TUINKABOUTER MAGAZINE
Maart/April 2013
Beste medekabouters,
We kunnen weer naar buiten!
Het grote zaaiwerk vindt in deze periode plaats! Het is nog een hele
klus om het allemaal op tijd klaar te krijgen maar het resultaat is
meestal bevredigend. Er kiemt al vanalles. Langzaam maar zeker
worden de tuinen voorjaarsklaar. Dan kunnen de zaailingen de grond in
en gaat het groeiseizoen beginnen.
Dat is mooi, dan kunnen we volop meedoen aan alle vorstelijke activiteiten
die in april ongetwijfeld georganiseerd gaan worden. Hoewel niet overdreven
oranjegezind (behalve als het om goudsbloemen gaat!) kan ik het toch niet laten om in dit magazine aandacht te
besteden aan vorstelijke tuinen, zowel hier als in het buitenland. Dan is het ook nog Pasen, het lentefeest bij uitstek.
Daar kunnen we natuurlijk niet zomaar aan voorbij gaan!
Er is deze winter in de zadenwinkel het een en ander gewijzigd. Om de groeiende inflatie bij te kunnen benen, heb ik
helaas de prijs van de zaden moeten verhogen. Hopelijk blijft het daar voorlopig bij.
Ook is de manier van verpakken veranderd: de pergamijn-zakjes worden vervangen door plastic. Iets minder groen,
maar voor de geestesgesteldheid van mijn liefste een enorme verbetering. Het “geslurp” van het plakbandautomaat
werd hem langzamerhand te veel!
Als laatste blijkt, dat een levertijd van 1-2 weken tijdens het hoogseizoen niet meer te handhaven valt. Ik ben deze
winter letterlijk bedolven onder jullie bestellingen. Een goed teken, op zich, maar het vergt (samen met een baan die
almaar drukker wordt) erg veel tijd. Ik hoop dat jullie hiervoor begrip hebben……..
Er ligt ook nog een flinke stapel nieuwe zaden die nog moeten worden verwerkt. Houd daarom de lijst met nieuwe
soorten goed in de gaten. Als je nog wil kopen, dan kun je nog steeds terecht in de webwinkel.
Veel leesplezier!
Tuinkabouter
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In de kraamkamer
 Nu is de tijd om te gaan zaaien. Winterharde soorten kun je buiten in bakjes zaaien, of ter plekke. De half- en niet winterharde

soorten zaai je binnen, in bakjes. De zaailingen mogen pas naar buiten als alle kans op vorst is verdwenen. Dat is eind mei. Houd
er rekening mee dat de zaailingen in de loop der tijd steeds meer ruimte nodig hebben! Hier lees je hoe het zaaien in het werk
gaat.
 Zaaien en planten is één, overleven is twee. Heel veel tuinkabouters beginnen al vroeg met voorzaaien (bijvoorbeeld voor het
raam in de kamer) maar zijn in een latere fase teleurgesteld. Nadat de plantjes boven gekomen zijn, sterven ze net boven de
grond af. Boosdoeners zijn kiemschimmels. Zaai in bakjes met gaten in de bodem en zet die in een plastic bak. Geef alleen in die
bak water, nooit direct op de aarde. Op die manier zul je weinig last hebben van kiemschimmels.
 Het kiemen is meestal geen probleem, maar zodra de plantjes boven staan, hebben ze een gebrek aan licht. Het gevolg is dat ze,
mede door de hoge temperatuur, heel snel groeien. Het worden dan slapjanusen die snel beschadigen en waarschijnlijk het
loodje leggen als je ze buiten zet. Het is beter direct na het kiemen van de zaden de bakken onder plat glas of in een kas te
plaatsen. Houd de temperatuur goed in de gaten en plaats eventueel alles in een verwarmde ruimte voor de nacht.
 Het is ook belangrijk om de zaailingen te verspenen zodra ze hun eerste 'echte' blaadjes krijgen. Er komen dan meer wortels
aan de plant, waardoor ze beter groeien.
 Stekken van dahlia's. De circa 10 cm hoge scheuten kunnen onder de eerste bladknoop worden afgesneden met een scherp mes.
De onderste bladeren verwijderen en de stekjes op de vensterbank plaatsen bij minstens 10 °C.
 Oppotten van zomerbollen. Je kunt al een voorsprong nemen door de bollen nu al in de aarde te stoppen. Maar wel binnen in
potjes, want het kan zomaar nog gaan vriezen......

Het is bijna Pasen!
Net als andere feesten is ook Pasen een feest vol symboliek. De paashaas, het ei en de paasvuren zijn een paar van de bekendste
voorbeelden. Waar hebben we deze symbolen eigenlijk aan te danken? Hoe maak je ze en wat kun je ermee doen? Hier een lesje
hogere Paas-kunde.
Het ei
Het maakt niet uit of je de heidense of christelijke versie van het feest
voor ogen hebt. Het ei is bijna overal ter wereld symbool van de opstanding
en dus hét symbool voor Pasen. Al eeuwen lang worden eieren beschilderd.
Vroeger kleurde men eieren in de kleuren van het altaar en liet men ze in de
kerk wijden. Vanuit niet-christelijk oogpunt waren de heldere kleuren
waarmee eieren werden beschilderd een weerspiegeling van het zonlicht in
de lente.
Er werden vroeger al eierrolwedstrijden gehouden en eieren werden
uitgewisseld tussen geliefden of (in de Middeleeuwen) aan bedienden
cadeau gedaan. En nog steeds zijn eierspelletjes een leuke, ontspannen
'opleuking' van het Paasontbijt.
Het verstoppen van eieren hebben we te danken aan de oude gewoonte om eieren in akkers te begraven om deze vruchtbaar te
maken. Nog steeds staan ouders op Paaszondag voor dag en dauw op om eieren te verstoppen die de kinderen even later met veel
plezier en fanatisme mogen zoeken.
Eieren verven

Je kunt de eieren kleuren door ze in (natuurlijk) gekleurd water te koken:
• Leg eieren op de bodem van de pan (stapel ze niet op elkaar) en doe er water bij zodat ze
volledig onder water liggen
• Voeg een theelepel azijn toe (dat maakt de kleur sterker)
• Voeg het natuurlijke kleurstof toe (zie hieronder). Hoe meer eieren je tegelijk kookt, hoe
meer kleurstof je nodig heeft.
• Breng het water aan de kook, zet het vuur laag en laat de eieren 15 minuten koken.
• Laat de eieren afkoelen. Zijn de eieren niet voldoende gekleurd, laat ze dan bedekt met
het kleurmiddel een nacht in de koelkast staan.
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Dit kun je als kleurmiddel gebruiken:
• bieten (licht rood)
• schillen van een limoen of sinaasappel, wortel, selderijzaad (licht oranje)
• kurkuma/koenjit/saffraan (geel)
• spinazieblaadjes (licht groen)
• bosbessen (blauw)
• sterke koffie/koffiedrab/uienschillen (beige/bruin)
Eieren beschilderen
Ga je hardgekookte of uitgeblazen eieren beschilderen? Hieronder vind je wat speciale en minder
speciale tips en technieken. Allereerst leg ik je uit hoe je eieren uit moet blazen. Het is even
oefenen; hard blazen en een schort is geen overbodige luxe. Voor wie het toch wil doen volgt hier
de werkwijze:
• Prik met een scherp voorwerp een klein gaatje in de boven- en onderkant van een ei. Zorg
ervoor dat je ook het binnenste velletje goed doorprikt.
• Nu komt het moeilijkste werk. Hou het ei boven een bak en blaas door een van de gaatjes de
inhoud naar buiten.
• Spoel het ei goed na met water.
• De inhoud van de eieren gebruik je voor een heerlijke omelet

Versiertechnieken
• Plak allerlei versiersels op het (geverfde) ei. Denk hierbij aan dingen als kleine gedroogde bloemetjes, glittertjes, lintjes en
papier. Eigenlijk is alles wat klein genoeg is en geplakt kan worden mogelijk.
• Versier het ei met krijtjes of (speciale) stiften.
• Breek de schil van het gekookte (!) ei door het over tafel te rollen en leg het dan 10 minuten in een bad van voedingskleurstof.
Afpellen en in mooie eierdopjes serveren!
• Bedruppel de schil van het ei met kaarsvet voordat u het ei in het verfbad legt. Laat het ei drogen
en haal het kaarsvet eraf. Herhaal dit eventueel een paar keer met verschillende kleuren.
Begin altijd met de lichtste kleur.
• Plak kleine plantjes op het ei en kook het. Verwijder de plantjes en je ziet
een prachtig wit lijnenpatroon.
De haas
De paashaas is wel een heel bijzonder dier. Niet alleen is hij onzichtbaar, maar ook zou hij een
gouden vacht hebben. Niet zo vreemd dat over zijn ontstaan verschillende verhalen de ronde
doen. Net als het ei, is de haas - vanwege zijn voortplantingsdrang - te zien als
vruchtbaarheidssymbool. Het was niet voor niets een van de symbolen van de
vruchtbaarheidsgodin Isjtar. Het konijn had voor ons wellicht meer voor de hand gelegen. Dit
diertje werd echter pas in de Middeleeuwen in ons land gesignaleerd. Een ander verhaal vertelt
dat de paashaas eigenlijk een vogel is die zich zo had misdragen, dat hij voor straf in een haas
werd veranderd. Nu mag hij nog maar één keer per jaar eieren leggen, die hij goed moet
verstoppen. De meest logische verklaring lijkt wel te zijn dat eieren die door vogels in verlaten
hazenlegers werden gelegd, per ongeluk werden aangezien voor 'hazeneieren'.
Het eerste eetbare paashaasje werd begin 1800 in Duitsland gemaakt van deeg en suiker. De Paashaas werd door Duitse
immigranten in de achttiende eeuw meegenomen naar Amerika. In die tijd bouwden kinderen een nest waarin de Paashaas zijn
eitjes kon achterlaten.
3

Het paasvuur
Het paasvuur stamt uit de heidense oorsprong van ons Paasfeest. Vroeger werden op
heuveltoppen vuren aangestoken om de demonen van de winter te verjagen. Vuur staat al
eeuwen lang symbool voor reiniging en vruchtbaarheid.

De Palmpasenstok
De Palmpasenstok heeft de vorm van een kruis en wordt met een aantal traditionele symbolen
versierd. Allereerst de groene takjes (meestal buxus). Deze verwijzen naar de intocht van Jezus,
die op een ezeltje Jeruzalem binnen reed. Hij werd hierbij ingehaald door mensen die hem met
palmtakken toezwaaiden. Ronde vormen (kransen) mogen niet ontbreken, als symbool van de
kringloop van het jaar en van het leven. Van oudsher zit er zelfs een hoepel om de stok.
Bovenop de stok wordt een haantje van brooddeeg geprikt. De haan is het symbool van Jezus: hij
kraait als de zon opkomt, maakt je wakker en vertelt je dat het licht eraan komt. Bovendien
draaien haantjes op kerktorens hun snavel tegen de wind: een vogel met durf. Een andere
verklaring is dat het haantje verwijst naar Petrus. Voordat de haan kraaide had hij drie keer
gezegd dat hij Jezus niet kende. Deeg is daarnaast een teken van leven en kiemkracht. Het snoep
dat tenslotte aan de stok wordt gehangen, geeft aan dat Palmpasen een feest is.
Hoe maak je zo'n palmpasenstok?
Als basis van de Palmpaastak wordt meestal een houten kruis gebruikt. Dit maak je door twee takken of stokken met draad en/of
spijkers als een kruis aan elkaar te bevestigen. Eigenlijk hoort er ook nog een ring/hoepel aan de tak of het kruis te hangen. Deze
hoepel wordt met koorden aan de stok vastgemaakt.
De stok of het kruis kun je omwikkelen met repen crêpepapier. Aan de tak, of aan de ring hang je slingers. Deze kunnen gemaakt
zijn van gedroogd fruit, spekkies of ander snoep. Maar je kunt er ook slingers aan bevestigen die zijn gemaakt van getekende en
ingekleurde figuurtjes. Rijg deze aan een lange draad en hang ze aan de tak.
Bovenop de Palmpaastak hoort een broodhaantje. Dit kunt je kant-en-klaar kopen bij de bakker, maar ook heel eenvoudig zelf
maken. Volg de voorschriften die staan op een pak wittebroodmix en kneed van het deeg een haantje, eventueel met vleugels en
kam. Druk aan weerszijden van de kop een rozijn in het deeg als oog. Je kunt het broodhaantje ook van speciaal 'speel'brooddeeg
maken. Hier zit extra veel zout in, waardoor het haantje niet eetbaar is, maar wel extra lang houdbaar.
Let erop dat je de tak niet te zwaar maakt. Zeker niet als de tak door een kind moet worden gedragen. Hou ook plastic zakken bij
de hand om het broodhaantje te beschermen tegen eventuele regenbuien.

Appeltjes van oranje!
De citrusfamilie heeft veel meer te bieden dan de sinaasappels, mandarijnen en citroenen die je in de supermarkt vindt. Limoenen
en grapefruits zijn natuurlijk alom bekend, maar heb je ooit gehoord van: kumquats, limequats, tangelo, tangor, satsuma,
calamondin, djeeroek, pomelo, bergamot, de hand van boedah etc.? Deze familie heeft ook een grote sierwaarde door de glanzend
groene bladeren, maar vooral ook doordat er bloemen en vruchten tegelijkertijd aan de plant zitten.

