
 
 
 

 

 

13 
maart lezing De 

zintuigen tuin. 

Locatie : het Prinsentuin College, Frankenthalerstraat 15, Breda 
Tijd: 19.30 tot 21.30 uur 
De hectare grote tuin, een landschappelijke cottage-tuin in Engelse sfeer, 
van Cees Verkerke in Heerhugowaard is één groot avontuur. In zijn lezing 
neemt Cees het publiek mee zijn tuin in en laat ze het mee-beleven. Cees 

vertelt over zijn droom als zesjarige en wat daar nu van is uitgekomen. Het 
vormgeven aan zijn droom in de tuin is een opeenstapeling van 
teleurstelling en succes, tegenslag en voorspoed. Net als wat u meemaakt 
tijdens het tuinieren en dromen over hoe bijzonder het zou kunnen worden… 

Cees ziet het voor ogen. De werkelijkheid overtreft soms de stoutste 
dromen. Cees is dankbaar voor elke dag dat hij mag wonen op deze 

bijzondere plek. Hij stopt niet met zich te verwonderen en neemt u daarbij 
op humoristische en enthousiaste wijze mee en toont de mooiste foto’s. Mis 
dit niet! Wie alvast een kijkje in de tuin wil nemen; www.dezintuigentuin.nl 
De tuin van Cees zal worden bezocht op 17 mei tijdens de binnenlandse 
reis! 
 

Maart roert zijn staart! 
Voor een tuinier begint het voorjaar op 1 maart, We kunnen weer uit 

de luie stoel en de tuin weer in, het wordt warmer en de tuin komt 
tot leven, het is een bijzonder gevoel om bij het werken in de tuin 
de geur van de aarde weer op te snuiven, de zon schijnt, de 
bloemen bloeien en je krijgt er weer zin in. Het wordt weer een 
drukke maand voor de tuinliefhebbers. Maart is de eerste echte 

zaaimaand, maar zaaien heeft pas zin als de grond voldoende is 

opgewarmd, op 30 maart kunt u weer uw kennis bijspijkeren bij de 
workshop voorjaars snoei van planten en zaaien ter plekke. Bij 
voldoende deelname en afhankelijk van het weer is er ook nog de 
workshop fruitbomen snoeien en een toepasselijke lezing over de 
zintuigentuin, dus weer genoeg te beleven. Wij wensen u veel 
plezier met de start van het nieuwe tuinseizoen. Geniet van je tuin 

en het buitenzijn, daar draait het om. 

Namens het bestuur, 
Plony van der Ham. 
 

TERUGBLIK ALGEMENE LEDENVERGADERING. 
Op 20 februari 2019 was onze goedbezochte Algemene Ledenvergadering 
(opkomst +/- 15% van de leden). 
Onze financiële situatie is gezond, 2018 is afgesloten met een klein batig 

saldo, de kascontrole commissie heeft verslag uitgebracht en er is een 
nieuwe kascontrolecommissie benoemd, de begroting is vastgesteld. 

Er is besproken hoe de vereniging omgaat met uw privacygevoelige 
informatie (AVG) en Diny presenteerde de uitslag van de enquête, de 
respons was 30%. Het bestuur gaat met de antwoorden aan de slag. 
Het resterende jaarprogramma met de activiteiten voor het lopende 
seizoen kwamen aan bod, met een leuke presentatie van Diny, Hélène 
vertelde over Gardenista en Mathilde Marijnissen en Corry Weterings 

deden mededelingen over de binnen- en buitenlandse reizen. Er is weer veel te doen! 
De jubilarissen werden in de bloemetjes gezet en we namen afscheid van Herman Smits die na 10 jaar en van Antoinette 
Jensen, die na 2 jaar uit het bestuur stapt. Het bestuur bedankte hen voor hun grote inzet. Willian de Hoon neemt de 
ledenadministratie en de verzending van de nieuwsbrieven over, zij neemt geen zitting in het bestuur. 
Het bestuursbeleid 2019, met onze vereniging op weg naar een goede toekomst, met een terugblik over het afgelopen jaar 
en de voornemens voor 2019, werd in het kort genoemd. Opvallend is dat de daling van het ledenaantal is omgezet naar 
een kleine stijging, onder meer te danken aan de leden van de PR-commissie. 

