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Ik hou van de vogels in mijn tuin, maar ik wil 
wel mijn bessen oogsten. Deze blauwe netten 
weren vogels. Ik span ze strak om een frame 
van bamboestokken en steek ze in de grond 
met oude tentharingen zodat er geen vogel in 
verstrikt raakt. Doe het al voordat de bessen 
rijp zijn, want ze lusten ze rauw!
www.dewiltfang.nl

Akelei

 Ach, de eigenwijze 
akeleien. Heb je zorgvul-
dig de hoge exemplaren 
achterin de border gezet 
staan ze in het voorjaar 

weer vrolijk vooraan.
En je haalt ze er niet uit. 
Daarvoor zijn ze te leuk. 

Ieder jaar is het weer 
spannend welke kleuren 
en wonderlijke vormen 

er zullen verschijnen. 
Enkel, dubbel, driedub-

bel. Paars, rood, roze, 
blauw, geel, wit of een 

combinatie. Google 
‘akelei’ op afbeeldingen 

en je weet niet wat je 
ziet.  In juni raken ze 

uitgebloeid en kunnen 
we de mooie zaaddoos-
jes drogen en de zaden 
bewaren voor volgend 

jaar. En ruilen met 
tuinvrienden natuurlijk!

  

Je kunt je fantasie loslaten op het 
maken van een waterornament in je tuin 
met een vijverpompje op zonne-energie. 
Hoe forser de fontein hoe groter het 
zonnepaneel en hoe hoger de prijs.  
www.solaraqua.nl

Monniken in de Middeleeuwen gaven hun tere 
zaailingen zachtjes water met een gieter van 
keramiek. Nu kun je deze plantendouche op 
internet kopen. Handgemaakt van Nederlandse 

klei, puur of blauw geglazuurd. 
www.devogelpot.nl

www.handiggoed.nl

Komkommer-
kruid

Borage, bernagie of 
komkommerkruid past 

in moes- en siertuin 
want ze kan in de 

border, in de vaas en op 
het bord. Leuk voor 

kindjes om te kweken 
want ze komen snel op. 
De blaadjes, die ruiken 

naar komkommer, 
kunnen in soep, 

stamppot en salade. 
Maar het leukst zijn de 

felblauwe bloempjes  
waarmee je een salade 

of drankje prachtig 
versiert.  Kleine Hannah 

moesten we wel even 
uitleggen, dat je niet álle 

bloemen kunt eten.... 
Officieel eenjarig, maar 

als je eenmaal komkom-
merkruid in je tuin hebt 
komt het elk jaar terug. 

Je kunt ze de hele zomer 
nog zaaien.

Deze maand wordt het zomer. Alles groeit 
en bloeit. Behalve voor tuinieren is er tijd 

om op terras of veranda te zitten en te 
genieten van al het moois om ons heen.

Vijvertje

Wie wil er nou geen bewegend watertje in de tuin? Elektriciteit aanleggen is lastig. 
Maar wat een ontdekking: er zijn vijverpompjes op zonne-energie! Een kleintje 

aangeschaft en aan het knutselen met een grote terracotta schaal, een oud nestkast-
je van klei, wat gebroken bakstenen en een paar drijfplantjes en voilà: een klaterend 

watertje. Het bijbehorende zonnepaneeltje heeft een lang snoer en ligt op een 
zonnige plek. Het werkt, maar alleen als de zon schijnt: een wolkje en het geklater 

stopt. Maar dat vind ik eigenlijk wel charmant. 