Onder glas?
In onze contreien worden citrus-struiken onder glas of in de huiskamer gekweekt. Onder een temperatuur van 11 Celsius gaan de
planten over in de rustfase. Een temperatuur lager dan 5 Celsius wordt niet verdragen. Citrusplanten houden niet van extreme
wisselingen tussen warm en koud. Een beetje schaduw is geen probleem als er verder maar genoeg licht is. Gedurende de warmste
maanden van de zomer kunnen ze buiten staan.
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In wat voor grond?
Potgrond vermengd met 1/5 deel grit is ideaal omdat een goede afwatering belangrijk is. Als je de planten in pot houdt, blijven ze
van een hanteerbaar postuur. Verpotten doe je eens in de twee tot drie jaar, in het voorjaar. Snoei dan meteen kroon en
wortelgestel en vervang ook de grond tussen de wortels in.
Hoeveel water?
Planten die net zijn opgepot geef je extra water (maar niet verdrinken!). Let goed op verleppende,
vallende of doffe bladeren. Ook hier houdt de plant niet van extremen. Geef regelmatig water maar
niet te veel. De plant mag niet uitdrogen. Tijdens een rustperiode voldoet eens in de twee weken.
Gebruik liefst regenwater en besproei de planten hier ook regelmatig mee. Tip: vul een schaal met
kiezels en vul deze met water. Zet hierop je citrusplant.
Voeding?
Wanneer de plant in het voorjaar weer begint te groeien, kan worden begonnen met voeden. Dit gaat door tot de volgende
rustperiode. Gebruik een speciaal voor citrusplanten bestemde voedingsstof. Deze bevat veel nitraat en kalium. Vergelend blad
wijst op voedselgebrek. Hoe vaker je water geeft, hoe vaker je moet voeden. In warme tijden eens per 14 dagen, in koelere tijden
eens per 4 weken. En in de winter dus helemaal niet.
Snoeien?
Citrusboompjes worden het best gesnoeid in een lollievorm (stammetje met ronde kroon) maar
je kunt ze ook tegen een muur geleiden. Het snoeien bestaat uit het wegknippen van takjes die
uitsteken of wanneer de kroon te dicht wordt. De takken moeten kort en sterk zijn om het
gewicht van de vruchten te kunnen dragen. Knijp bij jonge planten de vruchtjes eruit.
Ziekten en plagen?
De meestvoorkomende plagen zijn (dop)luizen, meelluizen en mijt. Bestrijd deze met een
groene zeepoplossing. Zorg dat de planten voldoende ventilatie krijgen.
En wat kun je er nou mee?
Van sommige vruchten kun je alles eten, behalve het witte deel van de schil. Van andere soorten maak je sucade door juist de schil
te suikeren. Limoensap wordt veel in de oosterse keuken gebruikt. Van de schil van de bergamot wordt Earl grey thee gemaakt.

Zelf zaaien?
Tuurlijk! Hoewel gezaaide planten niet zo'n grote opbrengst hebben als geënte, is het zeker de moeite waar eens de pitten uit een
gekochte vrucht in de grond te stoppen. Kleine moeite, groot plezier!

Vorstelijke tuinen
Tuinen in de middeleeuwen en renaissance
In de veertiende eeuw werden tuinen in de binnenhoven van kastelen aangelegd, zoals bij het Muiderslot. Dit waren nutstuinen;
afgebakende stukken grond waar boomgaarden, moes- en kruidentuinen voor medicinale doeleinden werden aangelegd. Buiten
Nederland werden in de Middeleeuwen binnen een aparte omheining siertuinen of lusthoven aangelegd. Deze tuinen worden vaak in
schilderijen afgebeeld en verwijzen naar religieuze motieven. Naast de nuttige tuinen en lusthoven bestond in de Middeleeuwen
de vergeestelijkte tuin, de kloostergangtuin. In deze vierkante, eenvoudige tuin, omringd door een kloostergang, heerste devotie
en rust. In de renaissance ontwikkelde de tuinarchitectuur zich en werd de aanleg van een tuin een vak op zich. Er ontstond
samenhang tussen de architectuur van het huis en de inrichting van de tuin.
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In de tweede helft van de zestiende eeuw werden in de buurt van Rome en Florence nieuwe buitenplaatsen aangelegd zoals Villa
d’Este in Tivoli en de Villa Borgese in Rome. De nieuwe tuinopvattingen verspreidden zich over Europa. De Nederlandse
renaissance tuinen die hieruit voortkwamen, waren buiten de steden gelegen en vormen een geheel van vierkanten en rechthoeken
waarvan een groot deel in beslag werd genomen door moestuinen. Stadhouder Willem III introduceerde in Nederland de Franse
classicistische tuinstijl rond 1680. De plattegrond van deze tuin liet een nieuwe opvatting zien; door een strakke, lange middenas
wordt gespeeld met perspectief en ruimte. De tuin ging over in de omgeving eromheen en zo veranderde het karakter van de
tuinen van gesloten naar open.

Voorbeeld Engelse tuin

Japanse tuin in Cowra (NSW) Engeland

Barok
De manier waarop tuinen werden aangelegd, begon in deze tijd per land te verschillen. Van een “Nederlandse tuinstijl” is geen
sprake.
Kennis van de verschillende stijlen en van het verschil ervan in de verschillende landen werd bij het aanleggen van tuinen bij ons
eenvoudig onnodig geacht. Wilde men iets „ouds" maken, dan kopieerde men eenvoudig een of meer oude afbeeldingen, of deze dan
uit verschillende tijdperken of landen afkomstig zijn was niet van belang. De toepassing geschiedde naar de persoonlijke opvatting
en smaak van ontwerper en opdrachtgever.

Franse tuin Palais de Versailles

Bassin Apollon, Franse tuin Versailles

Wat is het verschil tussen een Engelse-, een Franse-, een Chinese- en een Japanse tuin? Een Engelse tuin is een landschapstuin,
die in de mode kwam in de tweede helft van de achttiende eeuw en het begin van de negentiende eeuw. De Engelse tuin verschilt
volledig van zijn tegenhanger, de Franse tuin. Men stapte af van het idee dat de natuur beheerst moest worden door de mensen.
De tuinen werden nu aangelegd zonder symmetrie en evenwicht, er werden nog steeds sobere paviljoentjes opgetrokken;
beeldhouwwerken werden schaars. Het concept leunt op de voorstelling van romantische, parkachtige landschappen met
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verrassende doorkijkjes. In de praktijk wordt dit doorgaans gestalte gegeven door de aanleg van grasvelden, liefst op
heuvelachtig terrein, omgeven door en afgewisseld met boomgroepen.
Nog vóór de Franse Revolutie (vóór 1789 dus) raakte de strakke barok al uit de mode, wat goed te zien was in de Engelse Mode
(Mode à l'Anglaise), die later overvloeide in de romantiek. In de tuinaanleg blijft water nog steeds belangrijk. Er worden vaak
kunstmatige meertjes aangelegd. Ook het Bassin Apollon in de tuinen van het Franse Chateau de Versailles zijn sprekend. De
bekende Engelse tuin in het Wilhelminapark te Utrecht weerspiegelt deze stijl, met zijn meertjes en waterlopen. Een ander
voorbeeld is de Englischer Garten in München, vanaf 1792 aangelegd. Het is een van de eerste Engelse tuinen bij een stad.

Engels-Chinese tuin

Oraniënbaum, Duitsland

Bekende Engelse tuinen en parken in België en Nederland:
Nederland
* Vondelpark in Amsterdam
* Sarphatipark in Amsterdam&
* Florapark in Amsterdam
* De Engelse Tuin op Begraafplaats Zorgvlied in Amsterdam
* Park Sonsbeek in Arnhem
* Het Van Bergen IJzendoornpark in Gouda
* Het Noorderplantsoen in Groningen
* De Engelse Tuin in Harlingen
* De tuin van Epema State in IJsbrechtum
* De Keukenhof in Lisse
* Het Park in Rotterdam
* Het zuidelijke deel van het Julianapark in Utrecht
* Park Rams Woerthe in Steenwijk
* Het park rond Slot Zeist bij Zeist
* Wilhelminapark in Utrecht
* Het Engelse Werk in Zwolle

België
* Koninklijke Kasteeltuin van Laken
* Het Park van Laken
* Het park van de kastelen van Heks, Wannegem-Lede, Loppem,
Belœil
* Kasteeltuin Hof ter Saksen, Beveren-Waas
* Het Citadelpark te Gent
* De Nationale Plantentuin van België
Andere landen
* De Paleistuin van Buckingham Palace, Londen
* Los jardines del Buen Retiro, Madrid
* Stourhead, in Wiltshire (Engeland)
* Englischer Garten, München
* Als onderdeel van de tuin van het Paleis van Caserta, Napels
* Kew Gardens, Richmond
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Koningin Wilhelmina, Wilhelminapark Utrecht

André Le Nôtre, tuinarchitect

Een Franse tuin (Jardin à la Française) is een gestileerde tuin die is aangelegd in een formele stijl, naar model van de Italiaanse
Renaissance-tuin. Vele Franse kastelen, vooral de grote Renaissancekastelen in de Loirevallei, hebben nog Franse tuinen. Bekende
voorbeelden zijn te vinden in:
1.
2.
3.

Château de Versailles.
Château de Villandry in de Loirevallei.
Château de Chenonceau

In vele landen verschenen rond deze tijd pompeuze paleizen met een strakke Franse tuin. Vlak voor de Franse Revolutie verwelkte
de stijl; veel architecten kozen toen voor de Engelse tuin.

Château Chenonceau

Paleis het Loo Apeldoorn

Versailles
Versailles kwam in het bezit van Lodewijk XIII toen hij in 1623 tot koning werd gekroond. Hij liet er een jachtslot bouwen met
een grote en wilde tuin. In opdracht van Koning Lodewijk XIV werd het jachtslot vervangen door een geschikter onderkomen. Het
prachtige paleis moest worden aangevuld met minstens zo mooie tuinen, die konden worden gebruikt voor de jacht en voor
feesten. Landschapsarchitect André le Nôtre ontwierp de tuinen van het paleis zoals wij ze vandaag de dag kennen.
Het gigantische park omvat zo'n achthonderd hectare, waarvan driehonderd hectare bestaat uit bossen. De muur om het park is
meer dan veertig kilometer lang. Het terrein bestaat uit een Franse tuin, het dorpje 'Le Hameau de la Reine', de moestuin van de
Koning en twee paviljoens met lusthoven: Grand Trianon en Petit Trianon. In de Franse tuin werd de natuur onderworpen aan de
wensen van de Koning. Le Nôtre maakte gebruik van symmetrie en barokke stijlelementen. De tuin is ingedeeld aan de hand van
een aantal brede lanen.
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Palais de Versailles

De tuinen bevatten bloemperken, vijvers, een doolhof, een oranjerie met
exotische planten, zuilengalerijen, beelden, fonteinen en rustplaatsen
die vanwege het uitzicht speciaal door Lodewijk werden uitgezocht. De
buxushagen werden in speciale patronen gesnoeid die waren gebaseerd
op de tapijten van Ispahan. Lodewijk was gek op fonteinen en
watervallen. De symmetrisch ontworpen vergulde fonteinen werken nog
steeds zoals in de tijd dat de Koning door het park wandelde. Ze zijn
versierd met beelden van goden, mythische figuren en de seizoenen,
allemaal onderworpen aan de macht van de Vorst zoals het absolutisme
voorschrijft.
Er werd enorm veel water verbruikt, waarvoor aquaducten en kanalen
werden aangelegd om de fonteinen van voldoende water te kunnen
voorzien. Om water te besparen werden ze alleen aangezet als de Koning
aan het wandelen was. Tegenwoordig werken de fonteinen alleen op
zondag van mei tot en met oktober.

Lodewijk hield ook van gondels. Hij liet een aantal gondels met gondeliers vanuit Venetië overkomen naar Versailles, waar ze door
de kanalen konden varen.
Vlakbij de kleine trianon werd in 1785 een klein dorpje gebouwd. Koningin Marie-Antoinette wilde op deze manier wegvluchten van
het strenge protocol aan het hof en leven als een boerin.
Daarnaast was een groentetuin naar ontwerp van Jean-Baptiste de la Quintinie onderdeel van de tuinen van Versailles. Naast
groente en fruit, werden er ook bloemen geteeld. De groentetuin is tot op de dag van vandaag niet veranderd.
Het park bevatte ook een menagerie waar exotische dieren werden gehouden. Deze kleine dierentuin werd tijdens de Franse
Revolutie echter afgebroken.
André le Nôtre
Een van de bekendste Franse tuinarchitecten was André le Nôtre. Hij werd in 1613 in
Parijs geboren als de zoon van Jean le Nôtre, die de tuinarchitect was van Lodewijk XIII
en hoftuinman van de Tuilerieën. André trad in de voetsporen van zijn vader en werd tuinen landschapsarchitect. Ook studeerde hij fijne kunsten in Parijs. Vanaf 1645 werkte hij in
opdracht van Koning Lodewijk XIV en ontwierp hij de tuinen voor deze Vorst.
Zijn bekendste en belangrijkste werk zijn de tuinen van Versailles nabij Parijs. Ook heeft
hij de Tuilerieën in Parijs verder verfraaid. De as die door deze tuinen loopt is ook vandaag
de dag nog de centrale as die in Parijs de Arc de Triomphe en La Defense met elkaar
verbindt.
Het werk van Le Nôtre kenmerkte zich door barok, symmetrie en regelmatigheid. Hij was
een persoonlijke vriend van de Vorst en genoot in zijn tijd veel bekendheid. Hij haalde
dan ook grote opdrachten binnen. Naast Versailles ontwierp hij tevens de tuinen van de
kastelen van Vaux-le-Vicomte, Chantilly en Saint-Germain-en-Laye. Ook Sint James's
Park in Londen is van zijn hand. De stijl van Le Nôtre is in Nederland en de rest van
Europa veel gekopieerd in tuinen rond buitenhuizen en landgoederen. Iedere persoon die
aanzien genoot wilde een tuin vergelijkbaar met die van Versailles. Het bleek echter zeer
moeilijk Le Nôtre te evenaren.