Op de valreep hebben zich toch nog twee leden gemeld voor het bestuur, voorlopig voor een jaar, wij heten Miriam Luijten 
en Wijnand Romijn van harte welkom. 
De conciërges, de school, de opbouwploeg, de mensen van de hapjes en drankjes werden bedankt. 
Er viel die avond gelukkig ook nog wat te lachen, wat heeft u gemist als u er niet was? 

De heerlijke hapjes en drankjes, die verzorgd werden door de bloemschiksters, de mooie presentatie in beeld en geluid 
door Piet van de Klundert over het Sociaal Jaarverslag 2018, en uitleg over de symptomen van Compulsive Gardening 

Disorder, en de aanwezige leden gingen met mooie alliumbollen Mount Everest naar huis. 
Nieuwsgierig geworden? Kijk dan op de website daar vindt u uitgebreid het Sociaal Jaarverslag 2018, het bestuursbeleid 
2019, Gardenista en het CGD syndroom en hoe we omgaan met de AVG. 
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Zaterdag 18 mei busreis naar Gardenista, 
het tuinevent op het kasteel Ophemert 
KMTP/ Groei & Bloei organiseert van 15 tot en met 19 mei 
Gardenista op het kasteel Ophemert. Gardenista is een tuinbeurs, 

een tuinevenement, maar tegelijk ook veel meer dan dat. U, als 
groen- en tuinliefhebber , mag dit evenement niet missen. Daarom 
organiseren de afdelingen Roosendaal en Breda deze busreis voor 
haar leden. 

Op de mooie locatie van het kasteel Ophemert wordt aandacht 
besteed aan gastronomie, onder andere uit de eigen moestuin. Het 
is een plek, waar je inspiratie kunt opdoen voor je eigen tuin. 
Er zijn workshops bloemschikken, presentaties van ontwerpers, hoveniers en bloemstylisten. Ook worden er lezingen 
gegeven door Imkers en Velt. Er zijn muzikale optredens en dansvoorstellingen met bloemen. Het is een groenbeleving voor 
jong én oud. 
U kunt op de website van Gardenista kijken, wat er op deze dag allemaal te beleven valt. Het programma wordt nog steeds 

verder uitgebreid en de laatste toevoegingen kunt u hier terugvinden. U kunt dan van te voren een keuze maken, wat u 
echt wilt zien of horen. 
Datum: zaterdag 18 mei 2019. 
Vertrek: om 8:00 uur vanaf parkeerplaats Skydive , de Stok, 4703 SZ Roosendaal 

om 8:30 uur vanaf Prinsentuin College, Frankenthalerstraat 15, 4816 KA Breda 
Bestemming: Landgoed Ophemert, Dreef 2, 4061 BL Ophemert 

Kosten: Voor leden 27,50 euro ( prijs voor bus en entree), maximaal 2 entreekaarten per Groei & Bloei pas ( niet vergeten 
mee te nemen!) 
Niet - leden betalen 32,50 
Kinderen tot 15 jaar betalen 18 euro voor de bus (entree is gratis). Inschrijven: vóór 15 april bij Anny van Wijk: e-mail: 
annyvanwijk@gmail.com of tel 0653329066. 
We hebben voor deze datum gekozen om van de vroegboekkorting van de tickets gebruik te kunnen maken. 
Bij inschrijving opstapplaats doorgeven. 

Inschrijving is pas definitief na betaling van het bedrag op rekening NL74 INGB 0008706766 tnv KMTP , Roosendaal 
Terugreis: 16:00 uur. Aankomst in Breda om ongeveer 17:00 uur , in Roosendaal om 17:30 uur 

 

Lezing Tuinclub 26 maart Sander Braat wildbloemen mengsels 
Een succesvolle bloemenweide begint met de juiste beslissingen. Een duurzame 

bloemenweide heeft tijd nodig zich te kunnen ontwikkelen. Het is geen snel resultaat 
leverend cultuurgraszaad wat we zaaien. Wilde bloemenzaden hebben vaak specifieke 
omstandigheden nodig om te kunnen kiemen. Sommige plantensoorten zullen redelijk 

snel kiemen, andere soorten kunnen rustig een half jaar tot soms wel een jaar in 
kiemrust blijven, wachtend op de juist kiemprikkel. Kunnen we dit geduld opbrengen, dan 
zal de beloning des te groter zijn. De natuur is geduldig..., nu wij nog. 
Tijdens deze avond gaan we in de op de biodiversiteit, de soorten wildbloemmengsel en 
hoe deze het beste aan te leggen en ook te onderhouden. 

