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Beste tuinvrienden,  

De feestelijke opening van ons jubileumjaar 

op 12 januari is goed bezocht, het was een 

hele mooie lezing waar zelfs voor de beste 

plantenkenners nog iets te leren viel. Er 

staat nog van alles op stapel om er dit jaar 

echt iets bijzonders van te maken.  

Verderop in deze nieuwsbrief vindt u een stukje over 

een gesprek met ons oudste lid, mevrouw van Hoof, zij 

heeft het reilen en zeilen van onze afdeling vanaf het 

prille begin meegemaakt, en is nog steeds enthousiast. 

Dankzij de vele bestuursleden, commissieleden en vrijwilligers die zich in de loop van de jaren 

hebben ingezet en natuurlijk ook dankzij de trouwe leden heeft de afdeling de afgelopen 60 

jaar met veel succes kunnen werken aan kennisoverdracht, deskundigheid en het inspireren 

van leden om met plezier in de tuin en met groen en bloemen bezig te zijn.  

Jammer is het wel dat er nu al twee jaar enkele vacatures zijn in het bestuur. 5 jaar geleden 

bestond het bestuur nog uit 7 leden, en als er zich bij de aanstaande Algemene 

Ledenvergadering geen nieuwe kandidaten aanmelden blijven er nog maar 4 bestuursleden 

over. Omdat Mirjam Luyten heeft aangegeven dat zij zich wil terugtrekken uit het bestuur 

vanwege wijziging in haar werk en werktijden. Ook ikzelf doe een stapje terug: Bij de 

komende ALV op 12 februari zit zowel voor Diny Linneman als voor mij de eerste periode er 

op. Diny is herkiesbaar, en ik stel mij wel nog herkiesbaar als penningmeester, maar neem 

niet meer de functie van voorzitter a.i. waar. Het combineren van de 

functie voorzitter en penningmeester is officieel ook niet 

toegestaan.  

En dan is er nog het feit dat Trees Koeken na 2020 twee termijnen 

van 5 jaar heeft volgemaakt, voor haar zal op termijn ook 

vervanging moeten komen.  

Dus kort en goed:  

Nogmaals een dringend beroep op u om u kandidaat te stellen voor een functie in het bestuur. 

Het is belangrijk om te zorgen voor de continuïteit van onze verder zo succesvolle en 

enthousiaste afdeling. 

Als u twijfelt: eerst en jaartje meelopen om te kijken en te leren kan natuurlijk ook.  

Wees niet bang, het is geen dagtaak, want veel van het werk wordt uitgevoerd door de 

commissies.  



Wij rekenen op U, want het water staat ons aan de lippen.  

Na deze serieuze woorden nog een klein opstekertje, februari is in aantocht, de bolletjes 

steken hun kopjes alweer boven de grond, en veel planten beginnen uit de winterslaap te 

komen, de hamamelis en de helleborus en andere planten gaan weer bloeien. Bedenk als u de 

aarde weer hoort roepen en weer lekker in de aarde wil gaan wroeten, de aarde geeft dan 

stofjes af waarvan je een blij gevoel krijgt. Het is een beetje geluk en de vuile handen die je 

in de tuin maakt kunnen geen kwaad.  

Ik hoop U allemaal te kunnen verwelkomen op 12 februari op onze ALGEMENE LEDEN 

VERGADERING. 

tot dan! 

Namens het bestuur, 

Plony van der Ham 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Korte  geschiedenis van afdeling Breda e.o.. 

De vereniging Groei & Bloei kwam voort uit de Koninklijke Maatschappij tot bevordering van 

Tuinbouw en Plantkunde (KMTP), ook wel "De Maatschappij" genoemd. De KMTP werd 

opgericht door landgoedeigenaren, kwekers en handelaren in bloemen en planten op 17 

december 1872. Doelstelling was de kennis van tuinbouw en plantkunde te bevorderen, 

evenals het vergroten van de kennis en de algemene belangstelling op het gebied van het 

leefmilieu en de flora. De KMTP was een platform voor het uitwisselen van nationale en 

internationale kennis en ervaring op het gebied van de verzorging van bloemen, planten, 

bomen, groente en fruit. Om deze doelstelling te verwezenlijken richtte de KMTP overal in het 

land tuinbouwscholen op.  

Ze zag toe op het onderwijs op de tuinbouwschool en reikte de diploma’s uit op de school. Die 

taken werden evenwel begin twintigste eeuw overgenomen door de overheid. 