André le Nôtre

Een tuin voor de Keizer
Een Japanse tuin (Kanjiho, nihon teien) is een traditionele tuin. In Europa werd deze vorm van tuinieren vanaf 1850 immens
populair bij eenieder die zich er één kon veroorloven. En dus ook bij adel en koninklijke families.
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Japanse tuin Cowra (NSW) Engeland

Japanse tuin Clingendael Den Haag

In een Japanse tuin groeit vooral:
* Bamboe
* Japanse esdoorn
* Varens
* Ginkgo biloba (Japanse notenboom)
* Azalea
* Rododendron
* Kalmia
* Cornus
* Spirea
* Mossen
* Camellia

Typische elementen van een Japanse tuin zijn:
* Water
* Een eiland
* Een brug naar het eiland
* Een lantaarn (meestal van steen)
* Een (thee)huis

Hasselt (B) Het Ceremoniehuis

Japanse tuin Portland (USA)

In Nederland bevinden zich meerdere Japanse tuinen:
* In het park Clingendael bij Den Haag
* In het Amstelpark in Amsterdam
* In DierenPark Amersfoort
* In Den Helder
* In Lelystad bevindt zich de Tsubo-en tuin. Dit is een
moderne Zen of karesansui (droge steen) tuin, die veel
gebruik maakt van vorm-snoei.

In België:
* De Japanse tuin in Hasselt is de grootste in Europa.
* Een kleine maar prachtig aangelegde Japanse tuin, de Entoshof,
bevindt zich in Rijssen.
* In Oostende
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De Japanse tuin is in het westen nog steeds zeer populair en dat is niet zo verwonderlijk, gezien de eenvoud en rust die deze
tuinen over het algemeen uitstralen. Er bestaat echter niet zoiets als dé Japanse tuin maar er zijn verschillende typen, zoals
tuinen om in te wandelen en tuinen om te mediteren. Beide typen zijn ook bekend en worden hier vaak aangelegd, al zal de aanleg
van een 'echte' Japanse Zen-tuin veel achtergrondinformatie vereisen en een goed inzicht in de Japanse symboliek die hier veel
gebruikt wordt.
Voor de oorsprong van de Japanse tuin moeten we ver terug, tot de achtste eeuw. Onbegrepen fenomenen als ziekten,
overstromingen, aardbevingen, slecht weer met daardoor slechte oogsten werden toegeschreven aan de luimen van de kami
(geesten en goden). De goden kon je gunstig stemmen door ze een vredige omgeving te bieden. Daarom werden rond tempels, maar
ook bij de huizen van de welgestgelden, natuurcreaties gemaakt met zaken als stenen, waterpartijen met eilandjes, bomen. Met
name de stenen zijn belangrijk omdat daar de 'kami' kunnen wonen.

De schitterende karpers. Hasselt (B)

Vijver met in de verte (links) de Lantaarn

De contacten met China en Korea en de komst van het boeddhisme beïnvloedden het denken en ook in de aanleg van tuinen zien we
boeddhistische elementen terug. Het keizerlijk hof begint dan ook met de aanleg van siertuinen waarbij door de vele voorbeelden
van boeddhistische tuinen in China de invloed van het boeddhisme, ook in de tuinarchitectuur, steeds groter wordt. Aanvankelijk
hebben particulieren nog helemaal geen eigen tuinen maar met name tijdens de Nara-periode (710-794) als de hoofdstad Nara
helemaal opnieuw wordt gebouwd en aangelegd, begint de dan nog machtige aristocratie met het aanleggen van tuinen bij hun
woningen, waarbij men veel gebruikt maakt van water, eilandjes en bruggen, elementen die we nog steeds beschouwen als typisch
voor de Japanse tuin.

Grote Waterval Japanse tuin Hasselt (B)

Ceremoniehuis met lantaarn. Hasselt (B)
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In de twaalfde en dertiende eeuw woedde er een felle burgeroorlog.
Daardoor werd de meditatietuin populair. Daarna verschoof de aandacht naar
andere zaken als de theeceremonie, met een daarbij behorende theetuin. Nu
werden ook de gebouwen als paviljoens en theehuisjes bepalend voor de
uitstraling van de tuin. De theetuin rond het theehuisje was zeer belangrijk
en diende om de geest vast voor te bereiden zodat men de theeceremonie in
rust en met de juiste geestelijke kracht en instelling kon bijwonen.
Het pad naar het theepaviljoen behoorde te zijn als het geestelijke pad dat
men dan diende af te leggen. Het was bedoeld om de wereld achter je laten
en in de juiste geestestoestand het paviljoen te betreden, zonder wapens,
door een lage ingang, zodat iedereen (van boer tot keizer) moest bukken om
zich zijn eigen nederigheid bewust te zijn. Het toegangspad naar het
theepaviljoen werd,
voordat de gasten kwamen, zeer zorgvuldig schoongemaakt maar, om perfectie te vermijden, werden er alsnog één of twee
bladeren bewust neergelegd. Pas na de eerste contacten met Europa komen er kleine(re) stadstuinen en wandeltuinen. Niet alleen
is nu de symboliek belangrijk, maar ook heeft men meer oog voor fraaie composities in de tuin.

Het Loo uit vroegere tijden

Het Loo van nu

De Oranjes en Paleis Het Loo
Tegen het einde van de zeventiende eeuw kwam het paleis klaar dat in opdracht van Lodewijk XIV in Versailles was gebouwd. In
heel Europa lieten veel edelen, die mee wilde tellen onder hun gelijken, een paleis of paleisje bouwen dat moest lijken op dat van
de Franse Zonnekoning. En zo zijn er nu veel paleizen in Europa, die zich tooien met het etiket "Het tweede Versailles". Ook de
Oranjes wilden meetellen in Europa en ze waren er vroeg bij. Stadhouder Willem III had in 1684 het toen behoorlijk in verval
zijnde kasteeltje Het Oude Loo gekocht, dat hij wilde gebruiken als middelpunt voor de festiviteiten, die gepaard gingen aan de
grote jachtpartijen, die op de Veluwe werden georganiseerd. Tot dan toe was de Hof te Dieren het middelpunt van deze
jachtpartijen, maar men wilde wat centraler op de Veluwe gaan zitten.

Prins Willem III

Prins Willem IV

Prins Willem V en gezin
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Erg lang heeft Willem III niet van zijn nieuwe bezit kunnen genieten, want in 1702 viel hij van zijn paard en overleed kort daarna.
De Oranjes bleven paleis Het Loo echter trouw. Prins Willem IV verbleef met zijn vrouw veelvuldig op Het Loo. Hij had ook zijn
zestig jachthonden uit Engeland laten komen om die op het slot onder te brengen. De jachttraditie werd dus voorgezet. Ook
Willem V, zijn echtgenote Prinses Wilhelmina en kinderen verbleven veelvuldig op het Loo. Zij hebben zowel in het paleis als in de
tuin verschillende wijzigingen laten aanbrengen. In 1787 liet de Prins zijn verzameling exotische dieren, die tot dan toe in
Voorburg verbleven, op het Loo onderbrengen. Onder deze dieren waren twee olifanten, die in het jachthuis werden
ondergebracht.
Na het overhaaste vertrek van Prins Willem V uit Nederland in 1795 braken er minder goede tijden aan voor het Loo. Door
verschillende troepen werd het paleis geplunderd. Terugtrekkende Engelse troepen en Franse troepen hebben het paleis geen
goed gedaan. De Bataafse republiek was eigenaar geworden van het paleis. Paleis het Loo kreeg een nieuwe functie: het werd
hospitaal voor Franse soldaten. Toen Koning Napoleon het paleis wilde betrekken, moesten nog al wat reparaties aan het paleis
worden uitgevoerd. Zo werden de muren wit bepleisterd en het park werd gewijzigd in een Engelse landschapstuin.

Koning Willem I

Koning Willem II

Koning Willem III

Koningin Wilhelmina

In 1825 - na de Franse tijd - werd paleis Het Loo staatseigendom. Aanvankelijk verbleef Koning Willem I wat minder vaak op het
Loo dan zijn voorgangers, maar tegen het einde van zijn regeringsperiode kwam hij er wat meer. Hier tekende hij ook in 1840 de
troonsafstand.
Koning Willem II kwam niet veel op paleis het Loo, hij verbleef er wel eens een nacht, maar het was nooit voor lange tijd.
Koning Willem III kwam juist erg veel op het Loo. Niet alleen 's zomers, maar ook 's winters bracht hij veel tijd op paleis door.
Hij organiseerde er veel voor de Apeldoornse bevolking, van werkverschaffing tot volksvermaak.
Eén koningin die zeer verknocht was aan het paleis was wel Koningin Wilhelmina. Zij liet paleis het Loo ingrijpend restaureren door
er een verdieping op te laten zetten. Aanvankelijk werd het haar buitenverblijf, maar na haar troonsafstand ging ze er definitief
wonen. Vanuit het paleis maakte ze onder meer tochten over de Veluwe met haar schilderskar en hier schreef ze haar boek
"Eenzaam, maar niet alleen". Het werd een bestseller.
De tuinen

Onderste tuin Het Loo
Vanuit het Loo naar achteren

Daniël Marot (Parijs, 1661 - Den Haag, 4 juni 1752) was een Nederlandse graveur en architect. Hij is verder bekend wegens zijn 250
gravures, die zijn gebruikt voor behang-, damast- en
meubelontwerpen. Hij was de zoon van de Franse architect Jean
Marot (1619-1679), één van de vele Hugenoten die na de opheffing
van het edict van Nantes naar De Republiek vluchtte. Marot kwam
in dienst van koning-stadhouder Willem III en de Friese
stadhouders. Hij bracht de stijl van Lodewijk XIV naar Nederland
en Engeland, en ontwierp in deze stijl interieurs, gebouwen (zoals
Hampton Court Palace) en tuinen.
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Koning Willem lll had voor Paleistuin van Het Loo zeldzame gewassen uit de koloniën laten aanvoeren door de West en OostIndische handelsvloot. De paleistuin vormde zo een per seizoen wisselende tentoonstelling van bijzondere bloemen en planten.
Tegenwoordig is de oorspronkelijke opzet zo nauwkeurig mogelijke gereconstrueerd. Nog steeds wisselt een deel van de
beplanting op Het Loo. In de lente, zomer en herfst zijn er bloemen en veel kleuren, terwijl in de winter de decoratieve patronen
van de buxusparterres beter in zicht komen.
Bij het paleis bevinden zich de privé-tuinen van Willem III en Mary II: de Koning- en Koninginnetuin. In de tuin van Mary staat
tussen mei en oktober een belangrijke collectie eeuwenoude citrusbomen in kuipen, waarvan de bloeiwijze, oranjeappels en
oranjebloesem, symbool staat voor het gelijknamige Huis van Oranje.
Hoewel de tuinen van Het Loo in vergelijking met die van Versailles bij Parijs vrij klein zijn, hebben de fonteinen internationale
allure. Deze beroemde waterwerken spuiten vers water door toevoer van hooggelegen grondwater uit de naburige heuvels. De
Koningssprong in de Boventuin is met 13 meter de hoogst spuitende fontein van Europa. De tuin van het Loo worden compleet
gemaakt met beelden uit de Griekse mythologie die te maken hebben met de bloei en groei van de tuin. De beelden verheerlijken
de prestatie om zo´n lusthof aan te leggen in een oorspronkelijk dorre heidevlakte.

Achterste tuin

Rechterkant tuinen vanuit het Paleis

Het was een Frans ontwerp, vervaardigd naar de tuinen van het Palais de Versailles. Dit geld vooral voor de bovenste tuin, die door
een stervormig van de middenas afbuigend wegensysteem dat zich langzaam maar zeker beweegt naar het oneindige.
De onderste bij het slot behorende tuin kan men omschrijven als typisch Hollands. Dat deel is gesplitst in aparte met elkaar
contrasterende eenheden. De voor het Hollandse landschap zo kenmerkende bomenlanen en heggen geven aan het complex haar
fraaie schoonheid die het als een sluier omvat. De tijd leek stil te staan. Deze Hollandse tuin heeft als oorsprong de tuinen van
het Paleis Honselaarsdijk, dat in 1621 door Prins Frederik Hendrik werd aangelegd. In dat park was een kanalensysteem aangelegd
en het geheel werd omringd door omvangrijke gracht, waarbij fraaie bomen langs de waterkant het geheel die pracht gaven
hetgeen de ontwerper en de Stadhouder hadden bedoeld. Gewoon sierlijk en evenwichtig. Tegenwoordig is op Het Loo nog waar te
nemen hoe de Franse perkornamentiek uit de tijd van de Franse Koning Lodewijk XIV werd omgetoverd in een specifiek Hollandse
variant.

14

Zijtuin van het Slot

De Broderieparterre

In samenwerking het de bekende Nederlandse beeldhouder Jacob Roman,
werkte Marot de ornamentiek van de parterre uit. Als richtlijn voor dit ontwerp,
dienden de tuinen van Le Nôtre die hij zeer bewonderde om zijn kennis en
vakmanschap. Ondanks dat, veranderde Marot de vastgelegde structuren en
vormde deze om tot een symmetrische vorm die kenmerkend is voor de tuinen
van Het Loo. Hij had de aanpassing goed ingeschat en deze kwam prima overeen
met de Hollandse nuchterheid en mentaliteit. Voor de binnenkant koos de
tuinarchitect voor ongewone kunstuitingen, zijn stiel waardig.
Hij legde banden van gras rondom de rnamentzones om de tuinperken met elkaar
te verbinden. Het voordeel was dat deze delen visueel en ook feitelijk met elkaar
werden verbonden. Tevens werd het een leidmotief om de buitenkanten te
accentueren en het assenkruis beter tot zijn recht te laten komen.
Op een bijzondere manier wist de tuinarchitect om te gaan met de kleuren van de bloemen. De bloembedden dienden perken en
kwartieren op een zodanige manier te omlijsten dat de kleuren vloeiend in elkaar overgingen. Tegelijkertijd markeerden de
uitgezochte kleuren het wat saai lijkende groen de buxsarabesken die in grote getale waren gepland. Dit werk en het vele ander
dat Marot tot stand bracht leeft thans voort in de beplanting en de inrichting van de tuinen van Het Loo. De Broderieparterre in
de zogenaamde 'Koninginnetuin' - dat is de hoofdpaterre voor het slot- en bovendien heeft het gestalte gekregen in de aanleg van
de bovenste tuin.

