
                                                                               

                                                                            
 

 

                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
                                                                                           juni 2021, jaargang 62 nummer 6 
 

Beste tuinvrienden 

Voorwoord nieuwsbrief juni 2021 

Het is lang stil geweest rondom de 

organisatie van Groei en Bloei-activiteiten. Nog 

steeds kunnen we weinig plannen ondanks de 

kleine lichtpuntjes rondom de afname van de 

coronacijfers. Wij zijn uiteraard constant met 

elkaar in gesprek over wat 

voor mogelijkheden wij de leden kunnen 

bieden. Als de dalingen zich blijven voortzetten 

hopen wij vanaf het seizoen 2021-2022 weer te 

kunnen starten met de maandelijkse 

bijeenkomsten van de clubs en de maandelijkse G+B-lezingen. Uiteraard volgens 

de dan geldende RIVM-regels en de nodige voorzorgsmaatregelen.  

Maar we zitten niet stil, vooral omdat een activiteit nu eenmaal voorbereiding vergt en dat 

kost tijd. Zo wordt op 28 augustus 2021 de landelijke Open tuinroute gehouden. Ook onze 

afdeling wil zich daarbij profileren. Lees daarover verder in deze nieuwsbrief.  

De rotstuinclub, de tuinclub, de bloemschikkers en de fotoclub hebben u in de afgelopen 

nieuwsbrieven laten meeleven met hun activiteiten die ondanks corona toch door konden 

gaan. Wij zijn heel blij en dankbaar dat de clubs niet bij de pakken zijn gaan neerzitten en 

hun leden toch een aangepast programma hebben kunnen bieden.  

Wij kijken regelmatig wat andere afdelingen van Groei en Bloei doen, en waar nuttig of handig 

haken wij aan bij een activiteit. 

Het landelijk Groei en Bloei, zeg maar Zoetermeer, heeft samen met Velt, Steenbreek en 

KNNV een manifest opgesteld en ondertekend onder de naam “ Iedereen heeft recht op een 

groene leefomgeving”. Verderop in de nieuwsbrief leest u hier meer over. 

Hebben jullie ook zo genoten van de 5 online lezingen in het kader van de Groei en Bloei 

Nationale Tuinweek? De Keukenhof, Dutch Wave, Kleurenpallet Modeste, Biodiversiteit Hortus 

en Bloemen met smaak. Het zat goed in elkaar. Ook dat iedereen gratis kon meekijken, lid of 

geen G+B-lid, was een mooie optie.   

De lezing, “vaste planten in hun natuurlijke omgeving” door Arjan Scheepers, die wij samen 

met de afdelingen Langstraat en Roosendaal hebben aangeboden op 20 april 2021 blijkt maar 

door weinig leden van de afdeling Breda bekeken te zijn, jammer en een gemiste kans.  

 



Op 21 september is de landelijke bloemschikcompetitie 2021. Een activiteit waar ook zeer 

capabele leden van onze afdeling aan meedoen. Wil je van dit soort landelijke activiteiten op 

de hoogte zijn, abonneer je dan op de nieuwsbrief van Groei en Bloei.  

En dan de buitenlandreis 2022. De commissie die zich daarvoor gaat inzetten staat in de 

steigers. Dat wil zeggen dat nieuwe mensen zich gaan inzetten en de organisatie van de reis 

naar Shropshire, die in 2020 helaas niet kon doorgaan, alsnog een vervolg geven.  

Op 25 september 2021 wordt er weer een groenmarkt bij Wolfslaar georganiseerd. We gaan 

ervan uit dat met de nodige voorzorgsmaatregelen dit toch typisch Groei en Bloei 

ontmoetingsevenement door kan gaan.  

Wat ook in het verschiet ligt is een basiscursus tuinieren door Wilma de Munnik, waar in drie 

avonden aandacht wordt besteed aan 1. Nieuwe tuinplanten, 2. Bodem, 3. Het plantenrijk, 4. 

