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Fotografie Intratuin 

LOU I S  L EMA I RE

Leuk om te weten, fijn om te hebben: met deze tips 
& trucs staat de tuin straks in volle bloei.

NIEUWS
lente

A r t s  &  C r a f t s
De Arts & Crafts, de designbeweging 

van onder anderen William Morris, 

 zorgde voor herwaardering van het 

 ambacht. Grappig genoeg beleven 

we een eeuw na dato opnieuw een 

 opleving van handvlijt waarin makers en  

 ambachtslieden de mooiste producten 

maken. Goed moment om tuingereed-

schap met William Morris-print aan te 

schaffen. Ze komen uit de collectie van 

het Victoria & Albert Museum in Londen.

Snoeischaar € 66,-, troffel en vork  

€ 23,85 (amazon.nl)

OP 1  M 2

Het is makkelijk, smaakvol, 

gezond en kan op ieder balkon 

of  terras: micro-tuinieren! Een mi-

cromoestuin van slechts 1 m2 kan al 

een  gigantische oogst opleveren. Wat 

te denken van jaarlijks tweehonderd 

 tomaten? Wie zelf aan de slag gaat 

met stadslandbouw, kijkt voor 

 handige tips & tricks 

RI JT JE RIBBELS
Gelukkig hoeft niet alles in het leven gladgetrokken te worden. 

De geribbelde pot is hot.

1 Terracotta Fiber pot € 129,- (brostecopenhagen.com), 2 Vibes Fold van 

 gerecycled plastic € 5,99 (elho.com), 3 Facade kruidenpot € 45,-  

(hayonlinewinkel.nl) 4 Terracotta Fiber podium € 209,- (brostecopenhagen.com
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Verboden toegang
Handig: deze knappe kap beschermt jonge 

 planten in borders en moestuinen tegen onwel-

kome gasten. Het architectonische hoogstandje 

heeft een diameter van 38 cm en is 55 cm hoog.

€ 39,20 (annabeljames.co.uk)

Heel 
dichtbij

Wie nog niet is begonnen 

met het telen van eigen 

groenten en kruiden maar 

wel supervers wil eten, is 

er goed nieuws: InFarm is 

neergestreken in Nederland. 

Het doel van dit Duitse 

verticale landbouwbedrijf? 

Producten zo dicht mogelijk 

bij de consument produ-

ceren met zo min mogelijk 

PURPLE RAIN
Kies bij een kleine tuin voor ‘koude’ 

kleuren zoals violet, paars en blauw. 

Ze zijn subtieler dan warme tinten 

en creëren diepte, waardoor de tuin 

groter lijkt. Intratuin doet het voor met 

Salvia’s Black & Blue in de border 

en een kruiwagen vol Svaevola (roze 

en paars), Campanula (wit) en violen 

(blauw). intratuin.nl

Wa t ?  Wa n n e e r ?
Zelf groenten verbouwen is niet moeilijk, maar je moet wel 

weten wat én wanneer te doen. Van het inzaaien van eetbare 

bloemen in het voorjaar tot een hulpactie tijdens de vorst: 

met behulp van deze praktische kalender kan de oogst niet 

mislukken.  € 9,95 (dille-kamille.nl)
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“Om planten tot hun  
recht te laten komen,  
moet je weten wat  
de behoeften zijn”

Frank Zoontjes (1981) is beplantings-

adviseur van De Bloeimeesters. De 

Bloeimeesters informeren en advise-

ren over ontwerpen met planten en 

leggen tuinen aan. 

Wie zijn De Bloeimeesters? “Vakmensen 

met liefde voor de tuin – van kweker tot ho-

venier en van ontwerper tot beplantingsadvi-

seur. Onze missie is adviseren, inspireren en 

Nederland op een duurzame manier in het 

groen te zetten, op een op de natuur geïn-

spireerde manier.” 

Voorbeeld? “Je moet tuinplanten kiezen 

met de natuur in gedachten. Komt jouw 

plant van oorsprong van de Amerikaanse 

prairie? Dan is een vochtige standplaats niet 

zo handig.”

Een veel gemaakte fout? “Zonaanbidders 

aan de verkeerde kant van de schutting 

plaatsen, omdat daar die verhoogde border 

zit… Mediterrane planten, zoals lavendel, 

staan het liefst de hele dag in de zon te bak-

ken. Dat betekent overigens niet dat je niets 

aan die noordkant kunt zetten. Integendeel; 

veel planten die van nature in het bos groei-

en, hebben daar de tijd van hun leven.”