De benedentuin
Het Groene Kabinet, ook gelegen in de Koninginnetuin, met zijn fraai ogende paviljoens waarin heel kunstig de ranken zijn
aangebracht die een prachtige omlijsting vormen van de wandelgang die daar tussendoor loopt, geeft het idee dat de sierlijke
pergola's er echt bij horen. Ze zijn als het ware voor deze omgeving geschapen. De fantasierijke ideeen van de tuinarchitect
hebben hier hun vorm gekregen op een manier die nooit had kunnen worden vermoed. Naast typische Nederlandse aspecten van
deze tuin wordt men er steeds weer op attent gemaakt dat deze opzet van de tuinen - van oorsprong - een Frans ontwerp is
geweest.
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De benedentuin die bij het Paleis ligt, wordt omringd door terrassen waar men het uitzicht kan bewonderen over de gehele tuinen.
De structuur van de paterre met de wegkruizen en de ctraal geplaatste fontein is duidelijk zicht. Dat was ook de bedoeling van de
Koning en de tuinarchitect. Op deze manier staarde men in het 'oneindige' hetgeen een impressie geeft van diepte. In ons land
waren dit soort tuinen echter ongebruikelijk aangezien de tuinontwerpers vanwege het vlakke land er liever vanaf zagen een
kostbare aanleg met heuvelparijen te realiseren.

De Wereldbol

De Prachtige Fontein

De benedentuin van Het Loo is uiterst overzichtielijk en logisch ingedeeld. Prachtige kunstwerken en waterlopen vormen de
ruggegraat van dit meer dan schitterende ontwerp van de Fransman Marot en de ideeën van Koning Willem III. Een duidelijk
samenhang met het Slot is aanwezig. De later toegevoegde boventuin ziet eruit als een enorm uitgestrekt park met een
grenzeloos onvoltooid gevoel van realisme. De Franse tuin ideologie die hieraan ten grondslag lag gaf, als je tenminste als
voorbeeld het park van Versaille neemt, toch een iets ander beeld van een echte Franse tuin. Toch mag vastegesteld worden dat
hier de Koning en de ontwerper erin geslaag zijn een vorm een een Hollandse tuin tot stand te brengen die ook nu nog indruk
maakt op degenen die deze imposantheid bezoeken.

Entree van Het Loo

Einde van de Tuinen met Fontein
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Herstel en beplanting van de tuinen
De tuinen van Paleis het Loo zijn in 1984 zo authentiek mogelijk opgeleverd. Het ontwerp is gebaseerd op het ontwerp uit de tijd
van aanleg van de tuinen (ca. 1685) en ook de beplanting is verantwoord 17-de eeuws.
Hoe pakt men nu zo'n historisch plantenonderzoek aan? Allereerst moet men
zich realiseren dat gekweekte planten uit 1684 er anders kunnen uitzien dan
nu of zelfs geheel zijn verdwenen. Planten van dezelfde botanische soort
(species) kunnen door het selecteren op bepaalde eigenschappen van aanzien
veranderen. Dubbele bloemen enbont gestreepte bloemen, zoals pioenen,
tulpen, tuinanjers en rozen waren in de 17-de eeuw zeer in de mode en dat is
nu minder het geval, alhoewel een terugkeer duidelijk is te bespeuren.
Om deze reden werd zo veel mogelijk gekozen voor botanische soorten,
waarbij 20-ste eeuwse vormen werden toegestaan. Bovendien kan de 17-de
eeuwse naamgeving (van voor de tijd van Linneus) soms voor grote problemen
zorgen, omdat het ons lang niet altijd meer duidelijk is welke plant is
bedoeld.
Men ging op zoek naar de verschillende historische documenten, die ons inlichten over de planten die aan het eind van de 17- de
eeuw werden toegepast in tuinen. In de 'Inventarissen van de inboedels in de verblijven van de Oranjes 1557- 1795' bevindt zich
een lijst van oranjerieplanten die in 1713 op Het Loo aanwezig waren en daar al verbleven sinds 1685. Deze planten had Willem III
waarschijnlijk gekocht van de buitenplaats de Leeuwenhorst in Noordwijkerhout. Men spreekt hier van 'orange, citroen ende
andere uitheemsche boomen... heesteren... gewassen...'
Ook vertelt de rondreizende Engelse arts Walter Harris ons in 1699 in zijn boekje 'A description of King's Royal Palace at Loo'
wat hij allemaal in de tuinen van Het Loo heeft gezien, o. a. ranonkels, anemonen, auricula ursi, narcissen, dubbele papavers,
muurbloemen, riddersporen, zonnebloemen, O.I.kers, goudsbloemen en vele soorten voortreffelijk fruit. De zonnebloem werd
overigens al snel na de ontdekking van Amerika in Europa geteeld, o.a. in de tuin van Kasteel Willibaldsburg te Eichstatt al voor
1613.
De Haagse hovenier Jan van der Groen, die van 1665 tot 1670 bij Willem III in dienst was
voor de tuinen van Honselersdijk, heeft een 17-de eeuws tuinboek geschreven dat ons nog
verder op weg kan helpen met het vinden van 17-de eeuws plantenmateriaal te gebruiken
voor de aanplant van 17-de eeuwse tuinen. Hij schreef het boek 'Den Nederlandtsen
Hovenier' uit 1669. In dit boek zijn 40 pagina's beschrijvingen van planten te vinden, die in
1985 allemaal in de huidige naamgeving zijn omgezet. De planten zijn verdeeld in bomen,
planten, bolbloemen en zaden en vele hiervan zijn in de tuinen van Het Loo toegepast. Dit
boek was rond 1700 een bestseller; het werd minstens 15 maal herdrukt tot 1721. Om deze
reden is het dan ook zeer aan te bevelen als gids voor laat-17-de eeuwse beplantingen.
Vooral tulpen in gebroken kleuren en papegaai- en parkiettulpen met grillig gevormde
bloemdekbladeren waren in de 17-de eeuw erg in de mode. Je zult ze dan ook in het voorjaar
uitgebreid tegenkomen in de tuinen van Het Loo. Verder veel tuinanemonen, Leliesoorten,
Fritillaria's, Narcissen, Hyacinthen, Crocussen etc.
Ook valt de toepassing van Hibiscus syriacus op en de tuinaurikels (Primula X pubescens) in vele gestreepte soorten. Ook
tuinanjers gevuld en gestreept. Verder de Amerikaanse klimmer Campsis radicans, Rosa centifolia 'Muscosa', Kniphofia uvaria,
Helleborus niger en foetida, etc.
Nog een voorbeeld van een plant die in dubbele vormen en in alle kleuren wordt toegepast, is de Papaver rhoeas. Bijzonder in die
tijd waren zeker planten uit Amerika: de zonnebloem, de O.I.Kers, en afrikaantjes.
Het overgrote deel van de kuipplanten bestond ook toen al uit Laurierbomen en Oranjebomen. De derde plaats werd ingenomen
door de Mirte, gevolgd door de Granaatappel. Deze planten zijn duidelijk als oranjerieplanten te bestempelen; ze overwinteren in
een oranjerie en kunnen een temperatuur van 1 / 2 graden C. verdragen. De tropische planten, die in die tijd via de VOC uit ZAfrica of uit India en Suriname werden aangevoerd, hadden echter een gelijkmatig gestookte kas (ca. 16 / 17 graden C.) nodig en
deze kassen kwamen in gebruik vanaf 1685. In deze stookkassen werden de tropische planten 's winters bewaard.
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In de siertuin
Algemeen:
 Bemesten van de tuin en het aanbrengen van compost.
 Bescherm de planten tegen de slakken. Door de voorjaarsregens en de toenemende warmte zullen de populaties slakken snel
toenemen. Er bestaan vele manieren om slakken te bestrijden.
 Blijf vogelvoer neerleggen. Nu de ze nesten hebben, hebben onze gevederde vriendjes het meer dan nodig!
Snoeien:
 Heide (Erica). Indien je dit jaarlijks doet dan zullen de heidestruiken de kans niet krijgen om erg groot en van onderen kaal te
worden. Knip de uitgebloeide bloemen weg, maar snoei niet terug tot op het oude hout. De nieuwe takken zullen uitlopen uit de
slapende ogen die zich op de kruidachtige takken bevinden. Leg een laagje van enkele cm turf tussen de Erica's.
 Vorstgevoelige heesters zoals vlinderstruiken en Lavatera's worden nu gesnoeid.
 Snoei heesters die om hun mooie takken of bladeren worden gehouden, zoals Cornus, Cotinus,...
 Voorjaarsbloeiende heesters kunt je het beste direct na de bloei snoeien. Zo krijg je mooie struiken met jonge takken die elk
jaar rijkelijk bloeien. Den aan: Forsythia, Ribes, Chaenomeles, Kerria,...
 Ook grijsbladige heesters worden best in het voorjaar teruggesneden: lavendel, Heiligenbloem (Santolina), kerrieplant
(Helichrysum italicum), Russische lavendel (Perovskia atriplicifolia),...
 De kroon van bolbomen zoals de Acacia en de Catalpa tot op 15 cm terug snoeien.
 Halfheesters terugsnoeien tot boven het oude hout. Wanneer je te diep terugknipt tot op het oude hout, kunnen de planten niet
meer uitlopen. Snoei daarom alleen terug als je vanonder nieuwe scheutjes op de takken ziet.
 Snel groeiende hagen zoals liguster, taxus of Leylandi kun je vanaf april geregeld bijsnoeien. Dit moet zeker driemaal per jaar
gebeuren.
 Ook de rozen kunnen nog worden gesnoeid. Meer informatie hierover vind je hier.
 Meer over snoeien.
Plantenborders:
 Ruim de plantenborders op. Wees er op tijd bij zodat onkruiden zoals geen kans krijgen
om zich uit te zaaien.
 Oude bladeren van de siergrassen en varens wegknippen.
 Verwijder alle ongewenste zaailingen en hark de grond lichtjes waardoor de border er
netter uitziet.
 Zet steunmateriaal bij de planten waar je toch bezig bent. Riddersporen en
bolhortensia's zullen dit zeker kunnen gebruiken.
 Vaste planten vermeerderen door scheuren of delen.
 Rijshout rondom vaste plantengroepen plaatsen
 Verschillende vaste planten zullen nu al volop gaan bloeien. Zo krijg je al veel kleur door
verschillende soorten longkruid (Pulmonaria), Primula denticulata en Amerikaanse vergeetmij-nietje (Omphalodes verna) aan te planten
Gazon:
 Het mos bestrijden
 Bij droog weer het gazon verticuteren. Het gras mag niet nat zijn!
 Gras afmaaien
 Het gazon bemesten
 Nieuw gazon zaaien
 Gazonboorden afsteken
 Meer over het gazon.
Bloembollen en -knollen:
 Nijp de uitgebloeide bloemen uit want anders steekt de plant al zijn energie in de zaadvorming ipv de energie op te slaan voor de
nieuwe bloemknoppen van volgend jaar.
 Het loof van uitgebloeide bollen rustig laten afsterven.
 Tegen het eind van deze maand moeten alle zomerbloeiende bollen de grond in om in de zomer te kunnen bloeien.
 Laat de in de huiskamer uitgebloeide Amaryllis na de bloei uitrusten. Geef de bollen meerdere keren een kaliumbemesting om
een goede bloemknopzetting voor het volgende jaar te krijgen. Meer over bloembollen.
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Vijver:
 Verwijder de oude en dode bladeren van de waterplanten.
 Breng indien nodig extra zuurstofplanten aan.
 Vijver aanleggen, vijver schoonmaken
 Meer over vijvers.
Kuipplanten:
 Kuipplanten kunnen stilaan terug naar buiten. Dit doe je best als er regen wordt verwacht. Zo kunnen de bladeren niet
verbranden door de intense zonnestralen waaraan ze ineens worden bloot gesteld. Bij het naar buiten brengen kun je de planten
ook best eens verpotten zodat ze een nieuwe start krijgen.

De koning van de zomer plant je nu!
Hoe later in het seizoen, des te sterker is het aroma van aardbeien. Geïmporteerde aardbeien zijn
vrijwel het hele jaar verkrijgbaar. Geïmporteerde aardbeien geuren nauwelijks en ook de smaak
hiervan is meestal aan de waterige kant.
Dit heeft niets te maken met het land van herkomst, maar is uitsluitend een gevolg van het ras. Aardbeien die in december tot en
met maart in de winkel worden aangeboden, komen uit zonnige streken zoals Spanje, Israël en Californië. Aardbeien van
Nederlandse bodem worden geteeld: of onder glas (koude bak) of in de volle grond. Aardbeien eten uit eigen tuin of van eigen
balkon is een heel andere ervaring. Het eten van aan de plant gerijpte aardbeien brengt pas het grote verschil aan het licht ten
opzichte van de commercie-aardbei. De 'van eigen huis'-aardbeien zijn sappiger, fruitiger en zoeter van smaak. Als je inmiddels
het water in de mond loopt, is het nu tijd eens wat aardbeienplantjes in uw tuin of in een bak op het balkon te planten.
De aardbei (Fragaria vesca) behoort tot de familie van de rozen (Rosaceae). De
bloem van de aardbei lijkt nog het meest op die van de meidoorn. Na bestuiving
verdikt de bloembodem zich tot vrucht. Onder de vuurrode glans van de vrucht
gaat voor het grootste deel water met suikers schuil. De zaadjes bevinden zich
als gelige pitjes op de buitenkant van het vruchtvlees.
Er zijn heel veel aardbeirassen. Het begrip 'ras' is vergelijkbaar met variëteit.
Een ras (en ook een variëteit) ontstaat uit zaad na kruisbestuiving. Door kruisen
hoopt de kweker een soort te vinden die voldoet aan een of meer specifieke
eisen, zoals bijvoorbeeld ziektevrij zijn, grootte, smaak of kleur van de vrucht.
Ook kan er geselecteerd worden op tijdstip van verschijnen van de vrucht en het
rijp worden.
Er zijn aardbeien om in de tuin te planten en er zijn enkele klimmende en hangende soorten. Door deze selecties zijn rassen in te
delen in vroege, middelvroege en late aardbeien. Een specifiek ras met zijn eigenschappen kan daardoor in dat land geteeld
worden, waar op zeker moment de klimatologische omstandigheden ervoor het gunstigst zijn. Vandaar dat het mogelijk is om het
hele jaar door aardbeien te kopen. Voor de tuin en het balkon kan dus ook het aardbeienseizoen langer zijn dan alleen maar de
oogstperiode juni - juli. Het is een kwestie van meer rassen aanplanten.
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Rassen ingedeeld naar tijdstip van oogstrijpheid:
vroege rassen mei - juni:
* 'Gorella' (grote vrucht en sappig)
* 'Glasa' (grote vrucht, smaak matig)
* 'Regina' (vrucht middelgroot, goede smaak, sappig)

doordragende rassen juli - november:
* 'Ostara' (vrucht tamelijk groot, sappig, goede smaak)
* 'Revada' (vrucht middelgroot, friszuur, matige smaak)
* 'Rabunda' (vrucht groot, fris, matige smaak)

middelvroege rassen juni - juli:
* 'Senga Sengana' (vrucht zeer groot, smaak goed)
* 'Vola' (vrucht tamelijk groot, fris van smaak)
* 'Senga Gigana' (vruchten zeer groot, smaak goed)
* 'Gigantella Maxim' (vrucht heel groot, sappig, smaak redelijk)

