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DANKBAARDER KAN BIJNA NIET

De vlinderstruik of Buddleja wordt niet voor niets vaak gebruikt om zonnige “overhoekjes” in het gemeenteplantsoen mee op te vullen. Een echte survivor met bloemkleuren vooral in het paarse palet.
Wil je er lang van genieten snoei dan in het voorjaar de struik flink kort en knip in de
zomer uitgebloeide bloempluimen eruit. Dan heb je samen met de vlinders wekenlang plezier van deze grijsbebladerde pionier.

SIMPEL MAAR EFFECTIEF
Hoe simpel en goedkoop kan het zijn: wat paaltjes, een trellispaneel en een leuk
kleurtje verf! Resultaat: een effectieve, persoonlijke, kleurbekennende afscheiding
van je voortuintje.
En als je dan ook nog de beplanting afstemt op de kleur van dit simpele hekwerkje, springt je voortuin eruit! Leuke combi’s: oranje met donkerrode pruikeboom en lampionplant, paars met vlinderstruik en lavendel, lichtblauw met hibiscus en vergeetmijnietjes, enz.

OPVALLEND HERGEBRUIK
Bij het zien van deze wand krijg je toch meteen de neiging alles te verzamelen wat
je maar kan vinden op stenig gebied. Natuurlijk lijkt het op een foto altijd
makkelijker dan het is, maar met een beetje goede wil, een zak cement en een
lading restmateriaal moet er toch iets te knutselen zijn. En twee meter hoog hoeft
echt niet. Gaan we het proberen? Ergens in de tuin een stukje muur. Microklimaat
verandert op zo’n plek, padden worden nieuwsgierig naar deze nieuw schuilplaats
en je zou er zelfs wat muurvarentjes in kunnen planten. Foto’s graag opsturen.

TUIN ALS BOEKET
Voor wie de gelukkige eigenaar is van een nieuw in te richten bloemenborder,
maar geen keuze kan maken in het enorme plantenaanbod, de volgende tip:
Koop verspreid door het jaar een zelf samengesteld boeket van je lievelingsbloemen. Bijvoorbeeld op de zaterdagse plantenmarkt in Utrecht. Noteer namen,
achterhaal groeiomstandigheden en koop 3 of 5 exemplaren van je favoriete
soorten. Vervolgens plant je ze per soort door elkaar uit in je vers gespitte met potgrond verrijkte maagdelijke plantvak. Beetje dagelijkse zonne-uren wel aan te
raden.
Met een beetje geduld is een zelfgeplukt tuinboeket je beloning.

