
Tuintafels  
in kerstsfeer
De decembermaand is vaak grijs en grauw, maar door slim 
te combineren breng je eenvoudig kleur aan in de tuin. 
Bloemstyliste Marieke Nolsen laat zien hoe je dat doet. 

In mijn bloementuin heb ik meerdere 
tuin tafels staan. Die heb ik gemaakt van 
schragen met daarop drie planken en op de 

planken een verzameling van terracotta pot
ten, soms gecombineerd met zink.  Drie keer 
per jaar verander ik het stilleventje op die ta
fels. Ik heb een aantal potten gevuld met een 
vaste beplanting, zoals Heucera, Epimedium 
en Ilexbollen. Deze vaste potbeplanting com
bineer ik in het voorjaar met bollen en violen, 
in de zomer  met eenjarigen en in het najaar 
komen naast de Heucera, Epimedium en Ilex 
kerstgerelateerde planten te staan. Dus dan 
heb ik verdeeld over de tuin, drie tafels in een 
heerlijke kerstsfeer. 

Een tuintafel in je tuin is een echte aanra
der en kun je elk seizoen weer een andere 
look geven. Zet de tafel dan ook in de buurt 
van je raam of vlakbij je deur, zodat je meer
dere keren van de dag geconfronteerd wordt 
met dit heerlijke plaatje.

Zorg voor goede drainage 
Het is belangrijk dat alle potten en bakken 
onderin de bodem openingen hebben. Bij de 

terracottapotten is dit sowieso al het geval, 
bij de zinken bakken moet je even met een 
boor een  aantal gaten in de bodem boren. Ik 
zelf zorg altijd voor meerdere gaten zodat het 
teveel aan water goed weg kan. 

Vervolgens leg ik een flinke laag potscher
ven op de bodem neer, dit komt de drainage 
ten goede. Bij het inplanten gebruik ik biologi
sche potgrond. In deze potgrond zit een mini
mum aan tuinturf. Turf is zo enorm belastend 
voor het milieu dat gebruik ik niet meer. Deze 
biologische potgrond is ook nog eens heel 
voedzaam, dus met name in de zomer hoef ik 
haast niet bij te mesten.

Ik zet de potten direct op de tafel. Als ik 
er schotels onder zou zetten, dan lopen die 
schotels vol water bij regelval. Hierdoor raakt 
de grond verzuurd en worden de wortels aan
getast. De plant zal het dan vaak opgeven. 

De pot rechtstreeks op de tafel zetten is 
het beste voor de plant, maar het is minder 
goed voor je tafel. Zelf zorg ik ervoor dat ik 
de planken om de vijf jaar vervang. Een oude 
deur is trouwens ook een geweldige onder
grond voor al je potten. 

� Zeg het met elfenbloemen
Hier heb ik de besdragende Skimmia japonica 
‘Pabella’ gecombineerd met Gaultheria pro
cumbens, Ilex verticilata en de groenbladige 
Epimedium. 

Epimedium is een vaste plant. Die is er in 
heel veel verschillende soorten met kleine, 
fragiele bloemetjes in allerlei kleuren, de 
zogenaamde elfenbloemetjes. De planten 
bloeien in het voorjaar. Maar na de bloei is het 
groene blad ook een enorme toevoeging aan 
je tuin, en in het najaar verkleurt het in mooie 
herfsttinten. Deze plant zit bij mij wel drie jaar 
in dezelfde pot en kan daar blijkbaar ook heel 
goed tegen. Het is een geweldige plant voor op 
tuintafels.

De Ilex verticilata heeft rode besjes en ver
liest in de winter zijn blad. Bij een bloemist kun 
je rond de feestdagen takken Ilex aanschaffen 
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Zinken blaker met kaars
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Bloemstyliste Marieke Nolsen 
heeft een grote passie voor 
tuinieren. Rondom haar 
boerderij in Leusden staat  
1600 m2 vol met bloemen. 
Geïnspireerd door vele 
bezoeken aan Engelse tuinen en 
een pluktuincursus van Sarah 
Raven is zij in 2016 gestart met 
een pluktuin met dahlia’s en 
eenjarigen. Ze geeft lezingen en 
organiseert workshops. De 
producten die in dit artikel 
genoemd worden, zijn 
verkrijgbaar in haar webshop 
(www.mariekenolsen.nl/  
webshop-pluktuinkado/
pluktuin-kado).
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en ze hebben tegenwoordig zelfs takken met 
hele mooie okergele besjes of zelfs oranje bes
jes. Deze takken staan meer dan drie weken in 
de vaas. 

� Sfeervolle etagère 
Op deze etagère heb ik rode besdragende 
Skimmia japonica ‘Pabella’ gecombineerd met 
de oranje bladige Heuchera ‘Caramel’ en de 
Muehlenbeckia complexa oftewel haarmos.  Al 
deze drie planten zijn winterhard. De Heuchera 
en de Muehlenbeckia kun je trouwens zeker 
twee tot drie jaar in je pot laten staan, dus 
deze gebruik ik ook op mijn zomertafels. De 
Skimmia zet ik na de winter in een hoekje en 
verplant ik in het najaar in een iets grotere pot 
en wanneer hij weer mooie bessen geeft, mag 
hij in de winterperiode weer pronken op een 
prominente  plek. Ik heb de terracotta potten 

gecombineerd met draadmanden, grote en 
kleintjes. De grote op de grond staande man
den zijn officieel oude aardappelmanden. Maar 
deze heb ik al jaren op mijn terras en bij de 
tuintafels staan, wat ik zelf een heerlijk plaatje 
vind.