 
Groene Tuinreis langs de Rijn 
6 daagse per touringcar 
De reis is van 15 juni t/m 20 juni 
U kunt zich nog opgeven t/m 15 maart 2019 

Bij Corry Weterings 
Boslaan 41 4849 PJ Dorst Tel. 0653168171 

 
Rotstuinclub Lezing Dinsdag 12 maart 2019 19.30 uur 

Zal Joost Riksen ons meenemen naar het Nationaal Park Gargano ( I) en zijn tochten 
door de Alpen. Joost was al van jongs af aan geïnteresseerd in en bezig met planten. 

Mogelijk dat ook de reden was dat hij ging studeren aan de Wageningen Universiteit, 
waar hij nu ook werkzaam is. Aanvankelijk lag zijn interesse bij Orchideeën en dan in het 
bijzonder uit Midden- en Zuid Amerika; maar naar verloop van tijd ontstond ook zijn 
interesse voor alpiene planten. In deze lezing zal Joost ons laten genieten van de flora in 

het Nationaal Park Gargano, het 
schiereiland in de ‘laars’ van Italië. 

Ook hier trof hij vele orchideeën, saxifraga’s en irissen aan. Daarnaast 

reist hij de laatste jaren ook regelmatig met zijn vrouw dwars 

door de Alpen. In deze lezing komen verschillende soorten planten aan 
bod waarbij hij ons attent zal maken ho en onder welke omstandigheden 
die planten daar zo goed kunnen groeien. Op basis van die ervaringen 
zal hij ons tips en adviezen geven hoe wij dit in onze eigen tuin 
uitwerken. Wilt u meer kennis opdoen de toch altijd mooie alpiene 
planten dan is deze lezing een mogelijkheid om dit te doen en u 

zult er zeker geen spijt van hebben. Ook niet-RTC-leden zijn welkom om 
die lezing bij te wonen in het Prinsentuincollege. Kosten hiervan 
zijn € 3.50 . 



 

Deelnemers gezocht voor de Groei en Bloei Groenmarkt 
De Groenmarktcommissie is weer begonnen met de voorbereidingen voor de komende Groenmarkt op zaterdag 20 april van 
10.00-14.00 uur. 
Het afgelopen jaar waren de markten een groot succes, wij hopen dat we deze keer ook weer op veel deelnemers mogen 
rekenen. We zoeken dan ook weer leden die groen en tuingerelateerde artikelen willen aanbieden tegen hobbyprijsjes. 

Te denken valt aan opgepotte tuinplanten, zelfgemaakte jam/chutneys/taart, creatieve groenartikelen zoals bijv. 

tuindecoraties van keramiek, mozaïek, nog in goede staat zijnde tuinboeken en tuingereedschap, potteriën, brocante etc. … 
We zijn weer te gast bij de 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 snoeicursus ‘Fruitbomen’ bij Jan en Jos Dilven.  
‘Snoeien is bloeien ... en bloeiende bomen zijn meestal ook vruchtdragende 
bomen. Van een goed gesnoeide fruitboom hebt u dan ook het meeste plezier. 
Bovendien verhoogt het snoeien van fruitbomen de vruchtkwaliteit, stimuleert 
het de groei en vermindert het de ziektegevoeligheid van de boom. Maar dan 
moet het natuurlijk wel goed gebeuren! ’ 
schrijven Jan en Jos Dilven op hun website. 

Ook dit jaar willen wij deze uitgebreide workshop weer aanbieden. 
Aan het einde van de cursus kunt u het onderhoud en het snoeien van uw 
fruitbomen en kleinfruit zelfstandig uitvoeren. 
De snoeicursus bestaat uit twee dagdelen: 
Deel 1: Theorie op dinsdag 12 maart van 19.30 tot 21.30 uur Het theoriedeel 

wordt 's avonds gehouden in het Prinsentuin College. Tijdens deze avond geven zij een presentatie en zullen zij diverse 
materialen en voorbeelden laten zien. 

