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5X GROENER DAN GROEN 
Een selectie planten in het mooiste frisse lentegroen; bij deze planten zijn de bloemen slechts bijzaak.

“In en rond de moestuin 
zaai ik altijd bloemen, liefst eetbare, die een 

gunstige invloed hebben op de gewassen. Al was 
het maar omdat hun bloemen de broodnodige 
bestuivende insecten aantrekken. Om dezelfde 
reden staan er ook vroege bloeiers als weigelia, 
maarts viooltje en helleborus te lonken.”
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Ha, de winter is bijna voorbij! We lopen een ronde door Ha, de winter is bijna voorbij! We lopen een ronde door 
de tuin, herstellen winterschade en gaan door de knieën de tuin, herstellen winterschade en gaan door de knieën 
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 JAPANSE ESDOORN (Acer 
shirasawanum ‘Aureum’): 
het blad loopt uit als een 
goudgeel handje dat zich 
ontvouwt. In de zomer is 
het blad groengeel. 
↕ 3 m
BLOEI mei 
STANDPLAATS 
halfschaduw

VENUSHAAR (Adiantum 
pedatum): het fijnste, tere 
frisgroene blad aan ijle 
zwarte bladstelen. Deze 
varen verdwijnt in de 
 winter om dan frisgroen 
op te komen in het 
voorjaar. 
↕ 40 cm 
BLOEI niet 
STANDPLAATS vochtige 
schaduw

DUITSE PIJP (Aristolochia 
durior): geef deze 
 klimmer de ruimte. De 
hartvormige blaadjes 
 liggen als dakpannen 
over elkaar. De frisgroene 
kleur wordt in de zomer 
iets donkerder. 
↕ 6 m 
BLOEI mei-juni
STANDPLAATS zon/
halfschaduw

JAPANS BOSGRAS 
(Hakonechloa macra): 
een aaibaar gras in het 
zachtste groen. Mooi  
als randplant. Het over-
hangende blad verkleurt 
goudgeel en verdwijnt in 
de winter.
↕ 25-50 cm 
BLOEI juli-augustus
STANDPLAATS zon/
halfschaduw

WOLFSMELK (Euphorbia 
polychroma): de groen-
gele kleur zit in de 
 schutbladeren van de 
on opvallende bloemen. 
Let op: het melksap is 
 giftig op de huid. 
↕ 60 cm 
BLOEI mei-juni 
STANDPLAATS zon/
halfschaduw
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1
Kleine takjes, plukje mos; allemaal 
prima nestmateriaal voor vogels. 

Ruim niet alles op, hang het in  
de struiken en wacht tot vogels  

het vinden.

2
Siergrassen hebben nu hun 

 mooiste tijd gehad. Knip met een 
heggenschaar het verdorde gras 

weg, net boven de groene punten 
van de verse scheuten.

3
Start met binnen voorzaaien van 
eenjarige bloeiers. Gebruik oude 
eierdozen of maak zelf potjes van 

papier met een potjesmaker.

9tuinklusjes
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4
Bekalken kan ook deze maand nog. 

Strooi het nu over je gazon en  
borders. Bemesten komt dan een 

maand later.

5
Trek met een verticuteerhark de 

moslaag uit het gras. Zaai de  
kale plekken bij met graszaad en  
vul ze aan met een mengsel van 

zand en tuingrond.

6
Scheur vaste planten die in het 

najaar bloeien. Gooi het oude hart 
van de plant weg en plant de jonge 

buitenste stukken terug.

7
Als je afgelopen maand kalk hebt 

gestrooid, kun je nu het gazon 
bemesten. Kies een gazon-startmest 

met extra magnesium. Binnen een 
week zie je een groene waas over je 
gras trekken die precies laat zien wat 

je hebt overgeslagen.

8
Stel de messen van de grasmaaier 

voor de eerste maaibeurt wat  
hoger af.

9
Breek de dode stengels van vaste 
planten af en strooi de stengel-

stukken als mulch tussen de planten.

SEASONS   89   

doendoen  IN DE TUININ DE TUIN



“Omdat er in de tuin bijna altijd 
iets op je pad komt wat je niet 
gepland had, hangen er overal in 
mijn moestuin vergieten. Als ik 
onderweg dan per ongeluk rijpe 

papaverbollen zie of oogst tegen-
kom, kan alles hup mee in het vergiet.”

Slak-alert!
Slakken worden ook weer actief en zijn dol op de jonge 
scheuten. Leg alvast alles klaar om de strijd tegen de  
slakken aan te gaan.
•  Koperen ringen: zet ze om de jonge planten in de grond. 

Het koper geeft ze een schokje, wegwezen dus!
•  Gebroken eierschalen, grof schelpenzand, vlasvezel:  

dek hiermee de grond af. Slakken hebben moeite om over 
de scherpe of ruwe randen te kruipen die je rondom de 
planten legt.

•  Bier en schotels: de slakken komen op het bier af, vallen in 
de schotel en kunnen er niet meer uit. Vervang regelmatig.