De scholen zijn nog steeds vaak het onderkomen voor de afdelingsactiviteiten.  

Het magazine verscheen in de beginjaren onder de namen Floralia, Onze tuinen en Tuin & 

Hof.  

In 1906 verscheen het weekblad Onze tuinen voor Vaklieden en Amateur-tuiniers.  

Koning Willem III was de eerste beschermheer en prinses Beatrix is het nu. 

bron: internet 

Het Weekblad van de KMTP, werd in 1960, bij de eerste Floriade, toen in Rotterdam 

gehouden, omgezet in het maandblad Groei en Bloei.  

Afdeling Breda e.o. was net opgericht, ze bestond nog maar 14 dagen! 

… en laat nu ons oudste lid zich hebben opgegeven als lid van Groei & Bloei op die 

Floriade in 1960! 

Wordt vervolgd… 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

60 jaar lid van K.M.P.T. Groei&Bloei!!  

 

https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Koninklijke_Maatschappij_Tuinbouw_en_Plantkunde&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Koninklijke_Maatschappij_Tuinbouw_en_Plantkunde&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/17_december
https://nl.wikipedia.org/wiki/17_december
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tuinbouw
https://nl.wikipedia.org/wiki/Plantkunde
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tuinbouwschool


Op een zonnige ochtend werden Diny Linneman en ik heel vriendelijk ontvangen door 

mevrouw Corry van Hooff. Ons oudste lid, en steeds lid van afdeling Breda, zij heeft aan de 

wieg gestaan van onze afdeling Breda e.o.  

Zij heeft ons gezellig verteld hoe het haar in de loop van die vele 

jaren is vergaan.  

Als nazaat van een familie van boomkwekers in Zundert zat de 

belangstelling voor het groen er al jong in en zij gaat nog steeds 

graag naar buiten en geniet van de tuin en het groen. 

Corry ging 60 jaar geleden in haar eentje naar de Floriade in 

Rotterdam.  

Toen waren de leden van Groei&Bloei al net zo enthousiast als nu, 

in een stand stond een dame die uitleg gaf over Groei&Bloei, Corry 

had er nog nooit van gehoord maar werd meteen enthousiast, de dame vertelde dat er ook in 

Breda sinds een paar weken een afdeling was opgericht.  Natuurlijk ging onze enthousiaste 

Corry er meteen naar informeren. 

De afdeling Breda had toen pas 14 leden en hield bijeenkomsten in een zaaltje achter 

restaurant Verbaan aan de Teteringenstraat.  

Binnen de kortste keren had Corry het penningmeesterschap op zich genomen en deze functie 

heeft zij vele jaren vervuld. Dat was in die tijd wel anders dan nu! De computer bestond nog 

niet en er was er heel veel schrijf- en rekenwerk voor nodig om alles netjes en accuraat te 

verwerken en ook nog op de fiets de bedrijven afgaan om sponsors te werven!  

De eerste voorzitter was de heer van Es, hij was een geboren leraar en tuinarchitect die ook 

veel tuinen in Breda en omgeving heeft ontworpen en onderhouden.  

De heer van Es bracht door zijn lessen zijn grote plantenkennis en liefde voor de tuin over op 

de leden, hij bracht altijd heel veel materiaal mee, het was leerzaam en leuk visueel 

onderwijs. Corry noemde vele oud-bestuursleden als haar ‘leermeesters’ wat betreft bloemen, 

heesters en bomen. 

Door de betrokken leden, die hun enthousiasme op alle mogelijke manieren naar buiten 

brachten groeide de afdeling steeds meer.  

De leden bemanden jaren achter elkaar kramen op de geraniummarkt in Teteringen, om 

planten te verkopen en gingen de huizen af om bestellingen voor bloembollen op te nemen, 

die later vanuit een garage van een van de leden werden afgeleverd. Alles voor de club!  

Wat ook leuk was, alle leden kregen een plant mee, en na 3 maanden ging de plant weer mee 

terug en dan werd beoordeeld of de plant goed was verzorgd.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Algemene Ledenvergadering  

Het bestuur nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2020. 

Aanvang: 19.30 uur  

Locatie  Frankenthalerstraat 15 Breda.   



Woensdag 12 februari is het weer zover; geen lezing maar onze Algemene Ledenvergadering!  

