
Het kan vriezen én er is kans op vroeg 
zacht lenteweer. De eerste hommels en 
bijen laten zich weer zien, bollen steken 
hun kopjes boven de grond. De kortste 
maand is begonnen.
SAMENSTELLING MIRJAM ROSKAMP EN MARIE TROMP
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DE TUIN IN

DOEN IN

•  Controleer de kuipplanten in de winter
stalling. Laat op een zonnige dag frisse 
lucht binnenstromen. Sluit de ruimte aan 
het eind van de dag weer af.

•  Check na een storm of de jonge aan
plant nog stevig in de grond staat. Zet 
scheef gewaaide planten voorzichtig 
recht. Controleer of de paal en band bij 
bomen nog steun geeft.

•  Snoei heesters die ná de langste dag 
bloeien, zoals hibiscus, vlinderstruik  
en winterharde fuchsia. Knip de takken 
terug tot ongeveer 30 cm boven  
de grond. 

•  Boen groene aanslag op de terrastegels 
weg met heet water.

•  Trek onkruid weg uit de borders en strooi 
compost op schone grond.

•  Bewaar goed vertakt snoeihout – zoals 
van een berk of hazelaar – en gebruik 
het komend jaar als rijshout/steun voor 
vaste planten.

•  Knip de zijscheuten van blauweregen 
terug tot op 3 ogen van de hoofdtak. 

1 Indisch bloemriet 
 (Canna indica): zolang ze 
niet bloeien, val je voor 
het kleurige zwaard
vormige blad. 
↕ 50100 cm. 
BLOEI julioktober. 
STANDPLAATS zon.

2 Kaapse lelie 
 (Agapanthus africanus): 
we tellen elk jaar de 
bloemstelen, wat zijn het 
er veel! Planten in een 
grote pot moeten vorstvrij 
overwinteren. 
↕ 5075 cm.
BLOEI juliaugustus. 
STANDPLAATS zon.

3 Haaklelie (Crinum  
×powellii): ze verrassen in 
de nazomer met grote 
roze en witte bloemen die 
in de schaduw bloeien. 
Knollen rooien en vorstvrij 
laten overwinteren. 
↕ 5075 cm. 
BLOEI juliseptember. 
STANDPLAATS schaduw.

4 Siergember  
(Hedychium): geurende, 
grote bloemen. Het 
 smalle, grote blad oogt 
typisch tropisch. 
↕ 100 cm. 
BLOEI juliaugustus. 
STANDPLAATS zon/
halfschaduw.

5 Perzische slaapboom 
(Albizia julibrissin): de 
 pluizige roze bloemen 
doen denken aan flaneren 
op Franse boulevards. Op 
een  zonnige dag geeft de 
boom  gefilterde schaduw. 
↕ 34 m. 
BLOEI juliaugustus. 
STANDPLAATS zon.

5X PLANTEN MET EEN TROPISCHE LOOK 
Heimwee naar verre vakanties? Deze vijf komen uit de tropen, maar doen het in ons land ook prima.
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Snoei  
van uitgebloeide 

winterjasmijn 
(Jasminum nudiflorum) 

de dode en 
uitgebloeide takken 

diep weg. Bind jonge 
scheuten in een 

waaiervorm aan de 
muur of schutting en 

dan is het wachten op 
de nieuwe 

groeischeuten. 
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•  Ruim de borders nog niet op. Blad en 
takken zijn een winterdek voor vroeg 
 uitlopende planten, en vogels zoeken 
tussen het bladafval naar insecten.

•  Bestel zaden van eenjarige planten.
•  Maak een start met het uitvoeren van de 

tuinplannen. Planten overplanten kan 
nog makkelijk omdat ze in winterrust zijn.
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DOEN IN WETEN IN

Het blijft leuk, kijken naar  
de vogels in je tuin. Lok ze met een 
voederplank gevuld met appels, 
pindasnoeren en ander lekkers. 

Onbereikbaar neerzetten voor katten, 
dat spreekt vanzelf.

KNIP EN KNOT
Snoei knot en leibomen voordat ze uitlopen.  

Gebruik scherp gereedschap; dit zorgt voor vlakke 
wonden die snel overgroeien en waar schimmels 
geen vat op krijgen. Knotbomen zijn onder andere 
 wilgen, Catalpa en plataan. Voorbeelden van lei
bomen zijn linde, haagbeuk en plataan (ja, ook!).

