Mijn tuinpoort staat wijd open voor alle beestjes,
die er willen wonen.

ANARCHIE
IN DE BORDER

In het voorjaar heerst er overzicht in mijn tuin. Plantje voor plantje
en bolletje voor bolletje komt alles braaf en een voor een op, in mijn
doorgaans keurig ‘gemulchde’ border. In augustus daarentegen, is
alles onherkenbaar veranderd. Clematis wurgt naarstig bloeiend
iedere buur die te dichtbij komt, Verbena zaait zich overal uit, de
asters bereiden al uitdijend en andere planten wegduwend hun
najaarsshow voor en alles lijkt op steroïden te groeien. Beide
momenten koester ik. In het voorjaar kijk ik vol anticipatie en
ieder plantje verwelkomend alles de grond uit. Toch voel ik me nu
het meest thuis in mijn tuin, te midden van de bloeiende chaos.
De lucht is vol met geuren, gezoem en gefladder en ik merk dat
ik vaak zomaar een halfuur volkomen gedachteloos voor me uit
staar, al dat leven bewonderend. Je raadt dus al wel dat ik niet zo’n
nette tuinier ben. Naar mijn tuin staat de poort wijd open voor alle
beestjes die er wonen willen, en alle planten die zelfredzaam zijn
en iets toevoegen voor die beestjes. Een ‘opgeruimde tuin’ maakt
mij zenuwachtig en van termen als ‘trendplant’ en ‘afneembare
buitenkleden’ krijg ik acute uitslag. In augustus bind ik hier en daar
wat op als het al te veel uit de hand loopt, knip ik oude bloemen
weg voor een herbloei in de herfst, en trek ik zaailingen uit de
grond waar ik ze niet hebben wil. Ik zorg dat er water beschikbaar
is voor vogels en ‘onze’ egel Puk (we zijn voor een gender-neutrale
naam gegaan, want of het een hij of zij is, weten we niet) en ik
blijf vogelvoer geven zodat ook een eventuele tweede leg goed het
najaar in kan. Verder doe ik vooral veel niet.

De asters bereiden al uitdijend en andere
planten wegduwend hun najaarsshow voor.
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Nu, hoogzomer, voel ik me het meest thuis in mijn tuin, te
midden van de bloeiende chaos, de lucht vol met geuren,
gezoem en gefladder.

In de tuin van Anne

ANNE WIEGGERS IS GROENAUTEUR EN TUINONTWERPER. ZE CREËERT
UITBUNDIGE, NATUURLIJKE TUINEN WAAR MENSEN, VLINDERS EN BIJEN
NIET UIT WEG TE SLAAN ZIJN. OP DEZE PLEK IN TUINSEIZOEN DEELT ZE EEN
JAAR LANG HAAR ERVARINGEN UIT HAAR EIGEN TUIN. MEER OVER ANNE LEZEN?
KIJK OP WWW.ANNESDUURZAMETUINEN.NL

RUST IN EEN
BLOEIENDE CHAOS

In augustus geniet Anne volop van de, zoals ze het zelf noemt, bloeiende
chaos die haar tuin nu is. Vooral genieten en niet te veel doen, is haar
devies. Okee, een paar zaailingen eruit trekken, hier en daar wat opbinden
en met een camera achter de vlinders aan, kan nog net.
FOTO’S: ANNE WIEGGERS, EEFJE DOPPEN (PORTRET)

Leentjebuur – grote pompoenen

Ik kan het - ondanks het feit dat ik in de stad woon - niet laten mijn droom van bergen en
bergen pompoenen oogsten toch na te leven. Ik heb in de voortuin een riant stuk grond
aan de moestuin toebedeeld waar het allemaal uit moet komen. Omdat er in mijn keuken
ook kilo’s courgettes, basilicum, suikermais en nog veel meer doorheen gaan, kan ik mijn
pompoenendroom niet al te veel uit de hand laten lopen.
Mijn laatste methode is ze lekker aan de wandel te laten op mijn ‘gazon’. Althans, het stuk
gras dat ik volledig onderbeplant heb met bollen en waar ik steeds meer inheemse bloemetjes
in probeer te krijgen. Zo zijn de gulzige wortels op hun plek in het verhoogde moestuinbed
en zitten de grote, wandelende pompoenranken de rest van mijn moestuin niet in de weg.
Toegegeven, als ik ze voor de winter verwijder, is te zien dat het gras wat geleden heeft
onder de uitbreidingsdrang van de pompoenen, maar wat zijn ze het toch waard. Heb je een
echt kleine tuin of balkon en wil je toch pompoenen, weet dan dat er ook mini-varianten
beschikbaar zijn. Die zijn ideaal in de keuken, heel lekker en je kunt ze laten klimmen,
zodat ze bijna geen ruimte in beslag nemen.