Ik style ook graag met gieters, maar zorg 
ervoor dat je je goede gieters in de winter
periode binnen zet. Wanneer er onverhoopt 
toch regenwater in staat en het gaat vriezen, 
dan vriezen ze kapot. Ik gebruik dus mijn lekke 
gieters.

Skimmia japonica 
‘Pabella’

Heuchera ‘Caramel’

Muehlenbeckia 
complexa

Draadmand met 
dennenappels

Zaaibakje met 
Lunaria annua

Ilex verticilata

Gaultheria 
procumbens

Deze zinken mandjes met een 
roestkleurig handvat lijken oud, maar 
zijn zo goed als nieuw. Ze zijn gevuld 
met een Gaultheria (bergthee).
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Zinken bak

Heuchera ‘Bronze Beauty’

Skimmia japonica 
‘Pabella’

Gaultheria 
procumbens

Ilex verticillata

Gaultheria 
procumbens

Calocephalus 
brownii 
(zilverstruikje)

Overzicht van alle planten die 
Marieke deze winter in de potten 
gecombineerd heeft met de al 
aanwezig vaste beplanting. 

Feestelijke binnenkomer
Deze tuintafel staat bij onze voordeur, 
een heerlijk binnenkomer en een ge
weldig plaatje om tegen aan te kijken.

De Ilex crenata en de Heuchera 
staan al zeker twee tot drie jaar op 
deze tafel en alleen in de zomer
periode mest ik deze potten een 
beetje bij. Na drie jaar plant ik ze over 
in een groter maatje terracottapot.

De Ilex crenata lijkt heel veel op 
de buxus en kun je dus ook prachtig 
in de vorm van een bolletje knippen. 
Deze Ilex krijgt geen rode bessen 
zoals de Ilex verticilata.

� Stilleven in rood,   
groen en zink
De grote zinken bak heeft een geribbeld 
uiterlijk, wat uitstekend combineert met de 
gladde terracottapotten en de gladde zin
ken mandjes. Het vergiet maakt het plaatje 
compleet, want die is zowel glad, geribbeld 
als met gaatjes. De afwisseling van potten 
in zo’n groep zorgt voor een spannend 
plaatje.

Ook hier heb ik de winterbeplanting 
weer gecombineerd met een Heuchera die 
werkelijk het hele jaar door op de tafel in 
deze pot staat. Het is de Heuchera ‘Bronze 
Beauty’. Een grootbladige Heuchera (pur
perklokje) met bruingekleurd blad. Het blad 
gebruik ik ook regelmatig in bloemwerk. 

� Eén en al kerst
Dit tafereel straalt één en al kerst 
uit. Achter deze tafel staat een 
roodgekleurd Malusappelboompje 
en langs de pergola groeit de Rosa 
‘Kiftsgate’ 

De Rosa ‘Kiftsgate’ is een sterk 
groeiende klimroos, een zogenaam
de ramblerroos. Hij bloeit eenmalig 
met kleine witte bloemetjes in juni 
en in het najaar zit hij onder de bot
tels. De bottels zijn zelfs in januari 
nog te gebruiken in boeketten.
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Workshop Styling your garden
Op 20 mei 2022 geeft Marieke een workshop Styling your garden. 
Je kunt je voor de ochtend of voor de middag inschrijven. Tijdens 
deze workshop vertelt zij uitgebreid over haar tuin en hoe je het 
beste met je potten en mooie bijproducten kunt stylen. Je gaat 
ook zelf nog aan de slag. Voor meer info en aanmelden ga je naar 
www.mariekenolsen.nl/programma/workshopprogramma.

Skimmia japonica 
Pabella

Heuchera

Juniperus

Festuca 
glauca (blauw 
schapengras)

� Kersttheater
Dit is een zogenaamde  ‘primulatheater’ die door mijn man gemaakt is. 
In Engeland zie je ze regelmatig in oude kasteeltuinen. Ze zijn dan gevuld 
met een verzameling Primula auricula . Dat is een vetbladige Primula 
met hele mooie sprekende bloemetjes. Ik heb er een kersttheater van 
gemaakt. Heel simpel met kleine terracottapotjes gevuld met Gaultheria 
en ... weer een Heuchera (Heuchera ‘Marmelade’).

�Appeltjes 
op schaal
In onze tuin heb ik 
wel tien verschillen
de soorten Malus
appelboompjes. Elk 
met zijn eigen ge
kleurde sierappeltjes. 
Dit zijn appeltjes van 
de Malus ‘Red Senti
nel’. Deze appeltjes 
zitten vaak in januari 
nog aan de boom, 
hierna worden ze 
pas zacht en dienen 
ze als heerlijk hapje 
voor de vogels. 

december 2021 43

Groene school


