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Pluktuinen, 
de zomer op z’n best

Tekst en foto’s : Julia Voskuil

Wat een weelde… In een zee van zomerbloemen je eigen 
tuinboeket samen stellen! Voor dat speciale zomergevoel 
zijn her en der pluktuinen ingericht. Per locatie verschillen 
het sortiment en de plukregels, wat het bezoeken van 
pluktuinen alleen maar verrassender maakt. Zaaibloemen 
en vaste planten, de keus is ruim en kleurrijk.

Zomerbloemen zijn niet meer weg te denken uit het aanbod 
snijbloemen. De teelt kwam in de jaren 80 voorzichtig op 
gang en het was vooral gipskruid (Gypsophila) dat direct 
als mengbloem populair werd. Andere tuinbloemen zoals 
ridderspoor (Delphinium) en de eenjarige Consolida kregen 
pas later waardering, wat vooral te maken had met de 
beperkte houdbaarheid op water. Toen die verbeterde door 
kruising, selectie en ‘voorwateren’ (direct na het snijden op 
een voedingsoplossing zetten en zo verhandelen) groeide 
het aanbod buitenbloemen snel. Zowel zaaibloemen (zoals 
moederkruid, Matricaria) als veel vaste planten zijn geschikt. 
Natuurlijk is de ultieme beleving zelf een boeket ‘oogsten’! 
Op speciale pluktuinen kan dat. Er groeien soorten met 
lange, stevige bloemstelen en bewezen geschiktheid als 
snijbloem. In Nederland was het plukveld van Kwekerij 
Overhagen in Velp (bij Arnhem) een van de eerste. Twee 
andere hier beschreven pluktuinen zijn te vinden in Heerde 
(bij Zwolle) en Katwijk (bij Leiden).

Tips voor de verzorging
Voor een zelf geplukt boeket geldt hetzelfde als voor 
elk ander boeket: een goede verzorging van de bloemen 
helpt aanzienlijk om er lang plezier van te hebben. Veel 
buitenbloemen zijn goed houdbaar op water, hoe teer 
sommige er ook uit zien zoals Cosmos en Lathyrus. Een week 
kun je zeker plezier van ze hebben, zoals van de meeste 
bloemen. Goed verzorgen betekent letten op de volgende 
punten. 
- Het begint bij het moment van ‘oogsten’. Daar is de  
  ochtend het meest geschikt voor. De zon staat dan laag en 
  er is nog weinig verdamping. De planten hebben zich in 
  de nacht volgezogen en de stelen zijn stevig.
- In het algemeen zijn bloemen die kleur vertonen     
  geschikter dan bloemen die nog helemaal  in knop zijn.
- Gebruik voor het snijden een scherp mes of bloemen-
  schaartje en zet de bloemen liefst direct in een emmertje 
  water met snijbloemenvoedsel. Dit remt de bacterie-
  vorming in de vaas en bevat voeding, zodat ook knoppen 
  goed op kleur open komen. 
- Vermijd zon en warmte tijdens het vervoer en op de plek 
  in huis. Bij warm weer kunnen vochtig gemaakte kranten 
  uitdroging voorkomen tijdens het vervoer. De hoeden-
  plank van een auto is in elk geval ongeschikt. 
- Snij bloemstelen opnieuw aan als ze tijdens het vervoer 
  zijn uitgedroogd.
- Bij het schikken in de vaas wordt zoveel mogelijk blad van
  de stengels gestroopt om verontreiniging van het 
  vaaswater te voorkomen. 
- Tuinbloemen drinken veel. Controleer het niveau daarom 
  elke dag en vul zo nodig bij met een voedingsoplossing.
- Bijvullen is beter dan verversen blijkt uit houdbaarheids- 
  proeven.. 