Onderhoud en 5. Jaarkalender. De kosten zijn €35 voor de drie avonden. We willen graag 

peilen of hier voldoende belangstelling voor is. Geef jouw reactie door aan één van de 

bestuursleden. Doen hoor.  

Het IVN heeft samen met een grote supermarktketen de actie “plantmaatjes” opgestart. Wij 

hebben in 2018 een bijdrage geleverd aan “Bietje Koekoek” in Zevenbergen en daarbij een 

combinatieteelt-moestuinkaart gemaakt. Deze kaart is aangepast/uitgebreid en kan door ieder 

nu gedownload worden. Zie verderop in deze nieuwsbrief.  

Jullie zien, er komt weer van alles aan. We zijn met Curio, 

onze thuisbasis, in gesprek over de ventilatie en hoe we 

veilig en verantwoord weer kunnen opstarten. 

We blijven enthousiast over de nabije toekomst en ook al is 

ons 60-jarig jubileum in het water gevallen, de contacten 

met Floralia in Oosterhout zijn nog levendig. Maar voor dit 

moment: niks is zeker.  

Heb een fijne zomer, met veel plezier bij het tuinieren.  

Namens het bestuur,  

Wijnand Romijn 

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

Lezing “Fotograferen van bloemen en planten”. 

Enkele weken terug werd ik gebeld door Plony met de vraag of de fotoclub een online lezing 

wilde organiseren over het fotograferen van bloemen en planten. Nu houd ik voor mijn werk 

wel eens een presentatie, maar dit is toch wel iets anders. Toch heb ik de uitdaging 

aangenomen.  

Op donderdagavond 3 juni 2021 zal ik een lezing c.q. 

presentatie houden over het fotograferen van bloemen en 

planten. De lezing zal om 19.30 uur beginnen en naar 

verwachting 60-90 minuten gaan duren. Na een uitleg over 

welke apparatuur geschikt is en eventueel nodig is voor het 

maken van foto’s, zal ik ook in het kort wat uitleg geven over 

het bedienen van de camera, welke knopjes / instellingen 

kunnen worden gebruikt. 



Vervolgens zal ik dieper ingaan op de compositie van een foto; hoe krijg je de mooiste foto’s. 

En tot slot zal ik vele voorbeeldfoto’s laten zien en in het kort aangeven wat er goed is aan de 

foto of wat er eventueel beter kan. De meeste foto’s die ik laat zien zijn gemaakt door de 

leden van de fotoclub Groei & Bloei Breda. 

Aanmelden kan door het sturen van een mailtje naar Diny (diny@ameroever.nl) uiterlijk 27 

mei 2021. Enkele dagen voor de lezing ontvangen degenen die zich hebben aangemeld een 

mail met de link voor de online lezing (inclusief verdere instructies).  

De hele lezing zal ik opnemen op video en de aanwezigen krijgen kort na de lezing een mailtje 

met daarin de link naar de video, dan kunnen jullie alles nog eens rustig nakijken. De video 

zal gedurende een aantal weken beschikbaar blijven. 

Eventuele vragen tijdens de lezing kun je stellen in de chatfunctie, of stellen via de mail (ook 

naar Diny). Alle vragen zal ik na afloop doornemen en schriftelijk beantwoorden.  

Met vriendelijke groet, 

Richard Rood 

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

2-daagse Binnenlandse najaars-tuinreis naar Utrecht en Gelderland op vrijdag 10 

september en zaterdag 11 september 2021 

Vorig jaar is deze reis niet door kunnen gaan wegens Covid. Dit jaar organiseren wij, Lia Klijs 

en Rina Martens, voor  Groei & Bloei afdeling Breda in 2021 weer een tweedaagse tuinreis. De 

reis gaat naar prachtige tuinen in Utrecht en midden- en 

west Gelderland. Gelderland levert je niet alleen mooie streken, 

maar ook mooie tuinen die in het najaar prachtig zijn met vele 

soorten (dan verkleurende) hortensia’s, asters, rudbeckia’s, 

zonnehoeden etc. en natuurlijk grassen. Het programma zit al ver in 

elkaar. We moeten nog wat puntjes op de i zetten en dan kunnen 

we jullie verder informeren. Denk intussen alvast na of je mee wilt 

gaan!  