Het is belangrijk voor de vereniging dat de leden komen; hier krijgt u rechtstreeks informatie 

over het toekomstige beleid van de vereniging en laat de penningmeester zien wat er zoal 

met uw geld is gedaan het afgelopen jaar.  De agenda en de stukken,  Agenda, Concept 

verslag, Sociaal verslag, Financieel verslag , zijn na 4 februari a.s. op de website te vinden en 

kunt u eventueel hier downloaden .  

Er worden geen hard copies meer verstrekt bij binnenkomst.  

Wel staat er bij binnenkomst een lekker bakje koffie of thee met iets lekkers voor u klaar en 

na afloop wacht er nog een leuk presentje als dank voor uw komst.  

  

* Bepaling in ons huishoudelijk reglement: Tot 3 dagen vóór de datum van de algemene ledenvergadering 

kunnen leden schriftelijk andere kandidaten dan door het bestuur genoemd, voor de bestuursfuncties 

voordragen. Deze voordracht dient door tenminste 10 leden schriftelijk te worden ondersteund en vergezeld te 

gaan door een schriftelijke bereidverklaring van de betrokken kandidaat/kandidaten. Als er slechts één kandidaat 

door het bestuur is voorgedragen en geen andere kandidaat/kandidaten zijn aangemeld, dan wordt deze 

kandidaat op de algemene ledenvergadering geacht rechtens  te zijn gekozen.   U als lid bent erg belangrijk om 

de vereniging levend te houden en uw stem mag gehoord worden. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rotstuinclub 
 
Lezing  Piet van de Laar  over het gebruik de grondsoorten   

Dinsdag : 4 februari  2020,  19.30 uur  
 

 
Piet had zich gespecialiseerd in welke planten het beste gedijen 

in welke grondsoorten en welke substraten daarbij belangrijk 
zijn. Enige jaren geleden startte hij toen Deco Enzo, het bedrijf 

dat gespecialiseerd is om o.a. soorten potgrond, grondmixen en 
substraten te maken voor liefhebbers. Maar ook specifieke 

mixen voor bijv. orchideeën, kalkminnende planten, het gebruik 
van Bims/vulca, Eifel zeoliet voor doorlatendheid en wateropslag  etc. 

Plantenliefhebbers zijn gedreven om het maximale te bereiken wat een plant in zich heeft. 

Buiten weersomstandigheden waar we gelukkig geen invloed op 
hebben is het substraat waar ze in moeten gedijen het 

belangrijkste voor de planten en zeer zeker voor alpiene planten.  
In deze lezing geeft hij inzicht in het gebruik van plant-eigen 

substraten of het maken van eigen grond mixen om de natuur zo 
goed mogelijk na te bootsen om de rotsplanten gezond te laten 

opgroeien en ze zo te houden. 
 

Beste mensen tijdens deze lezing zal Piet  u laten genieten van 

een mooie en leerzame lezing, dus kom dan naar deze lezing. Ook niet-leden zijn van harte 

welkom, de kosten hiervan bedragen €3.50. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tuinclub lezing dinsdag 18 februari - Bomen voor de kleine tuin. 
 
Door Cor van Gelderen van kwekerij Esveld uit Boskoop.  
 

Een kleine tuin is de realiteit van de meeste tuiniers, we wonen in ons land dicht op elkaar en 
kunnen jammer genoeg niet allemaal grootgrondbezitters zijn. Toch is een tuin zonder bomen 

moeilijk denkbaar, de bomen zijn nodig voor de rust die ze brengen, de hoogte die we nodig 
hebben in de tuin en als het even kan wat lichte schaduw op zomerse dagen.  



 
Als de boom dan ook nog aardig bloeit, leuke vruchten 

draagt en een mooie herfstkleur heeft, niet groter wordt 
dan 5 meter met een elegante groeivorm, zijn we 

tevreden.Die boom laat Cor van Gelderen in zijn lezing 
over bomen voor de kleine tuin niet zien! Wel heel veel 

bekende en vooral ook minder bekende kleine bomen die 
het in de ons bemeten ruimte goed zullen doen. Allemaal 

met hun eigen kwaliteiten, mogelijkheden en 
bijzonderheden. Er is namelijk veel meer moois te beleven 

in kleine bomen land dan de eeuwige bol-esdoorn, bol-acacia en bol-catalpa. In de dialezing 
worden heel veel verschillende bomen aan U voorgesteld en is er volop ruimte voor vragen 

over snoei, plantcombinaties en de uiteenlopende kwaliteiten van de besproken bomen. 
 