Deel 2: Praktijk op zondagmiddag 17 maart 13.30 tot 15.30 uur 's Middags komt de praktijk aan de beurt bij Dilven zelf aan 
de Frankenthalerstraat 28. Dit is tegenover het Prinsentuin College. Tijdens deze middag gaat u onder begeleiding snoei- en 
vormwerk uitvoeren en geven zij praktische tips en uitleg. 
Kosten: € 35,00 voor leden / € 37.50 niet- leden. 
De cursus gaat alleen door bij minimaal 20 deelnemers!!! Aanmelden bij Meggie Laming: Laming.meggie@gmail.com / 
0161-431353 

 

Zelf je plantjes zaaien in de volle grond en voorjaar snoei van struiken en 

planten, het lijkt zo makkelijk en is ook makkelijk…. als je even gezien hebt hoe het 

moet ! 
Onze tuinvrouw Nel Wens en tuinman Piet van de Klundert laten u zien hoe het moet 
en geeft u allerlei tips mee zodat u thuis aan de slag kunt en deze zomer extra kunt 
genieten van de bloei van uw zelf gezaaide en gesnoeide planten en struiken. 
Datum: 11 maart 2017,van 9.30 uur tot 12.30 uur 
Locatie: Piet van de Klundert, Patrijspad 9, Prinsenbeek 

Kosten: € 15,00 Voor leden / € 17,00 Voor niet leden 
De cursus gaat alleen door bij minimaal 10 deelnemers!!! Aanmelden bij Meggie 
Laming: Laming.meggie@gmail.com / 0161-431353. 

 

Voorjaarsactie Groei & Bloei 
Net als vorig jaar, is ook dit voorjaar het welkomstcadeau voor nieuwe leden 
beschikbaar voor bestaande leden. 

Het gaat dit keer om een FELCO 14 snoeischaar, verkoopwaarde € 52,-, maar 

bestaande leden betalen € 35,- U kunt de schaar bestellen via email: 
info@breda.groei.nl 
Uw bestelling is pas definitief als u € 35,- hebt overgemaakt op 
bankrekeningnummer 

NL 60 RABO 010 46 30 353 van KMTP afd. Breda e.o. met vermelding van uw naam en Felco 14 snoeischaar. 
De deadline voor het bestellen is 31 maart a.s. 
De snoeischaren worden weer op 1 adres afgeleverd en zullen tijdens de lezing van 17 april klaar liggen. 

 

GLUREN BIJ DE BUREN 
Wat is dat? Voor wie?  Gluren bij de Buren is een leuk initiatief van Groei&Bloei om 
mensen met elkaars tuinen kennis te laten maken. Ontstaan bij de tuinclub waar 

we nu al een paar jaar mee werken. Het gaat er om, dat veel leden met heel veel 
plezier in hun tuin werken. Maar dan wil je toch wel eens wat ideeën uitwisselen, 

vragen stellen enzovoort. Kortom je geeft je hiervoor op en dan word je ingedeeld 
in een groepje met 5 anderen. Met deze mensen maak je per e-mail of telefonisch 
afspraken om elkaars tuinen in de zomer te gaan bekijken. Leuk om plantjes uit te 
wisselen of gewoon gezellig wat over de tuin te kletsen. Je kunt natuurlijk ook met 
de leden van je groep afspreken om een bijzondere/mooie tuin te gaan bekijken. 

Kortom een prima gelegenheid je planten en tuinkennis uit te breiden. Moet je een 
bijzondere of grote tuin hebben? Natuurlijk niet want elke tuin is bijzonder in zijn soort. Maar je kunt wel leren hoe anderen 
het doen, met zaaien of scheuren van planten. Hoe maak je een mooie erfafscheiding? Wat voor soort mest gebruik je? Hoe 



maak je compost? en nog veel meer onderwerpen. Dus schroom niet en geef je op! Opgeven via leen.k@live.nl of 
telefonisch 0168-482886. 

Laatste mogelijkheid om je aan te melden voor 
de 2-daagse Binnenlandse tuinreis 
Op vrijdag 17 mei en zaterdag 18 mei 2019. Nog 6 plaatsen vrij. 

Zoals eerder bekend is gemaakt wordt, na enkele jaren stilte, op 
vrijdag 17 mei en zaterdag 18 mei 2019 een 2-daagse Binnenlandse 
tuinreis georganiseerd door Groei & Bloei afdeling Breda. Het is een 
voorjaarsreis naar Noord Holland. Daar worden een aantal prachtige 
tuinen bezocht. De reis gaat in ieder geval door, er hebben zich 
voldoende mensen aangemeld. Die krijgen begin april verdere 

informatie. Er zijn nog 6 plaatsen vrij in de bus. Wie nog mee wil kan 
zich nog snel opgeven. Een van de tuingedeelten van de 
Zintuigentuin in het voorjaar Aanrader: kom in ieder geval woensdag 
13 maart naar de G & B Breda lezing over De Zintuigentuin van en 