Degenen die vorig jaar waren opgegeven, krijgen binnenkort een 

uitnodiging om zich opnieuw aan te melden. Ook anderen krijgen de 

mogelijkheid om zich aan te melden. Tegen die tijd is iedereen 

gevaccineerd en verwachten we met de nodige maatregelen de reis 

coronaproof te kunnen aanbieden. 

Vriendelijke groet, 

Lia Klijs en Rina Martens 

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

Landelijke Open tuinen dag op 28 augustus 2021 

Heb je een mooie of interessante tuin en wil je die graag eens 

aan anderen tonen, dan is daar de gelegenheid toe op 28 

augustus 2021.  

In de gemeente Hooge Zwaluwe heeft Leen Kalkman van de 

tuinclub jaren achtereen een Open tuin dag in zijn gemeente 

mailto:diny@ameroever.nl


georganiseerd. Er deden meerdere tuineigenaren mee en er was steeds voldoende aanloop.  

Binnen de tuinclub is het een terugkerende zomeractiviteit geweest om bij elkaar de tuin te 

bekijken.  

De gemeente Moerdijk heeft het idee van Groei en Bloei om een Open tuin route te 

organiseren omarmd en ondersteund met media-aandacht en foldermateriaal. Het is zelfs zo 

goed bevallen dat de gemeente Moerdijk heeft aangegeven graag te willen samenwerken met 

andere gemeenten om een Open tuin dag regionaal te houden. Dat is ook wat ons enorm 

aanspreekt. Om te beginnen willen we weten of er bij onze leden animo is om deel te nemen. 

Laat het a.u.b. aan ons weten. Onze bereikbaarheid staat in het jaarboekje. Spreekt het idee 

je aan maar heb je twijfels of vragen, neem ook dan contact met ons op.    

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

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

Van het bestuur: 

Tijdens de ALV in 2019 hebben wij in het beleidsstuk opgenomen dat we als afdeling 

ons nog meer actief  zouden opstellen omtrent het groen…   

“hoe groener hoe beter ….. tegels-er-uit en plant-er-in “ 

 

Als vereniging waren we o.a. goed hiermee bezig in samenwerking met: 

• Wolfslaar, de Groenmarkt, workshop composteren, klimaatadaptatie 

• Kiemkracht ( Drimmelen) o.a. actie tegel-er-uit plant-er-in 

• Gemeente Moerdijk met  Bietje Koekoek, project van Petra Wevers met de m2 

tuintjes  

• Gemeente Moerdijk de Open tuinen route. 

• Tuincentrum Intratuin  met actie tegel-er-uit en plant-er- in 

• Tuincentrum Sonneveld met ook daar m2 meter tuintjeswedstrijd 

• De Rith-dagen met kinderbloemschikken 

 

Grootse plannen voor het jubileumfeest op 13-14 juni 2020 bij Floralia in 

Oosterhout. Meerdere groene partijen waren daarvoor al uitgenodigd …  

 

En toen kwam COVID-19 

 

Alles ligt stil terwijl we zo hard bezig wilden zijn met “hoe groener hoe beter..” 

 

Landelijk heeft Groei&Bloei niet stilgezeten. 

Samen met Velt, Steenbreek en KNNV., heeft Groei&Bloei het  

Manifest  ‘Iedereen heeft recht op een groene leefomgeving’, opgemaakt,  

met als doel alle natuur- en tuinorganisaties op te roepen om samen met de gemeenten in 

Nederland aan de slag te gaan met het vergroenen van de leefomgeving. 

 

16 jaar tuinreizen 

Piet van de Klundert heeft een prachtige fotocollage gemaakt over 16 jaar tuinreizen 

met Groei en Bloei Breda. De collage is hier te bekijken.  

Piet, bedankt! 