Heeft U geen landgoed tot Uw beschikking maar wilt U toch bomen in de tuin die ook op de 

langere termijn geen woudreuzen worden is dit een goede gelegenheid om er een flink aantal 
te leren kennen. 

Locatie: Prinsentuin college, Frankenthalerstraat 15, 4816KA Breda Aanvang: 19.30 u. 
Entree voor niet-leden € 3 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

60 JARIG JUBILEUM GROEI EN BLOEI AFDELING BREDA. 

Bericht vanuit  de jubileumcommissie.  

de commissie is al  diverse  keren bij elkaar geweest en heeft grootse 

plannen om het jubileum en onze afdeling goed op de kaart te zette. 

De kop is er af. We begonnen op 12 januari j.l. 

met een geweldige lezing van Modeste Herwig  en 

daarna een gezellig samenzijn. 

Op 13 en 14 juni a.s. staan wij als afdeling op 

Floralia in Oosterhout. We zijn druk doende om 

voor u en andere belangstellenden een mooi programma in elkaar te 

zetten. 

Houd dus  goed onze nieuwsbrief in de gaten  !  

wordt vervolgd… 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Deelnemers gezocht voor de Groei en Bloei jubileum Groenmarkt in 
april. 
  

Op zaterdag 18 april van 10.00-14.00 organiseren wij onze jubileum groenmarkt. 
Wij zijn dan opnieuw te gast bij boerderij Wolfslaar in Breda. 

 
Dit jaar in 2020 is het extra speciaal omdat Groei en Bloei Breda 60 jaar bestaat. 

We zoeken daarom weer leden  die groen en tuin gerelateerde artikelen willen aanbieden 
tegen hobbyprijsjes. 

 
Te denken valt aan: 

opgepotte [tuin]planten, zelfgemaakte jam/chutneys/taart, creatieve 
groenartikelen zoals bijv. tuindecoraties van keramiek, mozaiek, nog in goede staat 



zijnde tuinboeken en tuingereedschap, potteriën, brocante en andere spullen die in 
de tuin en tijdens het tuinieren gebruikt kunnen worden. 

 
Locatie: natuur en milieu educatieve boerderij Wolfslaar, Wolfslaardreef 95 te 

Breda. 
Op deze mooie locatie  kunnen we veel deelnemers maar ook veel bezoekers ontvangen.  

 
Dus doe gezellig mee en meld je aan bij Coby Posthumus, cobydewit@planet.nl of tel. 

0168-404274 [na 18.00 uur]. 
  

De Groenmarktcommissie. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

De 6-daagse reis naar Shropshire Engeland 

van zaterdag 18 juni t/m donderdag 23 juni 2020. 

Het  aanmeldingsformulier en de informatie over de reis 

is van de website te downloaden. 

Verdere informatie bij Corrie Weterings, tel nr 06 

22724267 

Laatste termijn van inschrijving is eind maart 2020 

Aanmeldingsformulier programma Shropshire 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Kwekerijdagen Bingerden 

 

Het jubileum jaar voor Groei en Bloei Breda betreft ook de excursie afdeling en ook wij 

hebben iets leuks bedacht om de leden die meegaan op excursie in juni in het zonnetje te 

zetten. 

Zoals in het programmaboekje al aangekondigd gaat de excursie in juni gaat naar de 

Internationale Kwekerijdagen Bingerden, en wel op zaterdag 20 juni 2020. 

Het volledige programma is nog niet bekend 

maar we kunnen alvast wel melden dat er 

lezingen, demonstraties en workshops gegeven 

worden. Zelfs een rondleiding zal tot de 

mogelijkheid behoren. 

Bingerden is één van de oudst bewaard 

gebleven buitenplaatsen in ons land en ligt aan 

de rivier de IJssel, even buiten het Gelderse 

dorp Angerlo. 

Huis Bingerden en het omringende park zijn al 

sinds 1660 in het bezit van dezelfde familie en vormt een groene oase, met een grote 

verscheidenheid aan flora en fauna, waar het heerlijk ontspannen is. 