door Cees Verkerke de eigenaar van de Zintuigentuin. Dit is tevens een van de tuinen die tijdens de Binnenlandse reis 
bezocht wordt. De heer Verkerke heeft “groen vingers”, is een begenadigd verteller en maakt prachtige foto’s en 
kunstwerken/schilderijen. Bijgaand de doorlinks naar het reisprogramma en inschrijfformulier. Beide formulieren per post 

opvragen kan ook. Bel dan even naar Mathilde Marijnissen 0611149046. 
 

Workshop composteren 14 maart 2018 Tijd: 19.30 uur tot 21.30 uur  
Locatie: het Prinsentuincollege , Frankenthalerstraat 15 , Breda Kosten € 12,- , 
minimaal 10 deelnemers  
Leren composteren: “circulair in je tuin en keuken!” Maak je eigen voedselrijke 
compost: thuis circulair aan de slag! Je leert hoe je je eigen keuken- en tuinafval kunt 

composteren. En daarmee de natuurlijke kringloop in de tuin weer rondmaken. Aan 
bod komt: compostvat of - hoop, wat kan er wel en niet op, hoe bouw je op met nat 
en droog materiaal, wel of geen kalk of compoststarter, en nog veel meer. Stel je 
vragen! Of je nu gaat beginnen of al ervaring hebt met composteren, het is zeker de 
moeite waard om aan het begin van dit nieuwe tuinseizoen je kennis uit te breiden en 
te delen. De workshop is aanvankelijk ontwikkeld voor Wolfslaar Boerderij Breda. Nu 

wordt deze interessante en inspirerende workshop voor de leden van Groei & Bloei 
gegeven. De workshop start bij voldoende inschrijving.  

Inschrijven kan bij Meggie Laming; laming.meggie@gmail.com 
 

Sortiments-cursus bij Nederlandse Dendrologische Vereniging  
De Nederlandse Dendrologische Vereniging (NDV) start in maart 2019 weer 
met cursussen sortimentskennis voor boomverzorgers, hoveniers, tuin- en 

landschapsarchitecten, medewerkers van overheden en geïnteresseerde 
liefhebbers. De lessen geven inzicht in de eigenschappen van bomen en 

struiken. Er zijn drie verschillende cursussen: • De A-cursus 'Inleiding tot de Dendrologie' • De B-cursus 'Gevorderdencursus 
Dendrologie' • De C-cursus 'Vervolgcursus Dendrologie' De cursussen worden gehouden in Arboretum De Nieuwe Ooster 
(Amsterdam) en het Helicon in Eindhoven (A-cursus), in Arboretum Trompenburg (Rotterdam, B-cursus) en in het Gimborn 
Arboretum in Doorn (C-cursus). Voor meer informatie over de cursussen en de lesdata verwijzen we naar de bijlage bij deze 
nieuwsbrief en naar de website van de  

NDV: https://dendrologie.nl/scholingdata-cursussen-enleergangen. 
 

Actie Tegel eruit, Plant erin op zaterdag 23 maart a.s.  
bij de Intratuin, Terheijdenseweg 296 in Breda. Steentje bijdragen aan groene wereld Deze 

actie wordt dit jaar al voor de vijfde keer gehouden en er zijn al ruim 12.000 tuintegels 
vervangen door levend groen. Lever op zaterdag 23 maart tussen 10.00 en 15.00 uur een 
tegel uit eigen tuin in en ontvang twee tuinplanten cadeau om de leeggekomen plek te 
vergroenen. Leden van Groei & Bloei staan klaar om de tegel in ontvangst te nemen. Je 
ontvangt vervolgens twee gratis tuinplanten naar keuze en praktische adviezen om de 

eigen tuin te vergroenen. Je kunt onder meer kiezen uit vrouwenmantel (Alchemilla), 
ijzerhard (Verbena), anemonen en zonnehoed (Echinacea). Het is overigens niet de 
bedoeling dat alle overbodige stenen en tegels ingeleverd worden; maximaal 1 tegel per 
persoon. 
 