Speciaal geschikt voor balkon of terras:

late rassen juli - oktober:
* 'Redgantlet' (vrucht tamelijk groot, smaak tamelijk goed)
* 'Talisman' (vrucht groot, sappig en goede smaak)
* 'Elista' (vrucht groot, sappig en friszuur)

hangaardbei juni - oktober:
* 'Roter Regen' (vrucht middelgroot, sappig, goede smaak)
klimaardbei juni - oktober:
* 'Bakker's Kingsize' (vrucht middelgroot, sappig, goede smaak)

Planten
De gebruikelijke planttijd valt vanaf eind augustus tot en met september.
Vochtig en koel weer en nachten met dauwvorming zijn het beste tijdstip om
de jonge planten uit te planten. Aardbeien zaaien kan vanaf juni.
Voor vollegrondcultuur moet voorafgaande aan het planten de grond goed
bewerkt worden. Zorg voor een fijn-kruimelige grond die bemest is met oude
verteerde stalmest en waar doorheen wat turfmolm is gemengd. Een goede
grondbewerking en bemesting is echt noodzakelijk, omdat de aardbeien
minstens twee jaar op dezelfde plaats blijven staan. Kies in de tuin een zonnige
plek om het aardbeienbed te maken. Handig is om de aardbeiplantjes op
'ruggen' te planten. Dit zijn langgerekte, trapeziumvormige grondlichamen, die
naast elkaar worden aangelegd. Voor de breedte van zo'n rug kan ongeveer 3540 centimeter worden aangehouden.
Daartussen komen dus 'dalen', die als functie hebben dat hierin later een ruime hoeveelheid water kan worden gegoten.
Aardbeien zijn liefhebbers van een zeer vochtige ondergrond. Dek de 'ruggen' en 'dalen' af met zwarte, plastic folie om de
vochtigheid van de grond blijvend goed te houden. Langs de randen moet het folie worden vastgezet. De jonge plantjes worden op
de ruggen geplant. Snij hiervoor met een scherp mes een opening in de folie. Een kruisvormige insnede volstaat.
Plant op een onderlinge afstand van 25-30 centimeter. Nogmaals, zorg voorafgaande aan het planten voor een vochtige bodem!
Het voordeel van een met folie afgedekte bodem is zonder meer dat deze ook onkruidvrij blijft en dus veel wieden bespaart. Prik
wel een aantal gaten in de folie bij de dalen; het regenwater moet immers ten goede komen aan de planten.
Voor de eerste keer kunnen planten worden gekocht. Misschien ook kunt u
planten krijgen van iemand die al aardbeien heeft. Probeer dan jonge
plantjes te krijgen van rijk dragende 'moederplanten'. Wanneer u eenmaal
zelf planten hebt, kunt u al in het eerste en zeker in het tweede jaar zelf
van moerplanten jonge plantjes winnen. Wees kritisch en neem dus alleen
plantjes van de beste, rijk dragende moerplanten. Merk die planten die
een rijke oogst te zien geven. Neem daarvan de jonge plantjes om verder
mee te gaan.
Op het plaatje hiernaast is te zien waar de jonge plantjes naast de
moerplant moeten worden losgeknipt. Neem ten hoogste de eerste twee
plantjes vanaf de moerplant om uit te planten. De andere plantjes zijn
'achterblijvers'.
Als aardbeien in pot worden geplant, dan is een goed grondmengsel onontbeerlijk om een goed resultaat te bereiken. Neem een
humeuze potgrond en verrijk die met een GFT-compost. De verdere behandeling is gelijk aan die van vollegrondaardbeien. Ook
hiervoor geldt een zonnige plaats en op tijd water geven.
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Verzorging en oogsten
Wanneer het bed met aardbeien niet is afgedekt is met folie, moet de grond regelmatig worden losgehouden en onkruidvrij
gemaakt. Zolang de planten niet bloeien, kan dit met een schoffel of handschoffeltje gebeuren. Zodra de bloemen verschijnen,
mag er niet meer geschoffeld worden. Het onkruid moet dan met de hand worden geraapt. Als de eerste vruchten verschijnen, is
het raadzaam om stro te leggen, zodat de vruchten schoon blijven en niet gaan schimmelen.
Aardbeien zijn rijp als ze helemaal rood zijn. Tussentijds knijpen in de vrucht is uit den boze. Door knijpen ontstaan beurse
plekken die uiteindelijk tot verrotting van de vrucht leiden. Pluk aardbeien met een schaar! Knip het stengeltje boven de (groene)
kelkblaadjes door. Leg de vruchten zorgvuldig naast elkaar. Door stapelen ontstaan beurse plekken, waardoor de aardbeien niet zo
lang goed blijven. Bij goed weer moet zeker elke twee à drie dagen worden geoogst. Al tijdens de oogstperiode vormt de plant
ranken, waaraan jonge plantjes verschijnen. Neem deze in de periode van oogsten weg door ze af te knippen. Aan het eind van de
oogsttijd kunnen de ranken worden aangehouden en de nieuwe plantjes geselecteerd. Vanaf het moment van aanhouden van de
ranken is het noodzakelijk de planten op het bed bij te mesten. Neem hiervoor speciale aardbeienmest of maak een mengsel van
turfmolm en compost. Werk dit zo dicht mogelijk bij de planten in de grond.
Dek voor de winter invalt de aardbeien planten af door opnieuw turfmolm en compost aan te brengen. Voorkom dat bladeren onder
de turfmolm terechtkomen. In het voorjaar is een gift van superfosfaat en patentkali in gelijke delen gewenst. 50-60 gram per
vierkante meter is voldoende. Doordragende aardbeirassen in juni - juli nogmaals een zelfde mestgift geven. In water oplossen
van de meststof is handig, wanneer planten in pot of bak staan. Gebruik absoluut geen stikstof houdende meststoffen. De
vruchten worden er waterig van en rotten sneller.
Ziekten en plagen
Lijsters, merels, spreeuwen en mussen (en schildpadden?!) lusten ook graag aardbeien. Helaas bepikken deze vogels de vruchten
wanneer ze rijp zijn. Om schade te voorkomen kan een transparante, plastic folie over het bed heen worden gezet. Zonder
openingen bij de bodem, want die plekjes hebben vogels snel gevonden. Als je een vogelnet wilt gebruiken, moet je je erop
voorbereiden dat je wel eens met hun pootjes verstrikt geraakte vogels uit het net moet halen. In het ergste geval zijn ze dood.
Door dorst, maar vooral door uitputting. Wat kan er zoal gebeuren:

 Op oudere en meestal de buitenste bladeren kan de paarse
bladvlekkenziekte (Alternaria alternata) optreden. De aantasting gaat
gepaard met de vorming van ronde of ovale donkerbruine plekken, die zich
concentrisch uitbreiden. Bestrijding met behulp van een zwavelhoudend
middel, zoals Sulphon, kan een goed resultaat opleveren.
 De rode bladvlekkenziekte (Diplocarpon earlinaum) tast blad en stengels
aan. De aantasting uit zich in paarsrode vlekken en het centrum wordt bruin
en sterft vervolgens af. Regelmatig bespuiten met Vital kan de aantasting
onderdrukken.
 Verschijnen er witte vlekken op het blad, dan is er sprake van de witte vlekkenziekte (Mycosphaerella fragariae). Verwijderen
van het blad is ook dan voldoende of gebruik een koperhoudend bestrijdingsmiddel.
 Een veel voorkomende aantasting is aardbeienmeeldauw (Sphaerotheca macularis). Zoals de naam al aangeeft, komt er een witte
waas over stengels, bladeren en vruchten te liggen. Behandeling met een zwavel bevattend middel, bij voorbeeld Eupareen-M of
Sulphon, is dan noodzakelijk om de plant te redden.
 Een veel optredende aantasting onder aardbeien is de grauwe schimmel (Botrytis cinerea). Meestal worden de bladeren
aangetast als gevolg van langdurig vocht op of onder de bladeren. Verwijder zo snel mogelijk het aangetaste blad.
 Aantasting door de aardbeibloesemkever (Anthonomus rubi) is goed waar te nemen als de bloemknoppen verwelken. Het zwarte
snuitkevertje vreet aan de bloemstelen, waardoor verwelking, omknikken van de bloemsteel en afsterven het gevolg is. Het
kevertje is te bestrijden met Spruzit.
 Ernstig is het gesteld wanneer leerrot toeslaat. Deze aantasting beperkt zich niet alleen tot de bladeren, maar strekt zich ook
uit over de vruchten en stengels. Kenmerk zijn de rubberachtige plekken op blad en stengel. Verwijder de plant helemaal als
deze ziekte optreedt. Bij aantasting van meer planten moet het hele bed worden opgeruimd. En plant daarna niet binnen vijf
jaar weer aardbeien op dezelfde plek.
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In de moestuin
In de groententuin:
 Zaaien onder verwarmd glas van:
o tomaten, paparika's en pepers die begin juni buiten worden geplant (liefst onder plastic).
o Selderij, alle soorten
o tegen het einde van de maand kun je beginnen met het zaaien van pompoensoorten, courgettes, suikermais.
 Buiten zaaien en planten:
o asperges kunnen nu nog worden geplant
o Het is de laatste maand om aardappelen te poten.
o Plantajuintjes kunnen nu worden geplant.
o Sla, radijsjes, rode biet, erwten, bonen, broccoli, bloemkolen, spruiten, schorseneren.
o Prei kan vanaf nu veilig buiten worden gezaaid op een kweekbed.
o Geef bij droog weer regelmatig water
o Uitdunnen van de op rijen uitgezaaide groenten.
In de fruittuin:
 Takken van jonge fruitbomen voorzichtig uitbuigen.
 Bemest bessen en bramen met een meststof die een hoog stikstofgehalte bevat. Volg de
opgegeven dosis.
 Druiven kunnen deze maand de grond in. Plant ze zodanig dat ze van de middagzon kunnen
genieten.
 Vanaf nu geregeld de druivenranken aanbinden.
 Fruitbomen die in containerpotten zijn opgekweekt kunnen steeds worden uitgeplant
In de kruidentuin:
 scheuren van bieslookpollen
 De meeste kruiden kunnen vanaf nu buiten worden gezaaid
 Meer over kruiden.

Doe mij maar een vierkante meter salade
Niets is zo lekker als een zelfgemaakte salade van verschillende verse slasoorten, tomaat, paprika en een sjalotje uit eigen tuin.
Met 9 kleine, goedgevulde vakken op slechts een vierkante meter kun je genieten van een smakelijk en gezond rauwkostbuffet dat
je zelf hebt gezaaid. Dit kun je bijvoorbeeld zaaien:

 1 tomatenplant in het middenvak: in april of mei binnen voorzaaien en begin juni uitplanten
 Basilicum (liefst de ouderwetse, Italiaanse): heerlijk geurend met een uitgesproken smaak; combineert geweldig met tomaat en
doet die ook beter groeien. In april of mei binnen voorzaaien en begin juni uitplanten

 Sjalotten: verfijnder van smaak dan uien. Zowel knolletjes als loof zijn lekker. Zaai in april waar je ze wil laten groeien en dun
later uit.

 Snijbiet: de rode nerven zorgen voor een kleurig accent. Je kunt meermaals oogsten door steeds de buitenste bladeren af te
snijden. Zaai vanaf half april ter plekke. De mooiste variëteit is "Rainbow"

 Rucola: De mooi getande blaadjes zijn een beetje pikant. Pluk de blaadjes jong, dan zijn ze het lekkerst. Als je niet te rigoreus
te werk gaat kun je er de hele zomer mee vooruit. Zaai in april, om de centimeter een zaadje.

 Batavia-sla: knapperig, mals en lang houdbaar. Oogst als pluksla (dus steeds de buitenste blaadjes) en je kunt er lekker lang mee
doen. Zaai ter plekke, van april tot half augustus.
 Sla: De basis voor elke salade. Kies verschillende soorten, tecturen en kleuren. Oogst als pluksla (dus steeds de buitenste
blaadjes) en je kunt er lekker lang mee doen. Zaai ter plekke, van april tot half augustus.
 Radijs: De rode knolletjes zijn een frissen verrijking van een salade en de tuin. Zaai ter plekke van maart tot juli. Laat de
plantjes niet te droog worden, dan worden de knolletjes voos.
 Paprika: Een grote of meerdere kleine planten, liefst met kleine vruchten. In april binnen voorzaaien en begin juni uitplanten
Het kweekbed maak je zo:
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Maak de grond los en onkruidvrij. Schroef 4 planken van een meter lang en 25 cm
breed met stalen hoekstukken aan elkaar. Sla dit met een rubberen hamer iets de
grond in. Vul de bak met potgrond en hark deze gelijkmatig aan. Deel de oppervlakte
met bamboestokken in 9 vakken. Je kunt in plaats hiervan ook betonnen stoeptegels
gebruiken.
Tips voor het zaaien:
Zaai zo spaarzaam mogelijk. Zaai zo diep als de zaadjes dik zijn. Houd de grond in het
begin goed vochtig. Gebruik een gieter met een superfijne broes, anders spoelen de
zaden weg.