PRONKERWT 
ZAAIEN

Maak de vensterbank leeg, het 
zaaiseizoen begint alweer! 
Geef eenjarige klimmer 
lathyrus voorsprong door ’m 
binnen voor te zaaien. Zaai 
direct in potjes of wcrolletjes, 
ze maken lange wortels. 
Plant de zaailingen 
half april buiten uit en 
geniet vanaf half juni van de 
heerlijk geurende bloemen. 

Zo zaai je pronkerwt
1   Week de droge zaden eerst een paar uur 
   in water.
2  Leg ze met de ‘navel’ naar beneden 
   op speciale zaaigrond.
3  Dek ze af met een dun laagje grond. 
   Als de zaden groot zijn, afdekken met een 
   dik laagje.
4  Geef ze water.
5  Maak een minikas voor het beste resultaat:  

dek de potjes af met plastic of zet ze met  
pot en al in een kweekkasje.

Behaaglijk
Een haag zorgt niet alleen voor 
privacy. Er zijn nog veel meer 
redenen om voor een haag te 
kiezen. Dit zijn ze: 
• Waait niet om. • Filtert fijnstof 
uit de lucht. • Dempt straat
geluiden. • Biedt nestgelegen
heid aan vogels. • Geeft ver
koeling op een hete, zonnige 
zomerdag.
Kies voor een kantenklaarhaag 
als je meteen van deze voor
delen wilt genieten. Een van onze 
favorieten is de vuurdoorn 
 Pyracantha Dart’s Red die als 
bonus in het voorjaar bloeit en in 
het najaar bessen geeft die heel 
verleidelijk zijn voor vogels.
Kijk voor meer info op www.mobilane.com

TIJD VOOR TULPEN
Ben je vergeten ze als bol te planten,  

kies dan voor bol-op-pot-tulpen, die je op 
de wat saaie plekken in de tuin zet. Dat 

vrolijkt de boel behoorlijk op. 
Wat zie je aan een wadi als hij droog is?
“Een beplante wadi ziet er heel natuurlijk uit. In het begin 
lijkt het een vijver. Het is een ondiepe geul. Onderin liggen 
infiltratieplaten van steenwol die het water eerst vast
houden en dan geleidelijk afgeven aan de tuin. Over die 
platen komt een laag zand, grind of grond waar je vaste 
planten in zet. Je kunt er ook gras op laten groeien; ik geef 
de voorkeur aan een bloemige wadi. Na een jaar is hij al 
onderdeel van de borders en na twee jaar is hij lekker vol 
gegroeid en hoort hij bij je tuin.”

Hoe vul je een wadi? 
“Sluit de regenpijp erop aan, denk ook aan de afvoer van 
garage of schuurdak. Of laat – bij een kleinere wadi –  
alleen het terras erop afwateren.”

Welke planten kunnen goed tegen natte en 
droge periodes in een wadi? 
“Ik kies voor lang bloeiende planten, zoals Lythrum 
 salicaria (grote kattenstaart), Knautia arvensis (beemd
kroon), Alchemilla mollis (fraaie vrouwenmantel), Iris 
 sibirica (Siberische lis), Caltha palustris (gewone dotter
bloem), Astilbe chinensis ‘Pumila’ (pluimspirea) en 
 sommige siergrassen. Agastache (dropplant), die veel 
bijen aantrekt, en Anaphalis triplinervis (Siberische edel
weiss), die de hele nazomer bloeit, kunnen hogerop aan 
de zijkanten van de wadi, waar het droger is.”
Marion Ruigrok, MQM Tuinontwerpen in Delft,  
www.mqm.nl 

Stortbuien en droogte wisselen elkaar af. Onze 
tuinen hebben het er maar moeilijk mee. Marion 
Ruigrok van MQM Tuinontwerpen plaatst in haar 
ontwerpen graag een wadi – een manier om water 
op te vangen in natte periodes en langzaam af te 
geven in tijden van droogte. 3 vragen aan Marion.