TOCH EVEN
AAN DE HERFST
DENKEN

Zo vol in de zomer heb je er waarschijnlijk
helemaal geen zin in, maar als je toch even
vooruit denkt, levert dat fijne dingen op. Zo
zou je nu wintergroenten kunnen zaaien,
zodat je nog even goed gebruik maakt van de
lange dagen die vanaf nu snel korter worden.
Een van mijn favorieten is winterspinazie.
Aan mijn schuur heb ik een vijftal haken met
hangmanden bevestigd om zo van ieder plekje
gebruik te kunnen maken. Ik vul de manden
met biologische compost, zaai zo dun mogelijk,
zodat ik niet zo hoef te prutsen met uitdunnen,
geef flink wat water en hang ze dan op. Voor het
echt koud wordt, heb ik zo een voorraadje verse
groenten in de buurt van mijn keukendeur.
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LUIE HOOGZOMERDAGEN
Augustus is de tijd waarin mijn tuin een bloemenjungle is en de dieren er compleet
hun eigen gang gaan. Kijk maar mee!
1 Nova wordt zo mak als een lammetje van warm weer en ligt hele dagen te snurken in de tuin.
2 Niet alleen de border wordt wild in augustus. Mijn kippen lijken de roep der natuur te horen en
leggen overal eitjes als het warm is, behalve op het legnest.
3 Eryngium bloeit prachtig deze maand. De plant zit barstensvol insecten en droogt prachtig in voor
een mooi wintersilhouet.
4 Clematis montana concentreert zich nu volledig op nieuwe ranken maken waarop volgend jaar bloemen
verschijnen. Gebruik dit moment om ze te leiden over de minder mooie dingen in je tuin, zoals een regenpijp.
5 Het is niet alleen zoeken naar eieren deze maand, ook mijn kippen zijn regelmatig zoek terwijl ze
zandbaden nemen tussen mijn kruiden.
6 Tussen al het sierlijke geweld van de klimmers in mijn tuin zitten overal vogelhuisjes verstopt.
Hoe meer overgroeit, hoe meer vogeltjes ik erin zie trekken.
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‘Genieten
en de boel
lekker laten
verwilderen,
is de beste
formule voor
een mooie
zomer.’

6

In de tuin van Anne

VLINDERS

Augustus is een echte vlindermaand.
Aangezien ik er een topsport van maak
er zoveel mogelijk welkom te heten met
waard- en drachtplanten in mijn tuin, is
het een feest om het resultaat nu te kunnen
bewonderen. Doorgaans betekent dit dat
ik mijzelf voorneem in alle rust naar ze te
kijken in plaats van ze achterna te rennen
met mijn camera, maar dat mislukt
doorgaans jammerlijk.

Antiwinterdip
ijsblokjes

Al eerder schreef ik over dit trucje binnen het
kader van mijn kruidentuin: ijsblokjes met sintjanskruid. Dit kruid zorgt voor een vermindering
van depressieve gevoelens, wat erg van pas komt
als je jaarlijks een flinke winterdip hebt zoals
ik. Jammer genoeg is het plantje tegen die tijd
al boven de grond afgestorven. Ik oogst het dus
nu, in de zomer, en vries het kruid in. IJsblokjes
zijn hiervoor ideaal. Zo maak je in de winter een
pot kokend water klaar, mik je er wat blokjes bij,
en klaar is je antiwinterdipthee. Dit trucje werkt
overigens ook prima met andere kruiden uit jouw
tuin. Wil je dus graag die volle zomerse smaak
van verse kruiden in de winter, ga dan nu aan
het oogsten. Het resultaat is ideaal voor in een
pastasaus of soepje. Nog een kleine kanttekening
bij sint-janskruid: er wordt wel gezegd dat deze
de werking van anticonceptie kan tegengaan.
Dames die aan de pil zijn, kijk dus uit hiermee!

Water besparen

Augustus kan, vooral als je veel potplanten
hebt, een maand zijn van water geven.
Een kleine truc om water te besparen is
de potten niet van bovenaf te begieten,
maar ze volledig onder te dompelen in een
regenton of emmer. Heb even geduld en
wacht tot alle belletjes weg zijn. Zo kan
een plant er een stuk langer tegenaan.

VOLGENDE KEER Anne vertelt je over
appels voor kleine tuinen en heerlijke
herfstframbozen. Ook is er volgens haar
altijd plaats voor nóg meer bollen.
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