Welke boom is perfect voor mij, en voor mijn tuin?
Het blijft een heikel punt: welke boom is geschikt voor welke tuin? Hoe voorkom je dat je, in je kleine achtertuin, een woudreusin-de-dop plant? Welk soort boom kan mij iets extra's bieden? Dit zijn de meest prangende vragen die je jezelf zou moeten
stellen wanneer je van plan bent dit jaar een boom op te zetten:
 Waar komt de boom te staan wat betreft zonlicht en grondsoort?
 Blijft hij het hele maar mooi?
 Voldoen hij aan alle eisen, zoals het wegnemen van inkijk, het leveren van schaduw of het produceren van vruchten?
 Past hij qua grootte in mijn tuin?
 Heb je er veel werk aan?
 Wat gaan de buren ervan merken?
Bomen met extra's
Een boom heeft meer te bieden dan alleen mooi blad tijdens de zomer en bloemen in de lente. Let ook eens op bad, bladvorm of
vruchtzetting.

 Opvallende stam of takken: De stam is het gedeelte van de boom, dat op
ooghoogte is en daardoor dus al snel opvalt. Denk maar eens aan de Berk met zijn
opvallende witte bast. Maar er zijn meer bomen die het aanplanten vanwege hun
bijzondere bast meer dan waard zijn. Naast een opvallende stam kunnen bomen
ook beschikken over opvallende takken. Een groot verschil tussen een opvallende
stam en bijzondere takken is dat de stam het hele jaar door te zien is. De takken
zijn alleen in de winter, als de bladeren zijn gevallen, een opvallend accent van de
boom. Ze vallen dan wel extra op, omdat er in de wintertuin verder vaak weinig
anders te beleven valt. Bijvoorbeeld:
o Acer griseum: afschilferende bast. Door kruisingen niet alle soorten even
mooie stam, let dus bij aankoop goed op de stam!
o Betula Pendula: witte stam.
o Cornus kousa: afschilferende bast, ook mooie schutbladeren, vruchten en herfstkleur.
o Fraxinus excelsior "Jaspidea": gele takken, opvallende zwarte puntjes op de takken.
o Prunus serrula: mahoniekleurige bast, loshangende schilfers op de stam.
o Salix sepulcralis "Chrysocoma": gele, hangende twijgen; treurvorm, twijgen bewegen mooi mee op de wind.

 Opvallende bladeren: Ook de bladeren geven een boom zijn eigen aantrekkingskracht. Er zijn bomen met enorme grote

bladeren, kleine bladeren of bijzonder gevormde bladeren. Naast de vorm van het blad kan ook de kleur waarmee het blad in het
voorjaar uitloopt de boom even in het middelpunt van de tuin zetten. Bedenk hierbij wel dat het uitlopende blad maar voor een
korte periode de boom een extra accent geeft. Bijvoorbeeld:
o Aesculus: handvormig blad
o Catalpa: enorme: grote bladeren Lichtgroen blad, laten mooi het licht door.
o Cercis canadensis "Forest Pansy": donkerrood uitlopend blad. Mooie naaktbloeier.
o Cornus kousa: witte, roze of rode schutbladeren (denk hierbij aan de "bloem" van
de kerstster). Ook mooie stam, vruchten en herfstkleur.
o Ginkgo biloba: waaiervormig blad.
o Gleditsia: ragfijn geveerd blad.
o Fagus sylvatica "Rohanii": fieprood uitlopend blad.
23

 Bomen met opvallende bloemen: De meeste tuinbezitters gaan voor de bloemen. Bij de aanschaf van een boom, zal al snel
gekeken worden naar een mooie en opvallend bloeiende boom. Bedenk wel dat de bloei de boom een paar weken per jaar tot het
middelpunt van de tuin zal maken en dat in de overige maanden de omvang en de vorm van de
boom beeldbepalend is. Bijvoorbeeld:
o Cercis canadensis "Forest Pansy": bijzondere naaktbloeier, de bloemen zitten
zelfs op de stam.
o Chionanthus virginicus: geurende sneeuwvlokken, als de boom in bloei staat
lijkt het alsof er sneeuwvlokken op het blad liggen.
o Davidia involucrata: witte "zakdoekjes", grote witte schutbladeren ogen als
zakdoekjes in de boom.
o Halesia carolina: witte klokvormige bloemen Sneeuwklokjesboom, ook mooie
vruchten.
o Liriodendron tulipifera: de bloemen hebben de vorm van een tulp.

 Bomen met opvallende vruchten: Als een boom opvallende vruchten vormt, dan komen die vaak onverwachts te voorschijn. In
het voorjaar heeft de boom, al dan niet opvallend, staan bloeien. Vervolgens heeft hij in de zomer door zijn bladerdak gezorgd
voor schaduw en beschutting in de tuin. Maar onder die bladeren werd nog hard gewerkt. Daar werden vanuit de bloemknoppen
vruchten gevormd. Omdat het proces vaak onzichtbaar is door de bladeren die ervoor zitten, komen als verrassing, gelijk met
het vallen
van de bladeren, soms heel bijzondere vruchten te voorschijn. Naast
vruchten vormen zich na de bloei vaak ook prachtige zaden of zaaddozen
aan een boom. Ook die kunnen de boom maandenlang tot een echte
blikvanger maken. Bijvoorbeeld:
o Catalpa: lange peulen. De bekende, geënte, bolcatalpa vormt geen peulen.
o Cornus kousa: rode vruchten, eetbaar, maar niet lekker. Ook mooie stam,
schutbladeren en herfstkleur.
o Euonymus europaeus: felrode vruchten
o Halesia carolina: donkergroene zaadlijsten, later verhard en bruin
o Koelreuteria paniculata: groenbeige lampionachtige vruchten; later
verkleurend naar roodbruin. In het voorjaar spectaculair rozerood
uitlopend blad; grote bloempluimen met gele bloemen in de zomer

 Bomen met een opvallende herfstkleur: De bomen houden het wel voor gezien in de herfst en gaan zich voorbereiden op een
nieuw seizoen. Maar juist dit zorgt soms voor werkelijk spectaculaire kleuren. De bomen trekken in de herfst de
voedingsstoffen uit de bladeren terug naar de wortels. Met het weghalen van die voedingsstoffen verandert de kleur van het
blad. Bijvoorbeeld:
o Acer palmatum "Osakazuki": onovertroffen felle rode kleur, betrekkelijk grote
bladeren
o Acer rubrum "Morgan": vlammend rood blad
o Cornus kousa: Rood blad. ook mooie stam, schutbladeren en vruchten
o Fraxinus angustifolia: paarsrood
o Kalopanax septemlobus: goudkleurig
o Liquidambar styraciflua: oranje/rood

Wanneer de keus eenmaal gemaakt is
Wil je een boom in een nieuwe tuin planten, zorg dan dat de grond goed is
ingeklonken. Zo voorkom je dat de boom niet op de goede plantdiepte wordt gezet.
Ga je een rij met dezelfde bomen planten? Bind de bomband dan bij elke stam op
dezelfde hoogte. Dat geeft een rustiger beeld.
Vraag bij aanschaf van een boom of er gesnoeid moet worden en, zo ja wanneer. Laat het eventueel even aanwijzen.
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Hot beds
In Nederland zijn ze niet zo bekend, maar het gebruik van zogenaamde "hot beds" is in Engeland als sinds Koningin Victoria een
beproefde methode om succesvol planten te kweken die warmte nodig hebben, zoals komkommers en meloenen. Of om seizoenen
voor gewassen te verlengen. Maar wat is dat nu eigenlijk, zo'n hot bed? De techniek is eigenlijk heel simpel maar wel effectief. Je
maakt een hoop van materialen die warmte genereren en dekt die af, zodat de warmte niet kan ontsnappen. Daarbovenop plant je
de gewassen. Je hoeft niet te investeren in dure materialen. Het werkt zó:
Stap 1: Het materiaal
Verse stalmest, liefst paardenmest, is ideaal. Vraag ernaar bij een manege in de buurt,
die willen er graag vanaf. Paardenmest is vooral ook geschikt omdat het niet (al te erg)
stinkt. Geitenmest kan ook, maar niet in gebieden waar de Q-koorts heerst. Koe- of
varkensmest heeft minder de voorkeur maar is altijd nog beter dan kippenmest dat te
veel stikstof heeft en daardoor niet geschikt is. Mocht je het gevoel hebben dat het
mengsel te veel warmte afgeeft, mix er dan bladeren of stro doorheen om het
warmteproces te stabiliseren.
Stap 2: Gooi het op de grote hoop
Je legt de mest/stro mix direct op de grond. Sprenkel er water overheen als het te
veel uitdroogt. Schep het iedere paar dagen om tot er geen stoom meer vanaf komt.
Maak in de tussentijd met planken en paaltjes een bak van minimaal 45 cm. diep en vul
deze met de mest. Wanneer je het goed doet, geeft een hot bed gedurene drie
maanden warmte af. Je kunt deze periode verlengen door af en toe nieuwe mest door
de grond te werken.
Stap 3: De toplaag
Na een paar dagen zal de temperatuur in de bak zich gestabiliseerd hebben, zo rond de 20 graden Celsius. Dit is het moment
waarop je hem afdekt met een laag grond of compost van zo'n 15 cm. diep. Je kunt een een plastic, of glazen, kasje eroverheen
zetten, maar dat hoeft niet persé.
Stap 4: Planten
Na enige dagen kunnen de jonge planten direct in de grond worden geplant. Je kunt ook een plantgat graven, die vullen met
compost en dan planten (als je bang bent dat de mest de worteltjes zal verschroeien).

Snel kleur in de tuin met eenjarigen!
Eenjarigen bloeien van alle planten het rijkst en in de zomer ziet een
eenjarigenborder er ronduit overweldigend uit. Dat uit een minuscuul
zaadje in enkele maanden tijd een manshoge plant kan groeien, is en
blijft een wonder. Toch toveren de laagblijvende eenjarigen in de regel
de meeste bloemen tevoorschijn. Zo kunnen er aan een simpel
afrikaantje in een kort en heftig groeiseizoen honderden bloemen
ontluiken.
Bovendien lenen eenjarigen zich voor talloze toepassingen in de tuin of
op een terras en balkon.
Klimmende eenjarigen kunnen tegen een gaaswand groeien en een dichte groene muur vormen die in de zomer privacy garandeert
en voortdurend in bloei staat. Wanneer de vaste planten in een border op hun retour zijn, houden eenjarigen in de hitte van de
zomer een border op kleur. Bovendien zijn talloze eenjarigen op hun best in droge, arme gronden en bloeien ze nergens
overvloediger. En voor potten op terras en balkon zijn ze onovertroffen.
En dan nog dit: eenjarigen die je zelf zaait zijn goedkoop. Een beetje inspanning komt er uiteraard ook aan te pas, maar wat te
denken van de overvloedige groeikracht, de voortdurende bloei, de sfeer en de verrassende effecten die vele eenjarigen kunnen
creëren. En het plezier dat je aan het zaaien, verspenen en wieden (nou ja, sommigen dan!) beleeft, is een prettig extraatje.
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Enorme variatie
Behalve als boom (hoewel Ricinus communis, of wonderboom aardig in de richting komt), kom je eenjarigen in alle mogelijke vormen
tegen. Het zijn dankbare planten die spetterende, feestelijke, exotische en zomerse kleuren naar de tuin kunnen brengen maar
ook ingetogen tinten zoals het zachte groen van de bloemen van Nicotiana "lime green" of Zinnia "Envy".

Felle kleuren kunnen ook een nadeel zijn. Als ermee overdreven wordt, verandert een tuin in een schreeuwerig en onrustig geheel.
Zoals in mijn tuin, maar ik vind dat niet erg! Wie de kleurtoetsen echter met overleg weet toe te passen, krijgt een rolijke tuin
die zelfs op een grijze dag zonnig en zuiders lijkt. Heel wat een- maar ook tweejarigen zijn echte schatjes: Nemesia, Bellis
(madeliefje), heliophila, Lobelia erinus, viooltjes, Mysotis (vergeet-me-nietjes), Phlox drummondii, Phacelia viscida, Linanthus,
Limnanthus, Nolana en Nemophila (Bosliefje) zijn vertederende, kleine plantjes.

Bladplanten zijn er ook. De forse wegdistel bijvoorbeeld, en de fraaie rozetten van de mariadistel (Silybum), de imposante
wonderboom (Ricinus), de bonte siernetel (Coleus), de knuffelplant (Kochia) en Euphorbia marginata. De paarse bladeren van
Perilla frutescens en rode tuinmelde (Atriplex), en de bijna zwarte blaadjes van basilicum "Dark Opal" zorgen, evenals de
felgekleurde bladstelen van de snijbiet voor een bijzonder effect in de tuin.

Naast de klassieke bloempjes zijn er ook verschillend eeenjarige grassen waaruit je kunt putten om de tuin levendig en subtiel te
maken. Aegilops triuncialis is een wild grasje met lange, afstaande kafnaalden dat je op reizen door Zuid Europa kunt tegenkomen.
Het groot trilgras, Briza maxima, waarvan de hangende aartjes zenuwachtig trillen in de bries, is uit hetzelfde gebied afkomstig.
Ook het hazenstaartje, Lagurus ovatus, is mediterraan. De compacte zilverige aren zitten vaak in droogboeketten en hebben een
hoge aaibaarheidsfactor. Het tropisch grasje Eleusine indica is nauwelijks bekend, maar de opstaande ranke aren, die in een
toefje bij elkaar zitten, maken er een alleraardigst grasje van. Hordeum jubatum doet zijn naam van kwispelgerst alle eer aan.
Fijn van structuur is het nevelgras, Agrostis nebulosa. Setaria italica, de naaldaar, is een stevig gras dat ook in bloemschikwerk
wordt gebruikt. De grote zaden van de jobstranen, Coix Lacryma-jobi, worden grijs van kleur en kunnen als parels tot kettingen
worden geregen. Pluimgierst, Panicum liaceum, is één van de spectaculairste onder de eenjarige grassen. In dezelfde categorie
valt ook het kafferkoren, Sorghum bicolor, met stevige rechte aren die bruinviolet kleuren.
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Tot de eenjarigen behoren een aantal bloeiende planten die er heel afwijkend uitzien. De gele met paars dooraderde bloemen van
het bilzenkruid (Hyoscyamus niger) bijvoorbeeld, die ook wel heksenplant wordt genoemd. Of de sierkolen, die er met hun fraai
gekleurde bladeren als gebeeldhouwd uitzien. En wat gezegd van de zwarte vruchten van de gemzenhoorn, Proboscidea louisianica?
De hanenkam (Celosia cristata) is een schoolvoorbeeld van een cristaatvorm, waarbij de bloempluim is vergroeid tot een
eigenaardige structuur die inderdaad op een hanenkam lijkt.

