
Jarenlang bezochten Marieke Nolsen en haar man 
de prachtigste tuinen in Engeland. Een bezoek aan 
de tuin van Sarah Raven in Sussex leverde zo veel 
inspiratie op dat ze in 2017 besloten een eigen 
pluktuin aan te leggen – met groots resultaat!

Je eigen 
pluktuin in 
Engelse stijl

De pluktuin ademt de sfeer 
van een wandeling door 
een boeket bloemen.
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Achter ons huis hebben wij in 2017 
een pluktuin aangelegd voor eigen 
gebruik, vol met eenjarigen en dah-

lia’s die allemaal worden ondersteund door 
natuur lijke constructies. De inspiratie voor 
deze tuin komt uit Engeland, waar we jaren-
lang onze vakanties hebben doorgebracht 
en heel veel prachtige tuinen bezochten. 
Daarnaast heb ik samen met een vriendin de 
pluktuincursus bij Sarah Raven gevolgd op 
het sfeervolle landgoed Parham House.

Nadat ik samen met mijn man Sarahs tuin 
in Sussex had bezocht, was hij het die de 
doorslag gaf om onze pluktuin aan te leggen. 
Hij was helemaal gecharmeerd van haar 
dahliaconstructie en vond het een geweldige 
uitdaging om deze te gaan maken. Hier had 
ik natuurlijk geen enkel bezwaar tegen.

Wandelen door een boeket
Het hele ontwerp van deze bloementuin 
heb ik zelf gemaakt en mijn doelstelling is 
om in de zomer door een soort boeket te 
wandelen. Ik moet zeggen: dat is aardig 
gelukt. Langs het pad staan zes tipi’s – 
constructies die ik elk jaar opnieuw maak 
van berkentakken. Ze ondersteunen 
de Lathyrus en Thunbergia die hier in 
combinatie langs groeien. Naast deze tipi’s 
bepalen drie boogjes, drie oude tuinhekken 
en twee ijzeren tipi’s (bekleed met 
snoeihout) het geraamte van deze slechts 
9 x 11 meter grote pluktuin. De invulling 
bestaat uit vlakken vol met eenjarigen, 
dahlia’s en andere zomerknollen, zoals 
crocosmia’s en gladiolen.

Bloembollen combineren
Hoe heerlijk is de combinatie van deze 
 tak kerige constructies met de voorjaars-
beplanting! Alle constructies zijn in het 
voorjaar nog heel goed zichtbaar en leveren 
een fantastisch plaatje op met de bloeiende 
voor jaars bollen. Elk najaar plant ik eind no-
vember, begin december ongeveer driehon-
derd tulpen, honderd narcissen, tien frittila-
ria’s en honderd anemoontjes in deze tuin en 
ieder jaar weer in een andere combinatie.

Deze bollen combineer ik met vergeet-
me-nietjes (Myosotis) die zichzelf enorm 
uitzaaien. Ik plant ze dus in een mix in de 
tuin en niet in vlakken. De tulpen bestaan 
uit negen verschillende soorten die mooi 
met elkaar combineren, waardoor ik er ook 
nog van kan plukken: samen vormen ze een 
 geweldig  boeket.

Na de bloei laat ik de narcissen en ane-
monen staan, de tulpen en fritillariabollen 
haal ik uit de grond en deze gebruik ik niet 
meer. De meeste tulpensoorten bloeien het 
tweede jaar lang zo mooi niet en heel veel 
soorten komen zelfs niet eens terug. Komen 
ze het volgende jaar toch weer tevoorschijn, 
dan zijn ze vaak heel flapperig of hebben 
lelijk blad. Daarom plant ik elk jaar nieuwe 

tulpen. De bollen plant ik vrij diep, ongeveer 
20 cm onder de grond. Hierdoor staan de 
stelen steviger boven de grond. 

Ook de narcisbollen plant ik zo diep, zodat 
ze niet beschadigen op het moment dat ik na 
de voorjaarsbloei op diezelfde plek eenjari-
gen plant. De narcissen kunnen meerdere 
jaren achter elkaar bloeien. Maar wanneer 
ik een heel apart (vaak duur) soortje heb 
gekocht, verschijnt ook dat het tweede jaar 
niet opnieuw. Dus de gangbare, goedkope 
soorten zijn tevens de sterkste soorten.

Vorig jaar heeft mijn man voor mij een 
tuinkas bij de pluktuin gemaakt. Deze kas is 
gemaakt van allemaal gerecycled materiaal 
dat hij in de loop der jaren had verzameld: 
oude raam kozijnen, deuren, palen en hout. 
De sfeer van de kas is Engels, wat helemaal 
past bij de pluktuin. Her en der door deze 

  De tulpen bestaan uit negen soorten die mooi met 
elkaar combineren. Zo kan ik er ook nog van plukken.  