 

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AN1TTj7sHiLO5tk&cid=D289A7F471911C16&id=D289A7F471911C16%211894&parId=D289A7F471911C16%211924&o=OneUp


Dit manifest is op 21 april j.l. middels een Webinar besproken met de besturen van Groei & 

Bloei, Velt, Steenbreek en KNNV. 

 

Graag willen we jullie aandacht vestigen op dit manifest; het is 

verstuurd naar alle gemeenten, dus ook de gemeenten waar onze leden 

wonen,  om de focus te richten op het belang van een groene 

leefomgeving, zeker ook in het licht van de gemeenteraadsverkiezingen 

in 2022.  

Dit manifest geeft onze goede handvatten hoe we, hoewel de 

gemeenten altijd leading zijn, wel kunnen bijdragen aan deze groene 

omgeving. 

 

Ook  Groei en Bloei afdeling Breda wil hierin een actieve rol spelen, maar wij zijn doeners dus 

willen het vooral praktisch houden. 

 

En dan denken wij aan de slogan van Groei en Bloei: tegel-er-uit en plant-er-in. 

Dat deze slogan al wijdverspreid genoemd wordt is natuurlijk geweldig, denk maar aan NL 

Tegelwippen. Hierbij gaan twee gemeenten een battle aan wie gedurende een bepaalde 

periode de meeste tegels heeft verwijderd en daar in de plaats van groen heeft geplant. 

En ook lokaal zijn er al geweldige grote en kleine initiatieven in die richting. 

 

Wat kan dan Groei en Bloei afdeling Breda e.o. hierin betekenen? 

Het bestuur denkt dan toch kleinschalig en denkt dat we onze grote troef ‘tegel-er-

uit en plant-er-in’ meer moeten kunnen uitdragen. 

Leden hebben een enorme kennis wat de tuin betreft. Te vaak gaan mensen naar 

een tuincentrum en kopen planten die op dat moment geweldig bloeien. Maar na 

enige tijd gaat deze plant dood … op de verkeerde plek in de tuin, niet de juiste 

grondsoort en gaan dan toch maar over naar een tuin met stenen… Hier kunnen wij 

veel betekenen, zodat de tuin wel groen blijft. 

 

Er is ondertussen al contact met de gemeenten Breda, Moerdijk en Drimmelen. 

 

Als bestuur kunnen wij dit niet alleen oppakken. Maar er zullen meer ouders / 

grootouders onder onze leden zijn die zich hard willen maken om de aarde beter 

door te geven aan hun kinderen en kleinkinderen. Ideeën zijn er wel maar dan de 

uitvoering. Daar hebben wij ieders hulp voor nodig. 

 

Uiteraard alles Covidproof!! 

 

Wij nodigen onze leden uit om ideeën aan te dragen om activiteiten te ontwikkelen 

die onze leefomgeving kunnen helpen vergroenen.  

Wellicht dat het lezen van het manifest inspiratie kan bieden. 

 

En is er een groene activiteit bij u in de buurt, laat het ons weten via een mail naar 

info@groei.breda.nl  

Uiteraard vragen wij u dan wel om dan actief mee te doen … vele handen maken 

licht werk.  

 

Namens het bestuur 

mailto:info@groei.breda.nl
https://breda.groei.nl/fileadmin/Afdelingen/afdeling_breda/Archief/Documenten/nieuwsbrief_juni_2021/Manifest-iedereen-heeft-recht-op-een-groene-samenleving-digitaal.pdf


Yolanda Huijzers en Diny Linneman 

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

Manifest Groene leefomgeving 

Iedereen heeft recht op een groene leefomgeving! Alle gemeenten in Nederland ontvingen 

deze week het manifest dat de KNNV samen met acht natuur- en tuinorganisaties heeft 

opgesteld.  

Na de verkiezingen van afgelopen maart bereiden gemeenten en politieke partijen zich nu 

voor op de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. Via het manifest wordt inzet 

gevraagd voor het realiseren van een groene leefomgeving voor iedereen. Met onafhankelijke 

bronnen wordt het belang van groen aangegeven voor klimaatadaptatie, biodiversiteit, sociale 

cohesie, gezondheid en woningopgave.  