Eenjarige klimplanten bereiken vanzelfsprekend niet de omvang van meerjarige klimmers maar hebben andere voordelen. Na het
planten bloeien ze snel en zijn dan ook erg geschikt voor potten en bloembakken op balkon of in de tuin. De meeste eenjarige
klimplanten zijn slingerende of rankende klimmers. Ze laten zich goed combineren met bijvoorbeeld klimroze en kunnen ook
worden gebruikt om een saaie struik te verlevendigen.
Denk eens aan:

 Klokwinde (cobaea scandens): Groeit razendsnel, soms 30 cm. per dag. Grote, violette bloemen lijken op een omgekeerde kop-enschotel. Niet laten uitdrogen.

 Eccremocarpus scaber (prachtrank): vrij onbekende klimmer met 3 cm. grote buisbloemetjes. Voor een beschutte, zonnige plek.
 Ipomoea lobata (Spaanse vlag). Exotisch aandoende klimmer. Liefst op open, zonnige plek.
 Klimmende winde (Ipomoea Tricolor). Bij voldoende zon een absolute blikvanger.
 Siererwt (Lathyrus odoratus). Bloemen geuren heerlijk en zijn er in de mooiste tinten. Veel bloemen plukken bevordert de bloei.
 Pronkboon (Phaseolus coccineus). Boon die lekker smaakt maar ook prachtig bloeit. Jong oogsten houdt de bloei erin.
 Suzanne met de mooie ogen (Thunbergia atala). Leuke klimmer met prachtige, geeloranje bloemen met een donker oogje.
 Oost-Indische kers (Tropeolum Majus). Gemakkelijke klimmer. Hoeft niet voorgezaaid te worden.
 Kanariekers (Tropeolum peregrinum). Lieve gele bloemetjes met gerafelde uiteindes. Snele groeier met decoratieve blaadjes.
 Asarina scandens: Prachtige klimmer met grote witte, roze of violette bloemen. Liefst in de halfschaduw.
 Dolichos lablab (Hyacinthboom). Jonge peultjes zijn eetbaar. Wil in de volle zon.
 Cucurbita maxima (pompoen). Maakt lange ranken en klimt gemakkelijk. Wil voedselrijke, niet te droge grond en volle zon.
Bloemen zijn fraai en de vruchten ook.

 Rhodochiton purpurea (Chinees klokje). Geweldige klimplant met apart gevormde, paarse bloemen.
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Valse en echte eenjarigen
Bij echte eenjarigen voltrekt de groeicyclus van zaad tot zaad zich, breed geschat, tussen twee winters. Daar hebben ze hooguit
enkele maanden voor nodig. Een eigenschap die deze snelle plantjes vaak ook nodig hebben om in een woestijn- of steppenklimaat
te overleven. Echte eenjarigen zijn planten die in alle omstandigheden en in elk klimaat eenjarig zijn en in de herfst, na de bloei
afsterven. Van sommige eenjarigen, zoals goudsbloem (Calendula), slaapbol (Papaver somniferum), zonnebloem (Helianthus),
Oostindische kers (Tropaeoleum), en doorwas (Bupleurum rotundifolia), kiemt het zaad spontaan in het vroege voorjaar. Of soms
zelfs in de herfst. Deze zogenaamde "winterharde" eenjarigen kunnen dan ook reeds in deze periode buiten worden uitgezaaid. De
meeste eenjarigen zijn echter vorstgevoelig en moeten later, of binnen op de vensterbank, worden uitgezaaid. De geijkte periode
is van half april tot begin mei. Ze komen dan boven de grond op het moment dat je redelijkerwijze mag aannemen dat het gevaar
voor grondvorst is geweken. Sommige eenjarigen vragen een hoge bodemwarmte om uit hun kiemrust te worden gewekt. Deze
eenjarigen moeten dus zeker binnen worden voorgezaaid. Als je ze ter plekke zaait zullen ze pas in juni of juli kiemen, en dat is te
laat.
Er bestaan ook zogenaamde valse eenjarigen, of gelegenheidseenjarigen. Dat zijn eigenlijk vaste planten die in het gebied van
herkomst doorlevend zijn maar bij ons het loodje leggen wanneer het koud wordt. Eeen deel van onze perkplanten behoort
hiertoe, bijvoorbeeld de Spaanse margriet (Osteospermum).
Strikt genomen is een aantal tweejarige planten ook eenjarig. Zij hebben alleen een gebroken boekjaar: van zomer tot zomer in
het jaar daarop, in plaats van van winter tot winter. Veel van dit soort planten vormt een rozet in de eerste helft van hun bestaan
en bloeien dan in de zomer daaropvolgend. Een voorbeeld hiervan is het vingerhoudskruid (Digitalis purpurea).
Zaaien en toppen
Zaad van verschillende planten vraagt verschillende omstandigheden om te kiemen. Er is echter een aantal vuistregels. Zaad van
eenjarigen uit de tropen en de subtropen vraagt een hoge temperatuur om te kunnen kiemen, 20 graden of hoger. Zaden van
inheemse planten of eenjarigen uit het Middellandse Zeegebied kunnen bij lagere temperaturen kiemen. Eenjarigen heben zelden
een koudeperiode nodig om tot kiem te komen. Harde zaden, zoals die van de siererwt (Lathyrus odoratus), kun je het beste een
nachtje in lauwwarm water weken. Zaden met een zeer harde zaadhuid, zoals de zaden van de winde (Ipomoea), zullen sneller
kimen als je de harde buitenkant met een scherp mesje inkrast, zonder de zadchtere pit te beschadigen.
Een zaaibedje moet altijd vochtig blijven, zonder doornat te zijn. Vaak is het goed om een zaaibed wat schaduw te geven.
Over het algemeen geldt, dat er ongeveer evenveel fijne, gezeefde zaaigrond over het zaadje komt als het zaadje dik is. Maar er
zijn uitzonderingen. Sommige zaden hebben licht nodig om te kiemen en mogen niet worden afgedekt. Voorbeelden hiervan zijn de
papaver en de primula.

Wanneer het zaad kiemt, zal het een of twee kiemblaadjes vormen. Die kiemblaadjes lijken sterk op elkaar en hebben nog niet de
vorm en typische eigenschappen van de soort. Wanneer het eerste paar echte blaadjes is uitgegroeid, is het tijd de jonge
zaailingen te verspenen. Pak de zaailingen nooit aan het stengeltje vast, maar steeds bij een blaadje en wrik ze met een klein
houtje uit de grond. Het is goed wanneer er aan het vertakte worteltje een kluitje aarde blijft hangen. Plaats elk plantje in een
apart potje. Let erop dat de potgrond even warm is als de zaaigrond waarin het plantje ontkiemde.
Je kunt sommige soorten, zoals papavers, ook ter plekke zaaien. Voordat je daarmee begint, spit je eerste de grond oppervlakkig
om en verwijdert alle onkruid. Bemest de bodem niet. De meeste eenjarigen bloeien het rijkst in arme grond. Zaai niet voor eind
april. In mei kan het ook nog. Zaai op rijtjes met een onderlinge afstand van 30 cm. en markeer de voren met houtjes of etiketjes.
Zo hou je meer controle over de kieming en kun je met een gerust hart tussen de rijen schoffelen. Dun de zaailingen na opkomst
uit op 15 ot 50 cm, afhankelijk van de soort. Sommige eenjarigen kunnen op een regendag worden verplant als ze boven de
kiemblandjes minstens twee soorteigen blaadjes hebben gevormd.
Sommige plantjes zullen al snel de neiging hebben te vertakken. Andere blijven met één stengel de hoogte in gaan. Het is goed de
laatste categorie een keer te toppen. Dan vertakken ze beter en worden ze bossig. De bloei is dan wel later, maar ook rijker.
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Een eenjarigenborder
Het is goed mogelijk een eenjarigenborder te creëren. Daarbij kun je het
best van een kaal stuk grond uitgaan. Je kunt uiteraard een aantal eenjarigen
voorzaaien of perkplanten kopen. Je kunt ook ter plaatse zaaien.
Zaai in dat geval niet op lange rijen, zoals in een pluktuin, maar teken met een
hark ronde en halfronde vormen op de aarde. Hierin trek je korte rijtjes
zodat in het begin nog steeds tussen de rijtjes kan worden geschoffeld en
zodat je de planten herkent wanneer ze kiemen. Een speelse
eenjarigenborder met wat hogere bloemen doet minder oubollig aan dan een
reuzengroot perk.
Eenjarigen zijn ook heel geschikt om open plekken in een gemengde border en
een vaste-planteborder op te vullen. De meeste vaste-borderplanten bloeien
van begin mei tot half juli. Dan valt de bloei meestal stil. Daar is onder meer
de zomerhitte voor verantwoordelijk.
De meeste eenjarigen zullen zich juist dan, gezien hun afkomst, ten volle ontplooien in de zomerse warmte. Ze bloeien dan volop
en doen dat vaak tot de zon in het najaar getemperd wordt en de eerste vorst toeslaat. Om die reden zijn eenjarigen in een
border van groot nut. Ze zorgen voor een uitbondige bloei in de warmste periode van het jaar.
Lage eenjarigen zijn over het algemeen goede randplanten en sommige eenjarigen weven zich prima tussen andere planten door.
Deze zogenaamde weefplanten hebben vaak fijne bladeren. Zo kun je met goed gevolg dille als tussendoortje in een border zaaien.
Het fijne blad en de ijle schermpjes zullen de omringende planten slechts in geringe mate storen. Hetzelfde kan worden gezegd
van andere schermbloemen, zoals Ammi en Orlaya. Dit soort planten verstoort ook zelden het kleurenpalet in een border.
Indien voldoende laat gezaaid (mei of juni), kunnen papavers op die manier een border opfrissen. Zaai bijvoorbeeld in de buurt van
vaste planten die na de bloei worden teruggesneden eens een paar zonnebloemen. Dat zorgt voor reliëf in de achterste rijen. Een
andere eenjarige die open plekken enigszins opvult is Cosmos bipinnatus. Met Juffertjes-in-'t-groen bereik je in de voorste rijen
hetzelfde effect.
Met groenbloeiende eenjarigen kan subtieler worden geweven. Denk hierbij aan Nicotiana langsdorffii.
Eenjarigen zijn vooral geschikt voor een zonnige border. In de schaduw voelen ze zich niet thuis. Uitzonderingen hierop zijn het
pantoffelplantje en alle soorten Impatiens, bijvoorbeeld het vlijtig liesje.
Eenjarigen in potten
In principe kunnen alle eenjarigen die niet te groot worden en niet te snel warrig groeien en omvallen, in pot worden gekweekt. In
grotere kuipen met struiken of rozen lenen ze zich als seizoensgebonden onderbegroeiing. Uiteraatrd kan ook de imposante
wonderboom in een grote pot of op het terras of balkon.
Vaak erg verrassend zijn eenjarige klimmers in pot. Ook deze planten groeien
snel. Ze hebben in pot uiteraard ook een steun nodig. Klimmende Oost-Indische
kers en kanariekers hechten zich met de bladsteeltjes aan gaas of bamboe.
Pronkwinde, Asarina, Eccremocarpus, pronkboon en Suzanne-met-de-mooieogen slingeren zich langs stokken omhoog. Pronkappel en lathyrus hechten zich
met hechtranken aan gaas, stokken of rijshout. Vaak kunnen aan de voet van
deze planten weer andere eenjarige worden gezet zodat de kuip een fraai en
rijkbloeiend geheel vormt.
De meeste eenjarigen hebben een voorkeur voor schrale grond, anders geven
ze veel blad en weinig bloemen. Dat geldt niet voor een aantal klassieke soorten
die speciaal voor bakken worden gekweekt: Lobelia erinus,
petunia, Afrikaantjes, Ageratum, Bacopa, Gazania en Anagallis. Petunia's en
andere eenjarige plantjes voor bloembakken investeren ongelofelijk veel
energie in de bloei. De aarde in bloembakken en potten raakt hierdoor snel
uitgeput. Daarom zul je moeten bijmesten.