    Foto’s
1  Op verzoek bindt Esther van der Velde een tuinboeket, 
    maar zelf plukken mag ook
2  Helianthus annuus ‘Sunny Sonja’
3  De pluktuin biedt een rijke keus aan eenjarige zomer- 
    bloeiers en vaste planten
4  Esther van der Velde met plukmand
5  Vogelgierst, Setaria italica en S. macrocheata (achtergrond)
6  Cynara cardunculus

P L U K T U I N 

K W E K E R I J  V A N  D E R  V E L D E

Op de kwekerij van Esther en Gerrit van der Velde in Heerde 
(bij Zwolle) kunnen bezoekers vanaf eind april terecht 
voor eenjarige zomerbloeiers en vanaf eind juni ook voor 
tuinboeketten. “Het sortiment zaaibloemen is heel groot 
en er zijn veel prachtige planten bij die geschikt zijn voor 
de snij! Daarom zaaien we niet alleen plantgoed, maar 
hebben we achter het kassencomplex ook een grote pluktuin 
aangelegd. Wij hebben toch ruimte genoeg.” Esther is dol 
op zomerbloemen en maakt graag tuinboeketten. In een 
stramien van graspaden liggen talrijke bloembedden waaruit 
het goed plukken is. “Ik zaai veel eenjarige planten voor de 
snij, maar in de buitenranden groeien ook vaste planten. De 
eenjarige soorten zaai ik in twee shifts om de bloeiperiode 
te verlengen. We zorgen dat de bedden onkruidvrij zijn, 
waarna de voorgezaaide soorten worden ingeplant. Die 
methode lijkt bewerkelijk maar bevalt goed.”
Wie niet zelf een boeket wil samenstellen, kan dit met een 
gerust hart overlaten aan Esther. Ze zorgt voor een mooie 
samenstelling, op kleur of gemengd en de boeket wordt 
professioneel verpakt. “Witte kattensnor (Cleome spinosa) 
houdt goed op water en is mooi ‘op de vaas’, maar vanwege 
de stekels is het raadzaam handschoenen aan te trekken. De 
wat kleinere Cleome hassleriana is minder stekelig, die hebben 
we in 2014 ook gezaaid. Elk jaar probeer ik allerlei nieuws 
uit.” Opvallend is de rij majestueuze kardoenplanten. 
De enorme bloemknoppen blijken voldoende voeding 
in de bloembodem te hebben om open te bloeien zonder 
water. “Ze zijn dagenlang mooi, je kunt er een fraai klein 
tafelarrangement mee maken. De kardoenknoppen snijden 
wij op verzoek, want deze plant is minder geschikt voor 
zelfpluk.” o

PLUKTUIN KWEKERIJ VAN DER VELDE
Borchgraverweg 3 a
NL-8181 RW  Heerde (bij Zwolle)
T +31(0)578 695727
info@kwekerijvandervelde.nl
www.kwekerijvandervelde.nl
Open vanaf de laatste zaterdag in juni
Woensdag en donderdag: 9–12 uur
Vrijdag en zaterdag: 9–17 uur
(extra openingsuren: zie website)
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    Foto’s
1  Tuinboeket met dahlia’s en zaaibloemen in zachte kleuren
2  Bedden vol zomerbloemen voor fleurige boeketten 
3  Zelfs van Agapanthus mag worden gesneden
4  Gaillardia x grandiflora ‘Kobold’, kokardebloem
5  Esther Schonenberg tussen venkel en Agapanthus
6  Enkelbloemige dahlia, mooi als snijbloem en nuttig als 
    nectarplant

P L U K T U I N 

‘ F E S T I N A   L E N T E ’

Achter de naam ‘Festina Lente’ gaan een kwekerij, 
bezoektuin en pluktuin in Katwijk (bij Leiden) schuil. Het 
bedrijf van Esther Schonenberg, dat ze samen met Joke 
Durieux runt, verhuisde in 2011 naar deze mooie plek vlak 
achter de duinen en het tuingedeelte is nog jong. “In de 
pluktuin groeien een- en tweejarige zaai- en stekplanten, 
vaste planten en bol- en knolgewassen, zodat al vanaf mei 
bloemen voor een tuinboeket kunnen worden geplukt. Onze 
eenjarige planten zijn minder gangbare en zelfs onbekende 
soorten, waarvan een aantal ook geschikt is voor de snij.” De 
groepen zijn niet zo groot, maar de pluktuin staat bomvol 
en er is ruime keus voor een mooi tuinboeket, vele weken 
achtereen. 
Voor het maken van boeketten voor bezoekers ontbreekt de 
tijd. “Wie weinig ervaring heeft raden we aan bloemen in één 
kleur te kiezen, dat is altijd mooi. De meeste klanten doen het 
ook graag zelf”, zegt Esther. Als mengbloem staat er onder 
andere een manshoge groep venkel. Later in de zomer zijn 
er ook dahlia’s in sprekende kleuren, vooral enkelbloemige 
rassen die voedsel bieden aan bijen, hommels en vlinders. 
Wat in augustus direct opvalt is een royaal bed Agapanthus 
met grote, diepblauwe bloeiwijzen. Mag daarvan ook 
worden geplukt? “Jazeker, het is een prachtige snijbloem. 
Wij hebben ze in 2010 geplant en sindsdien hebben ze alle 
winters overleefd.” Zeker op goed afwaterende grond kan 
bladverliezende Agapanthus goed overwinteren in een 
gematigd klimaat. Vanaf juli staat de pluktuin in volle bloei. 

