‘De meeste een- en tweejarigen
komen graag terug, maar dan moet je
niet te netjes willen zijn. Want rigoureus
wieden verwijdert ook de kiemplantjes
die de winterharde eenjarigen in de
herfst al klaar hebben staan voor een
volgend seizoen. Door van dezelfde
plant ook zaad te winnen, kun je de
bloeitijd goed rekken. De in het najaar
gevormde kiemplantjes hebben een
voorsprong, zullen eerder bloeien en
wat je in het voorjaar bij zaait, bloeit
weer wat later. Voor een echte plukborder
met uitsluitend eenjarigen moet je wat
strenger zijn. Onkruid groeit altijd harder,
dus gun je zaailingen een voorsprong.
Dat kan door het perk tijdelijk met zwart
plastic af te dekken. De onkruidkiemen
verstikken, verbranden zelfs als de zon
op het plastic schijnt. Je begint dan met
schone grond. Maar je leert na verloop
van tijd de kiemplantjes van gewenste
planten wel te onderscheiden van de
onkruidkiemen, hoor. Uittrekken kan
altijd nog.’

Eind juli is je pluktuin op z’n

aller-allermooist
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Volgend jaar
op tijd beginnen
Pluktuin zonder moeite

2

3

t#FSFJEEFCPSEFSWPPSNFU[XBSU
plastic om het onkruid te verstikken.
Secuur wieden is ook een optie.
t;BBJOJFUUFWSPFHWPPS"OEFST[JUKF
met schrale zaailingen die nog niet
naar buiten kunnen. Half april zaaien
in de vollegrond kan ook.
t7FSXJKEFS[PWFFMNPHFMJKLIFU
concurrerende, ongewenste onkruid.
t%VOOBIFULJFNFOHPFEVJUPGQMBOU
zaailingen niet te dicht op elkaar.
t"MTEFQMBOUFO[PODNIPPH[JKO 
kunnen ze worden getopt, je krijgt
dan vollere, bossige planten. Eind
juli is je pluktuin optimaal.
t#MJKGCMPFNFOQMVLLFOFOWSBBHKF
buurvrouw dat te doen als je op
vakantie gaat. Want zodra de plant
zaad vormt, neemt de bloei af.
t8JO[BBEJOEFOB[PNFSFOIFSGTU 
laat het goed drogen en bewaar dat
in papieren zakjes, droog en muisvrij.
t-BBUEFXJOUFSIBSEFFFOKBSJHFO
(Eschscholzia, Orlaya, Atriplex) zich
lekker uitzaaien, dan heb je volgend
jaar eerder bloei en hoef je alleen
bij te zaaien.

Adres:
1e Mientlaan 13
2223 LG Katwijk
Open: do, vr en za
van 10.00 tot 17.00 uur
o
festinalentetuin.nl

Planten met een plus:

lang bloeiend of
heerlijk geurend

Festina Lente tuin organiseert ook
allerlei evenementen die aansluiten
bij de filosofie van het bedrijf. Zoals
de ‘Diva Dagen’, waar laatbloeiers
in de schijnwerpers staan. Kijk voor
meer informatie op de website.
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