De tipi's worden elk jaar opnieuw 
gemaakt van berkenhout.
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tuin heb ik zinken en terracotta potten inge-
pland met voorjaars bollen in combinatie met 
viooltjes, Heuchera en vergeet-me-nietjes. In 
de bodem van de zinken potten heb ik gaten 
geboord. Ze zijn onderin gevuld met heel 
veel potscherven voor een goede afwatering. 
Hierna heb ik de potten gevuld met biologi-
sche tuinaarde en bollen. Na het planten van 
de bollen zet  ik er ook voorzichtig een aantal 
viooltjes, vergeet-me-nietjes en/of Heuchera’s 
tussen. Ik zorg dat de bakken een aantal re-
genbuien over zich heen krijgen en vervolgens 
plaats ik ze onder een afdak of in de tuinkas 
om te voorkomen dat de grond te nat wordt 
en de bollen wegrotten.

Afgelopen jaar had ik een combinatie met 
de volgende tulpenbollen in de pluktuin (zie 
foto rechts): Tulipa ‘Sarah Raven’, T. ‘Spring 
Break’, T. ‘Slawa’, T. ‘Ballerina’ (biologische 
tulp van Natural Bulbs), T. ‘Orange Princess’, 
T. ‘Apricot Impression’, T. ‘Menton’, T. ‘Apricot 
Beauty’ en T. ‘Apricona’.

Hierboven zie je een mix van de tulpen in 
combinatie met de anemoon, fritillaria en 
vergeet-me-nietjes. De lange, biologische Tulipa 
‘Ballerina’ steekt er met zijn ranke steel prach-
tig bovenuit. Hiertussen zie je ook nog een 
paar heel lage biologische botanische tulpjes, 
lichtgeel van kleur. Dit lieve, kleine tulpje heet 
Tulipa batalinii ‘Bright’. Botanische tulpen zijn 
zogeheten verwilderingstulpjes en komen vrij 
makkelijk het jaar daarop weer in bloei. 

Op de foto hierboven zie je de heester Viburnum burkwoodii. Deze prachtige struik bloeit 
gelijktijdig met alle bolgewassen.

Tulipa 'Sarah Raven'.
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Marieke�  pluktuin
Het hele jaar plukken en 
 schikken met tuinbloemen
Met een paar bloemen en takken uit de 
tuin kun je al sfeervolle boeketten en 
ander bloemwerk maken. In dit boek 
geeft bloembindster Marieke Nolsen je 
inspiratie om plukbloemen in je eigen 
tuin te planten en kijk je mee in de 
bordertuin en de kleurrijke pluktuin van 
Marieke. In Marieke’s pluktuin vind je 
ook een praktisch deel over het plukken 
en verzorgen van bloemen, over vazen 
en vaasjes, tips voor het schikken en 
verwerken van bloemen en hoe je zelf 
een pluktuin kunt 
aanleggen.

Marieke’s 
pluktuin | Het 
hele jaar plukken 
en schikken met 
tuinbloemen | 
Marieke Nolsen & 
Modeste Herwig 
| Uitgeverij Forte 
Groen | gebonden 
| 192 blz. | 20 x 28 
cm | ISBN 978 90 
0038 | april 2022 | 
€ 29,99

VOLGENDE MAAND Lathyrus mag niet ontbreken in de pluktuin.

verwerken van bloemen en hoe je zelf 

Wil je meerdere jaren genieten van dit bolletje, 
dan moet je hem echt bijvoeden met een laagje 
goed verteerde mest, of voor de bloei bijvoeden 
met vinassekali.

Pluktuinprikker
Op de afbeelding rechts heb ik mijn geplukte 
tulpen gecombi neerd met fris uitgelopen 
beukenblad en bloesemtakken van de appel 
(Malus). Zowel de tulpen als deze takken 
moet je goed schuin aansnijden en op water 
in een schone vaas zetten. Ik heb ze hier 
verwerkt op een zogenaamde frog-prikker, 
of zoals ik ze noem ‘pluktuin-prikker’ (www.
mariekenolsen.nl/webshop-pluktuinkado) 
in een ietwat kitscherige schaal uit de 
kringloopwinkel. De schaal staat op een voetje 
waardoor het stuk nog zwieriger wordt. Hoe ik 
dit stuk gemaakt heb vertel ik in mijn nieuwe 
boek (zie kader).

Na de overdadige voorjaarsbloei vervang 
ik de meeste bollen door eenjarigen en 
dahliaknollen. Binnen een aantal weken 
heb je dan weer een hele andere tuin. Een 
pluktuin vol met bijvoorbeeld heerlijk geurende 
pronk erwten (Lathyrus) en zinnia’s, allemaal 
ondersteund door deze prachtige constructies. 

Open pluktuin
Onze voorjaarstuin is zaterdag 30 april en 
zondag 1 mei opengesteld samen met drie 
andere prachtige voorjaarstuinen. Kijk voor 
meer informatie op www.mariekenolsen.nl/
tuinopenstelling.

  Na de overdadige voorjaarsbloei vervang ik de 
meeste bollen door eenjarigen en dahliaknollen. 

WINNEN 
Online pluktuin 

portret
Heb je altijd al een pluktuin willen hebben, 

maar weet je niet hoe je dit aan moet pakken? 
Wij mogen 4x het online Pluktuin Portret 

weggeven. In dit e-boek, inclusief 6 video’s, 
laat Marieke Nolsen zien hoe jij ook je eigen 

flowerheaven maakt. Doe snel mee op 
www.gardenersworldmagazine.nl/

winactie
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