GO WILD
Biodiversiteit in tuinen, het blijft een hot 
item, ook in het boek ‘Tuinieren met 
wilde planten’. Martin Stevens ziet tuinen 
als ‘stepping stones’. Als meer tuinen 
ingericht worden volgens de tips van 
Martin, krijgen insecten en andere dieren 
via onze tuinen leefruimte op weg naar 
de natuurgebieden. Helemaal van nu zijn 
de hoofdstukken over water in de tuin en 
groene daken. Veel foto’s en een planten
lijst met beschrijvingen van wilde planten 
maken het tot een praktisch boek. ELKE TUIN 

EEN WADI
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‘Tuinieren met  
wilde planten’,  

Martin Stevens,  
Marlies Huijzer,  

€ 19,90, Uitgeverij 
Noordboek
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PROBEREN IN

Stoffer en blik Excellent. Stoffer is van blank 
hout met kokosharen en het blik van gecoat 

staal met houten handvat, € 14,95,  
www.talentools.nl

Koperen schuurwol om naast potten en 
 pannen ook rvs tuingereedschap zonder 

krassen schoon te maken, € 3,95 per 2 stuks,  
www.dille-kamille.nl

Suède rozenhandschoenen met lange 
 manchet (15 cm) beschermen je huid bij het 
snoeien van onder andere rozen, € 34,95, 

www.dewiltfang.nl

Opvouwbare kruiwagen, om gemakkelijk 
tuinafval of grond te verplaatsen, 69 x 107 x 

73,2 cm, € 81,02, Esschert Design via  
www.trendsandvision.nl

Snoeischaar ExpertCut met bypasssnoeikop, 
ideaal voor het knippen van jonge scheuten, 

vers hout (takken tot 22 mm) en planten,  
€ 34,99, www.gardena.com

Harken, scheppen en zeven zonder te bukken 
met de multifunctionele en ergonomische 
Golden Gark van kunststof, € 32,50, Ergo 

Gardening via www.tuinen-shop.nl

Stevige bloempotborstel van beukenhout en 
natuurvezel, om plantenpotten snel en goed 

schoon te maken, € 15,95,  
www.dewiltfang.nl

Popup tuinafvalzak Heavy van polyester 
canvas berg je op als platte schijf van  

Ø 68 cm. Uitgeklapt is hij 75 cm hoog, inhoud 
260 l, € 28,95, www.tuinadvies.nl

Terrasbezem met haren van gehard messing 
staaldraad, perfect voor het verwijderen van 

bijvoorbeeld algen en mos van een hard 
oppervlak, € 19,95, www.talentools.nl

Het wordt steeds vroeger  
lente, lijkt het wel. Winterbloeiers bloeien 

speciaal voor die ene vroege hommel, bij of 
vlinder die al wakker is. En wij zorgen dan dat 
die in onze tuinen staan. Dus plant (een van) 

deze insectentrekkers: helleborus, 
winterkamperfoelie (Lonicera fragrantissima), 

winterakoniet en wilg.

RABARBER VERVROEGEN
Heerlijk, verse rabarber. De scheuten leven op van wat extra 
warmte. Vervroeg het uitlopen en de oogst door een emmer 
of bleekpot van terracotta over de plant te plaatsen. De 
 stengels blijven mooi lang en slank door het gebrek aan licht 
en de warmte die blijft hangen onder de pot. Door het bleken 
smaken de malse en zachte stengels zoeter.

Al jaren geliefd om een zitrand, 
buitenkeuken of houtopslag 
mee maken: een betonnen 
Uelement. Nieuw is de kunst
stof variant, de Concrete Seat 
van Fatboy; hetzelfde model, 
maar licht van gewicht, dus 
makkelijk aan te schuiven en 
ook binnen te gebruiken. Via 
een dop aan de onderkant vul 
je het krukje met zand of water 
voor meer stabiliteit. Wat gaat 
het worden? Een zitplek, bijzet
tafel, opstapje? Kan allemaal.
Concrete seat, 40 x 50 x 43 cm, 
in diverse kleuren, € 119, 
www.fatboy.com

Dit jaar gaat het lukken: pepers, 
tomaten of paprika’s uit eigen 
tuin. Start nu met voorzaaien 
in een kweekkasje in de 
venster bank of in een kas. 
Deze tropische planten 
 hebben veel tijd nodig om 
uit te groeien. Probeer eens 
vreemde rassen, die je normaal 
niet bij de groenteman vindt. 
Zaden zijn onder andere te  
koop bij dezaden.nl
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PeperIN JE 
VENSTER-
BANK    
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Op een mooie winterdag de tuin opruimen en schoonmaken voor een nieuwe lente geeft 
een goed gevoel. Met mooie en handige spullen doe je het in een handomdraai.
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