Weloverwogen keuzes maken dus. “Ja, 

om planten tot hun recht te laten komen, 

moet je weten wat de behoeften zijn. De 

gebundelde kennis van De Bloeimeesters 

voorkomt dat een verkeerd gekozen beplan-

ting leidt tot teleurstelling. Niets is zo dodelijk 

voor het enthousiasme als een mislukte tuin. 

Wij zorgen dat het tegendeel wordt bereikt: 

een afwisselende, rijke beplanting.”

debloeimeesters.nl

E n  v o g u e
De tuingoeroes voorspellen  

drie groentrends:

• De zachte, veilige tuin: Ronde vormen 

waren in huis al een tijdje in. Nu ook in de 

tuin, waar ze in combinatie met slingerpaden, 

wuivende grassen en ronde potten een zachte 

vriendelijke sfeer oproepen.

• De biotooptuin: Een betere wereld begint 

in eigen tuin. Steen eruit, planten 

en grind erin ter verbetering 

van de water-

Vlindervriend
Vlinders zijn de ultieme goednieuwsbren-

gers: daar waar de kleurrijke fladderaar 

opduikt, is de natuur in balans. Laten we 

daarom de vlinder een handje helpen. 

Gelukkig stikt de website vlinderstich-

ting.nl van vlindervriendelijke tips.

1 Plant een vlinderstruik of een andere lie-

veling van de vlinder.

2 Seedball Butterfly Mix, zaadbommetje 

met vlindervriendelijke bloemen € 7,70 

(bloomling.com)

3 Bloemzaad in William Morris-verpak-

king € 2,22 (vam.ac.uk)

Vlinderhotel € 6,95 (waschbaer.nl)

Kniel zacht
Bescherm de knieën met deze 

bloemrijke Britse Kneelers van 

 neopreen en traagschuim.

1 British Meadow Kneeler met print uit 

1815, € 22,50 (annabeljames.co.uk)  

2 National Trust Nymans Foliage garden 

kneeler € 22,50 (nationaltrust.org.uk)

BORN TO SHINE
Ze is felgekleurd, flamboyant 

en vlammend: de Bromelia 

is de Zuid-Amerikaanse diva 

onder de kamerplanten. Ze is 

geboren om te stralen. In de 

wintermaanden doet ze dat het 

liefst binnen, maar vanaf mei 

mag de buitenwereld van haar 

genieten en kan de tropische 

plant verkassen naar het balkon 

of terras.  

(bromelia.info)

IN  THERAPIE
Wie een burn-out of andere nare stressverschijn-

selen wil voorkomen, moet een manier vinden om 

de spanning te lozen. De Kilimanjaro beklimmen 

is niet nodig, ga gewoon wroeten in de tuin. Actief 

zijn in het groen werkt namelijk hartstikke heilzaam. 

Vandaar de opkomst van de zogenoemde Groene 

Zorg, waarbij de natuur deel uitmaakt van de the-

Ko m  d ’ r  b i j
In een beetje bij-vriendelijke tuin 

mag deze niet ontbreken: het bijen-

hotel. Zo’n luxe verblijf voor bijen en 

andere insecten is speciaal gecon-

strueerd om prinsheerlijk te kunnen 

nestelen. Kant-en-klaar kopen kan, 

maar op de website van Karwei is 

ook een toffe DIY te vinden om 

zelf zo’n vijfsterrenresort 

in elkaar te 
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S t a p  v o o r  s t a p
Sla de groene weg in en gun plantjes 

niet alleen een plekje lángs, maar ook 

ín je tuinpad. Door niet te kiezen voor 

een aaneengesloten pad maar gebruik 

te maken van stapstenen, komt er 

ruimte vrij voor bodembedekkers en 

andere lage plantjes, zoals Euonymus.
Stapsteen railroad tie € 9,99 (intratuin.nl)
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“Ik leer cursisten sta 
voor stap een compleet 
 beplantingsplan maken”

Modeste Herwig (1963) is groenauteur, 

tuinfotograaf en beplantingsspecialist.

Ze heeft 45 tuinboeken gemaakt  

en organiseert al ruim 20 jaar 

 tuinworkshops.

Hoe ben je in de tuin beland? “Ik kom uit 

een ‘groene’ familie en ben van kinds af aan 

bezig met tuinen en planten. Ik schrijf erover, 

fotografeer en maak beplantingsplannen.”