•  Hoofdlamp: zet deze ’s avonds op, ga op slakkenjacht en 
vang ze met de hand.

ZAAI SUPERFOOD
Het zaaiseizoen is begonnen! Probeer eens 

iets anders in de moestuin. Superfood quinoa 
bijvoorbeeld. Zaai Chenopodium quinoa van 

maart tot mei. Let op: de zaailingen lijken 
precies op het onkruid melganzevoet, dat je 
normaal uit je tuin trekt. Verbaas je over de 

groeikracht; quinoa groeit tot september 
door tot 2 meter hoog. Na de bloei verkleuren 

de aren met zaden naar oranje, rood, paars. 
Dat is hét moment om te oogsten.

Zaden zijn onder andere te koop via www.bolster.nl
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“Voor ik aan het moestuin-
seizoen begin dek ik de 
grond af met een laagje 

stro; het houdt de aarde het 
hele seizoen redelijk 

onkruidvrij én vochtig. Een 
laagje van zo’n 5 cm is 

 ideaal, dikker verstikt het de 
grond. Waar ik wil zaaien 
veeg ik een smal baantje 

vrij. Als er in de loop van het 
jaar toch onkruid opkomt 
dat laag blijft en niet al te 
verstikkend is, laat ik het 

meestal staan. Ook weer om 
de grond te beschermen 
tegen uitdrogen en vaak 
geeft het ook nog goede 

stoffen af aan de bodem óf 
beschermt het de plant 
ernaast met zijn geur of 

door bijvoorbeeld de luizen 
weg te vangen. Denk aan 
kamille, goudsbloemen, 

klaprozen en Oost-Indische 
kers – misschien niet per se 
onkruid, maar wel planten 
die zich geheel zelfstandig 
door de hele tuin uitzaaien.”
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VOOR DE VIJVER 
Nog even en de vijver wordt weer een kraam

kamer voor kikkers. Tijd voor een opfrisbeurt. Vis 
oude plantenresten uit het water, leg ze eerst een 

dag op de kant zodat salamanders en andere 
diertjes de tijd krijgen om terug te  kruipen. Vul het 

waterniveau aan tot de rand. Hang de pomp 
weer terug en controleer de werking.

Klim-, stam- of struikrozen snoeien, 
hoe zat het ook alweer?

• Snoei dode en elkaar kruisende takken weg (altijd!).
• Bepaal wat de hoofdtakken worden van de klimroos. 
Knip oude takken vlak boven de grond weg, kies een 

paar krachtig groeiende scheuten uit als nieuwe hoofd
tak. Knip hierop de zijtakken weg, tot op 3 tot 5 ogen.

• De snel, rechtop groeiende scheut uit de stam van je 
roos is wildopslag, breek deze af. 

• Dun de kroon van de stamroos uit, verwijder dode en 
kruisende takken. Knip gezonde takken af boven een 

 buitenoog dat naar buiten wijst.
• Gebruik een scherpe snoeischaar of takkenschaar.
• Geef een hand organische mest als start voor het 

 nieuwe groeiseizoen.

IJSKOUDE DORST
Na een winter met vorst is de grond 
gevriesdroogd. Vooral wintergroene 

planten laten zien dat ze dorst 
hebben. Ze laten het blad 

hangen. Met een flinke slok water uit  
de gieter rechtstreeks op de grond,  

trekken ze snel weer bij.

Lesje 
rozen snoeien

Opfrisbeurt
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TUIN
BOEK

Hier krijg je  
zin van

Het boek ‘Fruit plukken’ laat zien dat 
het heerlijkste fruit van dichtbij 

komt. Uit je eigen tuin, boomgaard 
en soms in het wild geplukt. De 
schrijvers, Matthias Kleingeld en 

Richard Walraven, zijn cateraars die 
proberen de echte smaken uit pure 

producten te gebruiken en daar-
mee nieuwe combinaties te maken. 

Met de recepten in dit boek zit  
het dan ook goed, probeer de 

peer-bolinhos of de veenbessen- 
kruidenfocaccia. Het boek start bij 
het begin – hoe kweek je het, wat 
pluk je, wanneer is fruit plukrijp? – 

en gaat over in hoe je de  
overvloedige oogst bewaart en  
verwerkt tot heerlijke gerechten.  

Ze staan er allemaal in, van aalbes 
en aardbei via mispel, moerbei en 
rozenbottel naar vlierbes. De lijst 
met fruit pluktuinen in Nederland 

(dat zijn er verrassend veel!) is een 
mooie aanvulling. Fijn dat er ook 

aandacht is voor vergeten fruit. De 
foto’s van de gerechten maken dat 

je nu al zin krijgt in de oogsttijd.