o

PLUKTUIN FESTINA LENTE
1e Mientlaan 13
NL-2223 LG  Katwijk (bij Leiden)
T +31(0)624 608 005
info@festinalentetuin.nl
www.festinalentetuin.nl
Open: pluktuin vanaf mei tot half oktober
Donderdag, vrijdag, zaterdag: 10-17 uur
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    Foto’s
1  Een aantal tuinboeketten staat klaar om mee te nemen 
    en als voorbeeld voor ‘zelf pluk’
2  In mei worden de mooiste snijbloemen gezaaid, op de 
    voorgrond Anoda
3  Velden vol eenjarig kaasjeskruid (voorgrond), mengbloemen 
    zoals Ammi majus en zonnebloemen (achtergrond)
4  Els Keurentjes met kleindochter Isabel
5  Salvia horminum (roze, wit) en Echium, slangenkruid
6  Calendula officinalis (4 cultivars), goudsbloem

P L U K T U I N 
K W E K E R I J  ‘ O V E R H A G E N ’ , 

V E L P

Vanaf half juli is iedereen welkom op de ruime ‘plukvelden’ 
van kwekerij Overhagen in Velp (bij Arnhem). “Zodra 
de plantenverkoop van eenjarige zomerbloemen zo goed 
als achter de rug is, maak ik tijd om de plukvelden in te 
zaaien”, zegt Els Keurentjes. Ze zwaait sinds 2002 de scepter 
op de kwekerij, een prachtige historische locatie bij kasteel 
‘Biljoen’. Ze nam het stokje over van Gerard Buurman en 
zette zijn ambachtelijke bedrijfsvoering voort. “Die had mij 
als klant altijd erg aangesproken.” De plukvelden bij de 
kwekerij genieten al jarenlang bekendheid. Het is een van de 
eerste pluktuinen in Nederland.
Struinend tussen enorme rijen zomerbloemen, met een schaar 
in de hand en een bloemenmand aan de arm, mogen klanten 
zelf een tuinboeket samenstellen. Een boeket laten binden 
kan ook, al dan niet op bestelling. Tot in oktober (dahlia’s, 
chrysanten) zijn er bloemen, wel 80 verschillende soorten. 
“In 2013 heb ik voor het eerst ook een veld Pompon dahlia’s 
opgeplant. Die vind ik het meest geschikt voor gemengde 
boeketten. Met name roodbloemige cultivars omdat die 
kleur bij eenjarige zaaibloemen weinig voorkomt.”
Voor  € 5,- heb je al een mooi tuinboeket. Ook kinderen mogen 
plukken, maar alleen onder begeleiding. Om de bloemen ‘op 
water’ te vervoeren zijn zelfs emmertjes beschikbaar!   o

PLUKTUIN KWEKERIJ OVERHAGEN
Biljoen 6
NL-6883 JH  Velp(Gld)
T +31(0)26 36 20 884
kwekerij@overhagen.com
www.overhagen.com
Open vanaf half juli:
maandag t/m vrijdag 9-17 uur
zaterdag 9-16 uur

KWEKERIJ OVERHAGEN MOET BLIJVEN!
Vanaf de 17e eeuw was deze fraaie historische locatie in gebruik 
als kwekerij/moestuin van kasteel Biljoen. De afgelopen 80 jaar 
is hier de commerciële ‘Kwekerij Overhagen’ gevestigd, met de 
befaamde plukvelden en een sortiment zomerbloemen van 
ruim 500 soorten! In de pluktuin staan de zaaibloemen er weer 
prachtig bij!
Aan dit alles zou een einde kunnen komen als Geldersch 
Landschap een grote investeerder vindt en de pacht beëindigt. 
Vrienden van de kwekerij zijn een actie gestart voor het 
behoud. 