En workshops. “Klopt! De locatie voor de 

workshops is fantastisch: de Botanische 

Tuinen Utrecht. Samen met andere specia-

listen begeleid ik je bij het snoeien, de aan-

leg van een pluktuin of het ontwerpen van 

beplanting voor bijvoorbeeld een border.”

Vertel! “Tijdens de workshop Seizoenenbor-

der leer je stap voor stap een beplantings-

plan maken. Voor een plantvak, een nieuwe 

border of het opfrissen van een bestaande 

border. Het doel is een nieuw plan, compleet 

met plantenlijst en aantallen, dat je direct 

kunt uitvoeren in het voor- of najaar.”

Welke borderklus moeten we nú opstar-

ten? “Begin met de voorjaarsschoonmaak: 

knip alle dode plantenstengels af en verwij-

der het onkruid. Kijk goed of er misschien 

ruimte is om eenjarige zomerbloeiers of, 

bijvoorbeeld, dahlia’s toe te voegen. Je kunt 

deze rijke bloeiers vanaf eind april tussen 

de andere planten zetten, als er geen kans 

meer is op nachtvorst.”

Voorjaarsnieuwtjes? “We hebben een 

e-learning over het beplanten van de tuin 

ontwikkeld en mijn nieuwste boek, Zelf je 

tuin beplanten, verschijnt bij Uitgever Forte 

Groen.”

tuinworkshop.nl

Ga je mee?
Duintuin Doornduyn ligt aan de 

voet van de duinen in Bakkum – 

een wandeltuin waar de aKom ook! 

Er zijn open tuindagen, rondleidingen 

en tuinwerkdagen. Of maak hier ge-

woon een wandeling en eindig met 

thee en taart in het tuinhuis. 

Noteer alvast de komende drie 

open tuindagen:

7 maart 2021: Sneeuwklok-

jes, Leucojum, 

Vo o r  ’ t 
s t o e r e  w e r k

Ze zijn handgemaakt van zacht 

crèmekleurig leer, maar dat wil niet 

zeggen dat deze tuinhandschoenen 

ongeschikt zijn voor stevige klussen. De 

lange leren, zuurstokroze manchetten be-

schermen tot aan de ellenbogen tegen 

doornen, stekels en brandnetels. 

€ 36,95 (annabeljames.co.uk)

Jaap  en Piet
Wanneer twee zwaargewichten hun krachten bundelen, 

krijg je een kistje vol begeerlijk goed. Zeker wanneer het 

over de expertise van tuinontwerper Piet Oudolf en het 

 ambachtelijke tuingereedschap van Jaap Sneeboer gaat. 

Oudolf toolset € 119,- (pietoudolfcollection.com)

Vo o r  g r o e n e 
 m e e s t e r w e r k j e s
Binnen en buiten te gebruiken, zowel 

 horizontaal als verticaal: met de D&M 

Deco Karoo creëer je in een handomdraai 

een eigen groene kunstwerk. Iedere plan-

tenbak heeft 9 compartimenten en de 

potgrond wordt meegeleverd.

EEN BOOMPJE  
OPZETTEN
Steek de spade in de grond en plant 

een boompje. Om de omgeving te 

vergroenen, een woonplaats voor 

vogeltjes te creëren en bij te dragen 

aan de opname van de CO2-uitstoot. 

Lees er meer over op planboom.nl en 

bomenstichting.nl.

1 Rosalie appelboom in cadeauverpakking 

€ 28,50 (minitree.nl) 2 Verruim je bomen-

HET GROENE BOEKJE
Drie kersverse titels voor op de boekenplank.

1 De ongespitte tuin. Charlie Nardozzi doet alles uit de doeken over no-dig 

gardening € 22,95 (knnvuitgeverij.nl),  2 Zakgids stoepplanten. In dit hand-

zame gidsje zijn maar liefst honderd stoepplanten in kaart gebracht – in sa-

menwerking met de Hortus Botanicus Leiden € 17,95 (knnvuitgeverij.nl)

3 De groene tuin. Stap voor stap naar een oase vol planten, bloemen en 

Lichte aren, 
 donkerpurper blad
Deze beauty wordt ook wel zilver-

kaars genoemd, maar wie haar heeft 

zien bloeien, weet dat Actaea ‘Queen 

of Sheba’ een passender naam is. 

De vaste plant heeft een prachtig, 

krullend uitlopend, donkergekleurd 

blad en een bloem die op zijn bloem-

stengel lijkt te draaien. De queen 

kan tot 180 cm hoog worden en 
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