De prijs voor de excursie is op dit moment nog niet bekend maar we doen ons best om rond 

de € 40 uit te komen (dit is een beetje afhankelijk van het aantal deelnemers; hoe meer er 

mee gaan, hoe goedkoper het zal worden) 

mailto:cobydewit@planet.nl
https://breda.groei.nl/home/
https://breda.groei.nl/home/
https://breda.groei.nl/home/


Vertrek: 07:30 uur vanaf Brabant Express, De Stoel, Zevenbergen 

Vertrek: 08:00 uur vanaf Indoor Skydive Roosendaal, De Stok 24, Roosendaal 

Vertrek: 08:30 uur vanaf parkeerplaats Princentuin College, Frankenthalerstraat 15, Breda  

Gelieve plaats van vertrek op te geven bij boeking. 

Zoals altijd kun je je opgeven bij Ria van Kalmthout; 06-43578789 of 

riavankalmthout@hotmail.com 

Hou de nieuwsbrief in de gaten voor meer details ! 

Anders dan u gewend bent van ons vragen wij u de kosten voor deze dagexcursie over te 

maken op rekening nr.: NL 60 RABO 010 46 30 353 van KMTP afd. Breda e.o. met  

vermelding van naam en bus excursie Bingerden. Mocht de prijs goedkoper dan € 40,00 zijn, 

dan ontvangt u van ons geld terug in de bus. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Vooraankondiging Binnenlandse tuinreis 2020 Groei en Bloei afdeling 

Breda 

 Enthousiast geworden door de positieve reacties van de deelnemers van de voorjaarsreis 

2019 naar Noord-Holland, hebben we besloten ook in 2020 weer een Binnenlandse reis te 

organiseren. 

Het wordt weer een 2 daagse reis met 1 overnachting, dit keer wordt het een najaar reis 

op vrijdag 11 en 12 september 2020.  

De reis gaat naar tuinen in midden en west Gelderland. Gelderland levert je niet alleen 

mooie streken, maar ook mooie tuinen die in het najaar prachtig zijn met vele soorten (nu 

verkleurende) hortensia’s, asters, rudbeckia’s, zonnehoeden etc. en natuurlijk grassen. 

Wij hebben er al van kunnen genieten bij het in elkaar zetten van de reis, ook in september! 

De Reisprogramma’s en inschrijfformulieren zijn  van  de website van Groei & Bloei afdeling 

Breda te downloaden  

Dat is ‘tot de reisbus vol is’, dus wees er snel bij      . 

 Een tuinreis vol 2020 

Lia Klijs en Mathilde Marijnissen   Inschrijfformulier                  info reis 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

wat hebben we in maart voor u in petto: 

03 maart :  rotstuinclub lezing Jan Blokland op safari in Iran 

03 maart : workshop fruitbomen enten, verzorgd door Jan en Jos Dilven 

16 maart : ikebana, verzorgd door Henriëtte Schalk 

18 maart : lezing van Cor Bras over vaste planten  

24 maart : lezing tuinclub Marc Verhofstede over humus en bodemverbetering 

 

mailto:riavankalmthout@hotmail.com
https://breda.groei.nl/home/
https://breda.groei.nl/home/


Familie van de heer Akkermans, oud  lid , heeft 

onze afdeling vele ingebonden magazines 

overgedragen. De oudste is van 1952. 

Tijdens de opening van het jubileumjaar lagen 

de uitgaven tot 1960 ter inzage in de hal van de 

school. dit tot verrassing van de leden die 

enthousiast de boeken doorbladerden … ook op 

zoek naar oude beschrijvingen van planten. 

Tijdens de lezingen gedurende dit jaar zullen steeds een aantal ingebonden 

magazines ter inzage in de aula liggen. 

met dank aan de familie Akkermans! 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuwe locatie en andere datum voor Gardenista 2020 

Wellicht hebben sommigen van u het al gehoord: het bestuur en het 

kernteam hebben besloten om Gardenista 2020 niet meer op 

Ophemert te houden, maar bij Havezate Den Alerdinck in Laag 

Zuthem (gemeente Raalte, niet ver van Zwolle). Het terrein van Den Alerdinck biedt veel 

meer mogelijkheden voor Gardenista in 2020, en vooral veel meer mogelijkheden om verder 

te groeien. 

Wij zullen Kasteel Ophemert en de familie Van Dedem altijd dankbaar zijn voor de mooie start 

die Gardenista bij hen mocht beleven. En we zien vol enthousiasme en spanning uit naar de 

komende editie bij Den Alerdinck. 

De datum van het festival is van woensdag 13 

t/m zondag 17 mei 2020. 