Gepleit wordt dat iedere woning op maximaal 300 meter afstand staat van stedelijk groen, 

met een afmeting van minstens 1 hectare. Bij nieuwbouwlocaties is 75 m2 groen per woning 

het minimum. Klik hier 

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

Van de Fotoclub 

Op woensdag 3 mei hebben we de fotobespreking gehouden over de fototocht “Stadsplanten 

wandeling Breda”. De leden konden op eigen gelegenheid en gewenste dag c.q. tijdstip door 

Breda wandelen volgens een van te voren opgegeven route. Onderweg kon men de diverse 

planten, bomen en struiken die men tegenkwam fotograferen. Hier de top 3: 

1. Frank de Jongh.  

Frank was niet in staat om de route te volgen maar heeft een 

plant die ook in Breda voorkomt gefotografeerd: een 

Bougainville. De foto is genomen met een macrolens en de 

foto is iets bewerkt. 

 

 

2. Cees Michielsen 

Eveneens een macrofoto met een beperkte scherptediepte. 

De bloemen zijn deels scherp, deels onscherp en ook de 

achtergrond is onscherp. Toch is een pad zichtbaar 

waardoor de kijker de indruk heeft dat deze bloemen niet in 

een bos of tuin staan, maar in een stad.  

 

3. Pily Chas 

Pily heeft verschillende bloemen op de foto gezet en deze foto’s in een 

collage verwerkt. Mooie scherpe foto’s van de diverse bloemen, maar ook 

stadselementen zijn in een tweetal foto’s zichtbaar.  

 

 

De fototocht van de maand mei is komen te vervallen, aangezien er nog steeds verscherpte 

maatregelen gelden. Als alternatief kunnen de leden een vrije foto inleveren die dan wordt 

besproken. 

https://breda.groei.nl/fileadmin/Afdelingen/afdeling_breda/Archief/Documenten/nieuwsbrief_juni_2021/Manifest-iedereen-heeft-recht-op-een-groene-samenleving-digitaal.pdf
https://breda.groei.nl/fileadmin/Afdelingen/afdeling_breda/Archief/Documenten/nieuwsbrief_juni_2021/Fotoclub_nieuwsbrief_juni_2021_1ste_plaats_Frank_foto_1.JPG
https://breda.groei.nl/fileadmin/Afdelingen/afdeling_breda/Archief/Documenten/nieuwsbrief_juni_2021/Fotoclub_nieuwsbrief_juni_2021_2e_plaats_Cees_foto_2.JPG
https://breda.groei.nl/fileadmin/Afdelingen/afdeling_breda/Archief/Documenten/nieuwsbrief_juni_2021/Fotoclub_nieuwsbrief_juni_2021_3e_plaats_Pily_foto_3.jpg


Op 3 juni zal ik een lezing houden voor Groei & bloei Breda met als thema “het fotograferen 

van bloemen en planten”. Zie elders in deze nieuwsbrief. 

Met vriendelijke groet, 

Richard Rood 

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

Digitale lezing van Leen Kalkman deel 3 

Hier vindt u het derde deel van de digitale lezing die Leen Kalkman heeft samengesteld voor 

de leden van Groei en Bloei.  

Leen is uiteraard een groot tuinier maar ook een geweldige fotograaf en dat is te zien aan 

deze mooie serie foto’s en filmpjes met gesproken tekst van Leen zelf.  

Geniet van de lente van de Vlasserij-tuin van Margot en Leen Kalkman.  

Bloemenpresentatie deel 3  

Leen bedankt! 

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

Combinatieteelt in je moestuin 

Zonder het gebruik van chemische middelen kan je met plantencombinaties de groei van een gewas 

stimuleren of ziekten en plagen bestrijden.  

Waar moet je zoal rekening mee houden en welke plantencombinaties kan je maken.  