Wat hebben wij in april voor u in petto: 
09 april Lenteschikking, locatie het Prinsentuin College 

12 april Hanging baskets vullen bij kwekerij Verdaasdonk in Terheijden 
16 april 2e avond plantenkennis en buitenplanten en heesters. Locatie het Prinsentuin College 
17 april lezing Jan Tielen van rozendorp Lottum. Locatie het Prinsentuin College 

20 april Groenmarkt locatie De Wolfslaar in Breda 
24 april ledenavond bij kwekerij Verdaasdonk in Terheijden 

mailto:leen.k@live.nl
mailto:laming.meggie@gmail.com
https://dendrologie.nl/scholingdata-cursussen-enleergangen


 

Fotoclub G&B Breda  
De fotoclub komt elke veertien dagen bij elkaar om kennis uit te wisselen en foto’s te 
bespreken. Helaas kan je op dit moment géén lid meer worden van deze club omdat 
zij vol zitten. Je kunt wel op de wachtlijst geplaatst worden.  
FOTO VAN DE MAAND JANUARI 

Deze maand hebben we de foto's besproken die gemaakt zijn tijdens onze fototocht 

in en om het centraal station van Antwerpen. De foto van de maand januari werd 
deze prachtige haarscherpe foto van Trudy gemaakt met de HDR techniek 

Tuin agenda 

Dieren in je tuin 

Het wordt weer voorjaar. Dieren kunnen weer makkelijker voedsel vinden en alles begint weer te groeien. 

• Zaai of plant planten die in de herfst weer lekkere besjes krijgen voor vogels. 

• Zaai verschillende bloemen om straks vlinders en bijen aan te trekken. 

Het gazon 

Straks weer lekker op je blote voeten over het gras. Maar eerst nog even aan de slag om te zorgen dat het ga-

zon er keurig bij komt te liggen. 

• Met een verticuteerhark trek je mos, afgestorven gras en maairesten uit het gras. Zo kan het gras weer 

ademen. 

• Bemest je gazon vanaf nu weer 1 keer in de maand. 

• Zaai kale plekken weer in met graszaad, als de temperatuur boven de 5 ⁰C is zal het ontkiemen en zijn 

de gaten snel weer groen. 

De vijver 

Ook in de vijver wordt het voorjaar. Geef de vissen nog niet te veel voedsel, daar krijg je algengroei van. 

• Controleer de vijverpomp, die zorgt immers voor stromend water en zuurstof. 

• Netten die je had gespannen tegen vallend blad kunnen weer weg. 

• Zijn er waterplanten met afgestorven delen? Verwijder die dan, zo ga je verzuring tegen. 

• Het vuil op de bodem moet ook weg, maar pas op voor de kikkers en salamanders. 

• Kijk ook even naar de filters, zijn ze aan vervanging toe? 

• En hoe staat het met de waterhardheid? De GH-waarde moet tussen de 8 en 12 liggen, de PH-waarde 

tussen de 7 en 8 en de KH-waarde tussen de 5 en 8. 

De moestuin 

Wie zaait zal oogsten. Met onze zaden heb je een ruime keus. Hoe je te werk gaat met het aanleggen van je 

moestuin vind je in de handige instructies. 

• Verwijder al het onkruid en spit de grond goed om. 

• Gebruik moestuingrond voor de bovenste laag van je moestuin, zo heb je een goede voedingsbodem 

voor de jonge plantjes. 

• Verdiep je in de soorten die je wilt planten, het verschilt per gewas welke specifieke eisen zij stellen aan 

de grond en hun standplaats. De meeste bonen bijvoorbeeld willen geen verse stalmest. 

• Sommige planten zijn handig om te planten omdat ze bijvoorbeeld zorgen voor extra stikstof in de 

grond, denk bijvoorbeeld aan de Lupine of Klaver. Prei en veel koolsoorten worden hier blij van. 

• Het meeste wat je nu wilt zaaien vindt het buiten nog te koud, maar planten binnenshuis of in 

een kas kan natuurlijk heel goed. 

• Aardbeien, Andijvie, Aubergine, Bloemkool, Komkommer, Paprika, Prei, Radijs, Kropsla en Tomaat zaai 

je nu onder glas. Zaai je ze liever in de volle grond? Dan moet je nog even geduld hebben. 

• De Tuinbonen, Doperwten, Spinazie, Uien en Wortel kun je nu al wel in de volle grond zaaien. 