Vrijwilligers 

Wil je meewerken aan dit bijzondere festival van 

KMTP/Groei & Bloei? Geef je dan op als vrijwilliger! 
Dit kan via het digitale inschrijfformulier dat je vindt op https://gardenista.nl/helpjemee/. Of 

stuur een mailtje naar vrijwilligers@gardenista.nl. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Oprichting Boomklas  …. het gaat niet om wat je kent maar wie je kent 
…. 
 

Binnen onze vereniging zit heel veel kennis op 
diverse gebieden. Een aantal leden hebben 

specifieke kennis van bomen en coniferen  
 

Inwoners van de gemeenten Breda en 
Drimmelen , maar ook inwoners daarbuiten 

kunnen zich aansluiten bij een groep mensen 

die met hart en ziel willen bijdragen aan een 
duurzaam bomenbeleid. 

 
Primair wil de groep opkomen voor behoud of verbetering van het huidige 

bomenbestand en pro-actief dat bestand in de gaten houden. De groep wil een 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgardenista.nl%2Fhelpjemee%2F&data=02%7C01%7Cinfo%40breda.groei.nl%7Cee7bd049bee6424cd98b08d7856399d7%7Cab4c1f4be4994e3f9427d7c4df656593%7C0%7C0%7C637124535150200692&sdata=Iy3Rmqmw48%2B0takS1plRinYJ3yzgoJJlbB7LRt731nI%3D&reserved=0
mailto:vrijwilligers@gardenista.nl


systeem van voorbescherming ontwikkelen zodat eventuele kapvergunningen en 
ingrepen in het bomenbestand niet onverwacht komen. Waar nodig wil de groep 

zich inspannen om kap en ingrepen te voorkomen. 
 

De groep wil ook actief gemeenten, bedrijven en particulieren bewegen meer en 
gevarieerder bomen aan te planten door plaatsen te zoeken waar aanplant mogelijk 

is.  
 

De groep wil werken aan meer bewustzijn door voorlichting te geven en door 
activiteiten te organiseren zoals wandelingen, fietstochten en boomfestivals. 

 
De groep organiseert op 8 februari een startbijeenkomst.  

verdere informatie zie hier:  

 

De startbijeenkomst Boomklas is klik hier: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Tijd voor wat tuinonderhoud in januari door CYL •  

Rustig aan beginnen  

Aan bollen, knollen en kuipplanten hoeft u in deze tijd van het jaar niet zoveel te doen, 

behalve controleren of ze niet bevriezen of verrotten. Sommige bomen en struiken kunt u nu 

al snoeien, zoals overwinterende fuchsia’s en bessenstruiken. 

Wilt u alvast wat kleur in de tuin? U kunt nu winterbloeiende struiken kopen die uw tuin in 

deze grijze maanden lekker opfleuren. Als het niet vriest, kunt u ze zelfs planten. 

Denk aan de vogels  

Winters met veel sneeuw en vorst, lange 
schaatstochten en wandelingen in het bos. Die 

winterse plaatjes lijken ook nu weer tot het 

verleden te horen. Voor de tuin zijn ouderwets 
strenge winters niet verkeerd. Zo biedt de 

isolatie van een flink pak sneeuw een mooie 

beschermlaag voor de planten. 

De vogels hebben het in de wintermaanden wat 

moeilijker. Zelfs als er geen sneeuw ligt, 
kunnen zij met moeite aan voldoende voer 

komen.  

Nu snoeien 

Bessenstruiken 

Rode, witte en zwarte bessen en kruisbessen kunt u nu al snoeien. 

Sierbomen 

Ook veel boomsoorten kunt u nu in model snoeien, maar geen zware takken snoeien bij berk, 

esdoorn of walnoot. Daarvan komen de sapstromen binnenkort op gang en dan kunnen ze na 
snoei sterk blijven bloeden waardoor de wonden niet sluiten. Wacht met ingrijpend snoeien 

tot de herfst. 

Klimfruit 

https://breda.groei.nl/activiteiten/boomklas
https://www.mijntuin.org/shop/buiten/planten/kleinfruit


Het snoeien van druif en kiwi moet voor eind januari gebeuren om sterk bloeden te 

voorkomen. 

Fruitbomen 

Wacht liefst tot februari met het snoeien van fruitbomen. Het gevaar op aantastingen is 
anders aanwezig. Met het snoeien van steenfruitbomen, zoals kersen, pruimen, nectarines, 

perziken en abrikozen, wachten tot mei. 

Wilde scheuten verwijderen 

                      

 

https://www.mijntuin.org/shop/buiten/planten/fruitbomen