Denk eens aan de voedingstoffen welke een specifieke plant 

nodig heeft. Als daar een plant bij staat die dezelfde 

voedingsstoffen uit de grond haalt beconcurreren ze elkaar. Of 

je zet planten bij elkaar met dezelfde wortelgroei. De één 

vraagt veel water en bemesting, als daar een plant bij staat 

met dezelfde behoefte is dat lastig verzorgen in een droge 

periode.  

Ook de sterke smaak en geur van kruiden kunnen overslaan op 

omliggende planten.  

Met een mierikswortel op de kopse kanten van een rijtje aardappelen voorkom je last van de 

coloradokever en goudsbloem voorkomt al te veel insecten in de tuin. Zo heb je minder last van 

bladluis als je bieslook en knoflook tussen de sla plant. Bij bladluis op je roos kan je er aan denken een 

Oost-Indische kers in de buurt te planten.  

Allerlei kolen hebben soms last van een mot. Die koolmot houdt niet zo van salie, kattenkruid, 

rozemarijn en tijm. Met deze biologische oplossingen houdt je de moestuin in balans en is dat beter 

voor ons milieu en je eigen gezondheid.  

Bekijk het overzicht combinatieteelt.pdf dat we in een aangepaste vorm gebruikten bij onze deelname 

aan “Bietje Koekoek” in Zevenbergen.   

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

Groei en Bloei zomeractie voor leden en nieuwe leden  

van 20 mei t/m 15 september  

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AIpg8uddIf1sDO0&cid=8DF7DEAB11EA4703&id=8DF7DEAB11EA4703%216802&parId=8DF7DEAB11EA4703%214244&o=OneUp
https://breda.groei.nl/fileadmin/Afdelingen/afdeling_breda/Archief/Documenten/nieuwsbrief_juni_2021/combinatieteelt.pdf


 

Graag willen wij u attenderen op de landelijke actie van G&B voor nieuwe leden die een 

abonnement nemen op het tijdschrift Groei en Bloei. 

Aanmelden via Groei en Bloei Breda. (zie bijlage en deze opsturen naar 

info@breda.groei.nl)  

Er is een mooie aanbieding met een welkomstgeschenk te weten een 

Metallo snoeizaag waarmee je moeiteloos takken tot een dikte van 

12,5 cm doorzaagt! De zaag wordt geleverd met een holster.  

Sterk en handig, t.w.v.  € 43,80.  

Er zijn 3 mogelijkheden van een abonnement:  

1. abonnement m.i.v. het juninummer voor de rest van 2021. U ontvangt het 
welkomstgeschenk en betaalt in 2021 € 27,95 (normaal € 37,--) 

2. abonnement aangegaan in de periode 1 juli t/m 18 augustus . U ontvangt het 
juli/augustusnummer en het welkomstgeschenk en u betaalt in 2021 € 17,95 (normaal 

€ 29,--) 
3. abonnement aangegaan in de periode 19 augustus t/m 15 september. U ontvangt het 

septembernummer en het welkomstgeschenk en u betaalt €12,95 (normaal €22,--) 

 

Een abonnement, wat krijg je hiervoor? 

-- Lidmaatschap op Groei en Bloei betekent lid zijn van de landelijke vereniging. 

-- Het tijdschrift van Groei & Bloei, dit verschijnt 10x per jaar. 

-- Inclusief digitale versie en toegang tot het archief. 

-- Korting bij kwekerijen en tuincentra. 

-- Cursussen, workshops, lezingen en tuinexcursies. 

-- Gratis groenadvies. 

-- Kennis, kunde en gezelligheid in het delen van een gezamenlijke hobby. 

Ook goed nieuws voor bestaande leden: 

Deze zaag is ook te koop voor jullie tegen de prijs van € 25,--. 

U kunt hem bestellen bij info@breda.groei.nl o.v.v. uw ledennummer 

U kunt betalen door overschrijving op bankrekeningnummer NL 60 RABO 010 46 30 353 ten 

name van KMPT afd. Breda e.o. met vermelding van naam, adres en ledennummer. 