De border 

Je kunt weer flink aan de slag, de lente kondigt zich aan en de temperaturen gaan omhoog. 

https://www.intratuin.nl/tuin-terras/tuingereedschap-en-werkkleding/grasmaaiers-en-verticuteerders
https://www.intratuin.nl/tuinplanten/moestuin/kruiden-en-groentezaden
https://www.intratuin.nl/hoe-kan-ik-een-moestuin-beginnen/
https://www.intratuin.nl/tuin-terras/tuinbenodigdheden/kassen-en-kweekbakken


• Plant bloeiend perkgoed in de border, zo heb je direct weer kleur in je tuin. 

• Ook klimplanten kunnen de grond in, zorg ervoor dat je ze direct goed begeleid. Heb je 
een soort die niet winterhard is? Zorg dan dat je nog wat beschermende folie in de 

buurt hebt voor het geval het nog gaat vriezen. 
• Een haag kun je in maart prima aanplanten, het is nu het ideale moment, nu ze nog 

geen (of weinig) blad hebben is de kans op succes groter. 

• De Toverhazelaar en Forsythia zijn vroege bloeiers met prachtige gele bloemen. Of wat 
dacht je van de mooie bloemen van een Magnolia? 

• Bedekking weghalen, maar houd nog wat beschermfolie/noppenfolie in de buurt, het 
kan nog steeds vriezen. 

• Half mei is het IJsheiligen, daarna kun je weer vorstgevoelige planten buiten planten. 
• Er zijn heel veel verschillende zomerbloeiende bollen, bekijk vast welke je in jouw tuin 

wilt hebben, nu is het moment om ze te gaan kopen. 
• Start weer met bemesten van de planten. 

• Je kunt deze maand nog pollen van vaste planten scheuren en die een nieuwe plaats 
geven. Gebruik voor dit werk een ouderwetse riek of een scherpe spade(schep). Re-

gent het niet zo veel? Vergeet dan niet om ze voldoende water te geven. 
• Pas op voor slakken, die zijn dol op jonge uitlopers. 

Snoeien 

Het wordt lente, er kan nog genoeg gesnoeid worden om te zorgen dat alles er straks in de zomer weer prach-

tig bij staat. 

• Snoei de zomerbloeiende heesters. 

• Snoei de Hortensia’s die op eenjarig hout bloeien. Hortensia’s met pyramidevormige bloemen snoei je 

nu, als je deze niet snoeit wordt hij hoger en vormt hij kleinere bloemen. De Hortensia’s met de bolvor-

mige bloemen zijn volgende maand pas aan de beurt. 

• Klimrozen flink terugsnoeien, oudere takken mogen terug tot aan de basis, zo maak je ruimte voor 

nieuwe jonge takken. 

• Botanische rozen snoei je weer in model, heel veel snoei is niet nodig. 

• Bij struikrozen snoei je de takken van het jaar ervoor. 

• Overwinterde kuipplanten opfrissen door ze diep in te snoeien. 

• Bevroren delen van vaste planten snoei je weg, maak de plantdelen klein en laat ze liggen, zo heb je 

direct wat extra voedingsstoffen voor de bodem. 

Balkon en terras 

Tijd om je balkon of terras weer schoon te maken, dan kun je straks weer heerlijk in de warme ochtendzon ge-

nieten van een ontbijtje. 

• Emmertje sop, misschien een kwastje verf hier en daar? 

• Wat dacht je van Violen en Primula’s? Combineer ze met Sneeuwklokjes, Blauwe druifjes, Krokusjes en 

Narcissen. Zo heb je een explosie van kleur in de nog wat koude voorjaarsdagen. 

• Kijk vooruit en plant ook zomerbloeiende bollen als Gladiolen, Lelies, Dahlia’s en Anemonen in potten. 

Zo zorg je ervoor dat je tot in de herfst kunt genieten van alle bloemen. 
Bron: Intratuin. 
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https://inspiratie.intratuin.nl/heg-snoeien-en-verzorgen/
https://www.intratuin.nl/tuinplanten/heesters/magnolia
https://www.intratuin.nl/tuinplanten/bloembollen-en-zaden/bloembollen/zomerbloeiende-bollen
https://www.intratuin.nl/tuin-terras/tuinbenodigdheden/bestrijdingsmiddelen/slakken
https://inspiratie.intratuin.nl/hortensia-snoeien/
https://inspiratie.intratuin.nl/rozen-snoeien-en-verzorgen/
https://inspiratie.intratuin.nl/rozen-snoeien-en-verzorgen/
https://inspiratie.intratuin.nl/rozen-snoeien-en-verzorgen/