Wij zijn verhuisd naar een huis met een voortuin waar we 
geen onderhoud aan willen hebben. Maar we willen wel 

planten. Kan dat? Caroline de Wilde 
Gelukkig kan dat wel. Bij de toenemende vraag naar onderhouds-

vriendelijke tuinen wordt te vaak gedacht aan zo veel mogelijk 
 bestrating. Natuur wordt geweerd vanwege vermeend minder  

onderhoud of uit oogpunt van ‘netheid’. De nadelige gevolgen van 
ver stening zijn enorm. Door een verdicht grondoppervlak wordt het 
hemelwater direct geloosd op het riool, wat vaak tot wateroverlast 

leidt. Wij adviseren sterke, onderhoudsvriendelijke beplanting in plaats 
van steen. Door het gebruik van zodenvormende bodembedekkers, 
passend bij de omstandigheden, krijgt onkruid binnen een paar jaar 
nagenoeg geen kans meer, droogt de bodem minder snel uit en kan 

regenwater langzaam infiltreren in de bodem. 

Ik ga elk voorjaar naar het tuincentrum en koop voor  
een kapitaal aan bloeiende vaste planten. Toch is er na  

de zomer niets meer aan. Hoe wordt mijn plantenborder  
jaarrond aantrekkelijk? Nienke Achterveld

Wij begrijpen je enthousiaste aankopen in het voorjaar. Die bloeiende 
plantjes zien er dan ook zo verleidelijk uit. Maar dat is ook direct je 
valkuil; je koopt wat op dat moment wordt aangeboden. Ga eens  

naar een kwekerij gespecialiseerd in het kweken van vaste planten en 
siergrassen, het liefst op verantwoorde teeltwijze. Laat je adviseren 

door een deskundige over planten die passen bij de groei- 
omstandigheden. Door niet alleen te letten op bloeitijd maar ook  
op bloemvormen en bladstructuur krijg je een sterke combinatie. 

Ik heb veel vaste planten zoals longkruid in de tuin. Deze plan-
ten worden zo groot dat ik de voorjaarsbollen die erbij staan 

nauwelijks zie bloeien. Hebben jullie een tip? Mirjam Kost
Dan hebben we de ideale voorjaarsbol voor je: de wilde keizerskroon 
(Fritillaria raddeana en F. eduardii). Op pagina 86 lees je er alles over. 

De wilde keizerskroon wordt wel 70-80 cm hoog en combineert  
perfect met het vroegbloeiende longkruid.

De tuinexperts van  
De Bloeimeesters 

beantwoorden elke 
maand 3 tuinvragen 
van Seasons-lezers. 

Heb jij een tuinvraag? 
Mail hem naar  

info@seasons.nl

‘Fruit plukken, koken met vruchten’, Matthias 
Kleingeld en Richard Walraven, € 23,99,  

www.terralannoo.nl 

Q&A
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1. “Hoewel ze zeggen dat het niet 
kan ben ik, als de grond in een 
droge zomer erg hard is, bang 
het schepje van Koper sporen (zie 
nummer 2) te buigen en gebruik 
ik een Sneeboer-schepje (ook al 
zo’n mooi ambachtelijk bedrijf). 
Daarvan heb ik een smalle om  
te wieden en een brede om te 
 planten.” Verplantschopje, € 44,05, 
en onkruidschopje, € 44,05, 
www.sneeboer.com
2. “Toen ik dit gereedschap kreeg 
van een heel lieve vriendin leek 
het me een onhandig, en vooral 

onbegrijpelijk ding, maar het blijkt 
een onmisbare hulp. Hij wiedt en 
woelt tegelijk de grond los zonder 
enige inspanning. Ik wil hem nooit 
meer kwijt. Het koper schijnt ook 
een positieve invloed op de 
grond te hebben. Van hetzelfde 
merk is er een altijd scherp 
schepje dat zowel voor planten 
als wieden werkt.” Handwieder 
Nunki, € 39, www.kopersporen.nl
3. “Mijn oranje snoeischaar is 
onverwoestbaar, hij is van mijn 
overgrootmoeder geweest en 
nog steeds de allerbeste. Er komt 

weleens een nieuwe bij, maar die 
legt het altijd af tegen deze. In het 
voorjaar haal ik hem uit elkaar om 
te slijpen, het staal blijft het hele 
jaar goed knippen. En de kleur is 
geweldig, waarom maken ze in 
vredesnaam tuingereedschap in 
schutkleuren?” Bypass-snoei-
schaar, in 2 maten, vanaf € 48,95, 
www.bahco.com
4. “De laatste klassieker is de 
 Opinel die ik in de tuin (en het 
bos) altijd bij me heb zodat ik 
nooit iets stuk hoef te trekken. Of 
dat nou een takje is dat in de weg 

zit, doperwtjes die geoogst 
 kunnen worden of een touw dat 
ergens onontwarbaar omheen 
zit.” Opinel-zakmes no. 6, € 15, 
www.knivesandtools.nl
5. “Onmisbaar, laarzen van Aigle, 
rubbermakers sinds 1853 zoals 
het label vermeldt. Ze zijn lekker 
soepel en hebben zo’n goed 
voetbed dat ik er ook eindeloze 
wandelingen mee maak. Hier  
de winterversie waarin ik echt 
nóóit koude voeten heb.” Laars 
 Parcours 2 Iso, € 189,95, Aigle via 
www.jachtenoutdoor.nl