Dan pas is de bestelling compleet. 

U kunt bestellen tot 30 juni 2021, dit om teleurstelling te voorkomen. 

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

 
 

Tuinagenda juni 

https://breda.groei.nl/fileadmin/Afdelingen/afdeling_breda/Archief/Documenten/nieuwsbrief_juni_2021/06-09_inschrijfform_juni-september__lid_per_juli-aug__sept__okt__2021.pdf
mailto:info@breda.groei.nl
mailto:info@breda.groei.nl
https://breda.groei.nl/fileadmin/Afdelingen/afdeling_breda/Archief/Documenten/nieuwsbrief_juni_2021/zaag.jpg


 
Aanleg en inrichten 

• Plaats een piramide met een klimplant in de border voor een verticaal accent. 
• Zet een vogelbadje neer. Een grote schotel met water is al voldoende. 

Voorbereiden 
• Zet plantensteunen bij hoge, vaste planten. 

• Plant begin deze maand dahlia’s en andere zomerbollen in potten om daar straks 
vrijkomende plaatsen in de border mee op te vullen. 

Zaaien 
• Zaai tussen nu en eind juli tweejarige planten voor de bloei het jaar erop. 

• Nog snel wat eenjarige zomerbloeiers zaaien op plekken waar bollen stonden en andere 
plekken die vrij komen. 

Planten 
• Is de tuin toch nog wat kaal? Dit is hét moment om planten te kopen, want straks is het 

misschien te warm.  

Oogsten 
• Oogst rabarber vóór de langste dag. 

• Oogst tuinbonen op tijd, laat ze niet te groot worden. 
Moestuin 

• Leg stro onder de aardbeien om de vruchten droog te houden zodat ze niet gaan 
smetten. 

• Plant paprika, tomaat, courgettes, pompoenen en andere koukleumen op een beschutte, 
zonnige plaats. 

• Zaai buiten koolrabi, sperziebonen, doperwten, kapucijners, mais, sla en spinazie. 
• Bemest de border en de moestuin met organische meststoffen. Dat kan tot augustus 

eens in de twee maanden. 
Planten verzorgen 

• Check iedere dag of de planten in potten water nodig hebben.  
• Geef planten die afgelopen weken de grond in zijn gegaan extra water. 

• Giet na een regenbui het water uit sierpotten zonder afvoergaatjes. 

• Bind jonge scheuten van braam en framboos aan een draadframe. 
• De rozenstruiken bereiken nu het hoogtepunt van hun bloei en dat kost kracht. Daarom 

eind deze maand extra bemesten met speciale rozenmest.  
• Blijf onkruid wieden in border, gazon en onder hagen. 

• Bind klimplanten nog eens goed aan; ze groeien nu heel snel. 
• Gooi bij droog weer een emmer water op de composthoop om uitdrogen te voorkomen. 

Snoeien 
• Knip de hagen het best voor de langste dag in vorm. 

• Als dat vorige maand nog niet gebeurd is: snoei buxus vóór de langste dag in vorm. 
• Snoei indien nodig de groenblijvende sneeuwbal (Viburnum tinus) 

• Verwijder uitgebloeide bloemen van de sering 
• Knip de uitgebloeide bloemen van ridderspoor (Delphinium), vrouwenmantel (Alchemilla 

mollis), kattenkruid (Nepeta) en ooievaarsbekken (Geranium), zodat ze een tweede 
keer gaan bloeien. 

Vijver 

• Vul de vijver bij op warme dagen (alleen met kraanwater want water uit een regenton is 
te zacht en daardoor te zuur). 

• Haal draadalgen uit de vijver. Laat het dan eerst 24 uur op de kant liggen, zodat 
salamanders en andere waterdiertjes eruit kunnen ontsnappen. 

bron: vtwonen.nl  
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Graszoden zijn via de webshop te bestellen en kunnen thuisbezorgd worden. 

Zie: https://www.avri-tuincentrum.nl 
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