29

Het beste middel om de bloei te verlengen is toch wel het verwijderen van verwelkte bloemen en vruchtbeginsels, zodat de plant
geen zaad kan vormen. Zo wordt de plant aangemoedigd voortdurend nieuwe bloemknoppen te vormen.
Er zijn ook enkele tweejarigen die eveneens in aanmerking komen voor bloembakken en potten. Zoals bijvoorbeeld de gevulde
madeliefjes en, uiteraard, viooltjes. Wie al snel in het voorjaar bloeiende planten op zijn terras of balkon wil, kan duizendschoon
of vergeet-mij-nietjes gebruiken. Wanneer deze planten na de bloei verwelken, kunnen ze worden vervangen door jonge
eenjarigen.
Of in manden
Sinds de hanging baskets uit Engeland naar ons land zijn overgewaaid, is tuinieren in hangmanden ook bij ons een ware rage
geworden. Met een beetje aandacht, kennis, ijver en uiteraard de juiste planten kun je prachtige manden vullen. In een hangmand
horen onder meer hangplanten of planten met slappe stengels. Koop hiervoor plantjes met kleine kluitjes of plugplantjes. Kweek je
ze zelf, gebruik dan kleine potjes.
Geschikte planten zijn: vlijtige liesjes, lantana, hangfuchsia's, viooltjes, klimop,
pantoffelplantje, aardbeien, zenegroen, bonte hondsdraf, gevlekte dovenetel,
penningkruid, tandzaad, Brachyscome, convovulus, Helichrysum petiolare, Lobelia erinus,
Lysimachia congestiflora, Pelecostachys serpyllifolia, Bacopa, Sanvitalia, Persicaria
capitata, schildzaad, Oostindische kers, kanariekers, petunia en verbena.
Een hangmand beplant je niet alleen maar bovenaan. Ze zijn het mooist wanneer je ook
planten langs de zijkanten zet. Bovenaan kun je laagblijvende, omhoog groeiende planten
gebruiken. Aan de zijkanten gebruik je de echte slappe hanges, zoals petunia of
Oostindische kers. Je kunt de manden ook met slechts één soort beplanten of met alleen
één kleur. Of je kiest voor alleen bladplanten en groene bloemen. Zorg echter in alle
gevallen voor afwisseling in bloemvorm en structuur.
Meer nog dan potten zullen hanging baskets frequent en regelmatig gegoten moeten worden: de grond in hangmanden is extreem
gevoelig voor uitdroging. Van alle kanten heeft de wind vat op de mand en de uitgegroeide planten verdampen vooral op warme
dagen erg veel vocht. Je mag de grond nooit laten uitdrogen want een volledig droge kluit neemt geen water meer op. Gebeurt het
per ongeluk toch, dan kun je de mand in een kuip water dompelen, maar het levert altijd schade aan de planten op. Zorg, als het
even kan, voor waterkristallen in de grond.
Ook hanging baskets moeten regelmatig voeding krijgen.

Beetje bleekjes
Vroeger, in de dagen vóór de koelkast en vriezer, werden groenten soms geforceerd en gebleekt om wat variëteit in het aanbod te
brengen. Met bleken konden taaie of bittere groenten toch eetbaar worden gemaakt en planten als cichorij sneller tot groei
worden gebracht zodat ze in het voorjaar al konden worden gegeten. In de loop der tijd zijn deze technieken in de vergetelheid
geraakt. Daarom breng ik het onder jullie aandacht.
Wat gebeurt er in het donker?
Wanneer planten in het donker moeten groeien worden ze bleek door het gebrek aan licht. Dit heeft
invloed op de smaak omdat complexe moleculen worden afgebroken in suikers waardoor planten die
anders bitter zijn ineens aanzienlijk smakelijker worden.
Daarnaast maken planten scheuten die langgerekter zijn, in een vergeefse poging om tot het licht te
reiken voordat de voedselreserves uitgeput raken. Daardoor zijn ze minder vezelig en taai dan
normaal.
Welke soorten kun je bleken?
Vroeger was het normaal om allerlei groenten, die we nu alleen nog in de groene vorm kennen, te
bleken.
Sommige soorten sla hadden losse kroppen die werden samengebonden, zodat het binnenste van de krop bleek bleef. Knolvenkel
werd aangeaard en selderij werd in greppeltjes gekweekt. Andijvie werd afgedekt. Om de stengels van de prei werden kokertjes
gezet. Nu is dat minder nodig omdat dergelijke eigenschappen in de rassen zijn geteeld maar wanneer je ze bleekt, zijn ze nog
lekkerder.
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De machtige kardoen
Het is nooit gelukt om in de kardoen wat "beschaving" te kweken. Als je van deze plant de stengels
en bladeren niet inpakt, is hij oneetbaar. Nu is dat ook niet heel erg, daar de plant ook een grote
sierwaarde heeft. Maar als je hem wil eten, dan zul je in het vroege najaar de bladeren langs de
stengels moeten binden en de plant moeten inpakken om het licht erbij weg te houden. De stengels
zouden dan binnen een maand eetbaar moeten zijn. Wanneer je ze langzaam stooft in een sausje,
geeft hun uitgesproken smaak je een laatste restje zomer wanneer het eigenlijk al winter is.
Een vroege start
Gemakkelijker toepasbaar in een moderne moestuin zijn de tweejarige en vaste planten die vanuit
hun rustperiode in het donker tot groei worden gebracht gedurende de late winter en het vroege
voorjaar. De planten gebruiken hun opgeslagen voedingsstoffen in hun wortels om zoete, zachte
scheuten te maken. Je kunt dit doen in koude bakken, in het zeer vroege voorjaar. Je zet de planten
in het donker door er een aarden pot of emmer overheen te zetten. Gebruik hiervoor andijvie of
zeekool.
Rabarber
Een bekende bleekgroente is de rabarber. Voor een vroege oogst
kun je de planten opgraven en in grote potten zetten. Je zet deze
in een koele kamer of onverwarmde schuur met een omgekeerde
vuilnisbak of ander groot vat eroverheen zodat er geen licht
bijkomt. Wanneer de temperatuur tussen de 7-15 graden blijft,
kunnen er binnen vijf weken de eerste bladeren worden geoogst.
Een belangrijke factor is de koudeperiode die de rabarber nodig
heeft voordat hij begint met groeien.
Hoe kouder de omstandigheden, hoe korter de rustperiode zal zijn en hoe sneller de bladeren zullen gaan groeien wanneer de
plant in iets warmere omstandigheden terechtkomt. Je kunt de plant ook gewoon op zijn plek laten staan en er een emmer of iets
dergelijks overheen zetten. Dan oogst je later maar de smaak wordt er niet minder om.
Witlof
De meest beroemde bleekgroente is witlof, die de meeste mensen zelfs alleen maar in de gebleekte
vorm kennen.
Witlof is een tweejarig gewas dat na een koudeperiode overgaat tot bloei. De teelt is in 2 delen
verdeeld; In de eerste fase worden de lange dunne vlezige wortels gevormd. In de tweede fase is het
“trekken”; de wortels worden opnieuw geplant en in het donker opgekweekt.
Om later goede vaste kroppen te krijgen, moeten de wortels goed volgroeid zijn. Afhankelijk van de
variëteit wordt tussen begin oktober en eind november gerooid. Het rooien gebeurt door de wortels
los te steken met de spitriek. Leg de wortels daarna met blad en al 5 dagen op de grond; tijdens die
rustdagen trekken er nog reservestoffen van de bladeren naar de wortels.
Verwijder na 5 dagen het blad door het af te snijden, laat zoveel blad aan de wortel dat ze later bij het intafelen weer uit kan
lopen en laat vooral de groeipunt dus zitten! Dit komt neer op ongeveer 2 centimeter boven de wortel het loof afsnijden. Bij te
kort afsnijden wordt er geen krop maar losse bladeren gevormd. Te lang afsnijden geeft losse kroppen.
De wortels kun je op een droge plaats bewaren bij een temperatuur van ongeveer 3 graden. Ze mogen
beslist niet nat worden.Op deze manier zijn de wortels maximaal 6 weken te bewaren, zodat je zelf
kunt bepalen wanneer je ze weer wil gaan planten.
Bij het bleken op de tuin worden de vrijwel ontbladerde witlofwortels in een kuil geplaatst. Deze kuil
moet zeker 25 centimeter diep zijn. Vergeet niet om de bodem van de kuil goed los te maken. De
witlofwortels worden vervolgens tegen elkaar aan in de bodem van de kuil uitgeplant. Het is al
voldoende als de onderste centimeter van de wortels in de grond komt. Zorg er wel voor dat de
bovenkanten van de wortels een horizontaal vlak vormen. Je zult dus de ene wortel wat dieper
moeten planten dan de andere. Strooi vervolgens wat pepermuntblaadjes tussen de wortels uit.
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Dit houdt muizen op een afstand. Daarna kun je de wortels afdekken. Strooi er een 3 centimeter dik laagje goed losgemaakte
grond tussen en begiet dit met ruim water. Zo zakt de grond goed tussen de wortels. Breng vervolgens een 20 centimeter dikke
laag grond aan en daarop een 10 centimeter dikke laag stro. Dit geheel dek je af met plasticfolie. Graaf rond de witlofkui een
greppeltje. Dit helpt rot te voorkomen.
Het bleken van witlof in huis wordt forceren genoemd. In dit geval worden de voorzichtig gerooide en vrijwel ontbladerde
witlofwortels in een emmer geplaatst, die een plaatsje krijgt in een lichtarme ruimte (kast, kelder of kruipruimte), waar een
temperatuur van circa 17 graden heerst. Voor een goed resultaat ga je als volgt te werk: breng op de bodem van de emmer een 10
centimeter dik laagje compost aan en plant de wortels er dicht tegen elkaar in uit. Geef vervolgens zoveel water dat de compost
dicht tegen de wortels spoelt. Dek de emmer tenslotte af met een stuk plasticfolie.
Als je witlof in huis bleekt, kun je ook aan oogstspreiding doen. Maak een paar emmers klaar. Zet één van die emmers in een
warme ruimte en de andere op een koelere plek (schuur). Op de koele plaats verloopt de kropzetting erg traag. Als na een maand
de emmer in de warme ruimte leeg is geoogst, haal je een emmer uit de koele ruimte en plaatst hem warm. Dan kun je na 2 tot 3
weken opnieuw oogsten. Herhaal dat met de overgebleven emmers.

Microgroenten
Microgroenten zijn kleine en niet volledig uitgegroeide groenten, die je kweekt op een schaaltje met wat keukenpapier of grond,
of in een klein hoekje van je tuin. Je zaait vrij dicht opeen en oogst de plantjes als ze nog maar een paar blaadjes hebben. In een
kort tijdsbestek kun je zo vers groen oogsten.
Het telen van verse microgroenten kan gebeuren in een zaaibak of potjes. Je kan zelfs de leukste en kleurrijkste combinaties
bedenken om de gasten of het gezin een heerlijk en gezond maal voor te schotelen.
Neem om te beginnen een houten kistje
Om ervoor te zorgen dat het kistje geen aarde verliest kan er een krant op de
bodem worden gelegd.
Overtollige vocht kan weg en toch zal de aarde niet verloren gaan. Vervolgens
vul je het kistje op met zaai en stekgrond en zaai je de gewenste groentjes. De
volgende groenten verlenen zich uitstekend om dit mee te beginnen: rode biet,
sla; coriander, veldsla, koolsoorten tuinkers, boekweit, tuinmelde, rucola,
erwten en zonnebloemen. Gevorderden zijn bijvoorbeeld ook geïnteresseerd in:
lavas, rode mosterd, mizuna, venkel, oxalis, zuring, wortels, en chrysant.
Belangrijk om te weten…
Maak gebruik van zaden waarvan je weet dat ze tot de eetbare planten behoren.
Kortom, zaai enkel groenten waarvan je zeker weet dat je de bladeren mag
consumeren. Tomaten, pepers, paprika’s, rabarber en aubergines worden
hiervoor niet gebruikt. Bladeren van onder andere de leden van de
nachtschadefamilie zijn namelijk giftig en bevat stoffen die tot vele
ongemakken kunnen leiden.
Voedingswaarde
Net zoals dit met kiemgroenten zo is, bevatten ook deze bijzonder veel
vitamines. Vitamine A en B zijn volop aanwezig in deze kleurrijke lekkernij.

Verhuizen, hoe moet dat nu met mijn tuin?
Mooi, je hebt eindelijk je droomhuis gevonden! Als de eerste euforie is gesleten dringt echter het besef door dat dat wel
betekent dat je afstand moet doen van de tuin waarin je zoveel jaren werk hebt gestoken en afscheid moet nemen van de planten
die je met zoveel zorg hebt opgekweekt. Toch?
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Nee hoor, met een beetje investerren kunnen veel planten met je mee verhuizen. Vergeet echter niet om de nieuwe bewoners hier
vóór het tekenen van het contract op de hoogte te stellen!
Stappenplan:
 Vier maanden vantevoren:
o Steek met een spade rondom vaste planten en struiken reeds een cirkel uit. Dit
stimuleert de plant om binnen deze cirkel nieuwe wortels aan te maken.
o Snoei struiken met een derde terug
o Zet speciale of dierbare planten alvast in potten, dan kunnen ze wennen
o Vertroetel de planten extra met water en mest, zodat ze sterk zijn.
o Verzamel zaden en stekken, voor het geval dat......
 Eén maand vantevoren:
o Geef aan het verhuisbedrijf door hoeveel planten en struiken (en tuinmachines etc) er
meeverhuizen, dan kunnen ze daar rekening mee houden.
o Blijf goed water geven, de planten mogen niet uitdrogen. Controleer op ziekten en
plagen en bestrijd die tijdig.
 Eén week vantevoren:
o Zet jonge planten, stekken en zaailingen koel en droog weg tot dat moment van verhuizing.
o Begin met het uitgraven van planten en struiken en pak de wortelkluit goed in. Houd goed in de gaten dat de planten in
goede conditie blijven. Als het erg warm en droog is, kun je ze met water besprenkelen. Als het vriest, bescherm ze dan
met fleece en bubbelplastic.
 Op de verhuisdag zelf:
o Bespreek met het verhuisbedrijf hoe de planten het best vervoerd kunnen worden. Doe je het zelf, zorg dan dat je een
steekwagentje hebt.
 In de dagen erna:
o Plant de planten zo snel mogelijk weer in de grond. Dat hoeft niet op hun definitieve plek te zijn, dat kan later ook nog.
o Geef grondig water.
o Controleer op schade
o Wanneer de planten op de goede plek staan, geef ze wat mest.
Hieronder wat tips om de verhuizing voor de planten wat minder traumatisch te maken:
 Kuipplanten: deze zijn eigenlijk het gemakkelijkst. Je pakt ze op en je zet ze op de
gewenste plek weer neer. Pak de planten wel goed in, bijvoorbeeld met bubbelplastic, want
ze beschadigen gemakkelijk.
 Wintergroene struiken: ga ervan uit dat de plant onder de grond ongeveer net zo groot is
als erboven. Je zult dus onherroepelijk het wortelstelsel gaan beschadigen als je de plant
uitgraaft. Zorg dat de kluit die overblijft minimaal 30 cm. in doorsnee is, maar liever nog
groter. Steek de struik met een spade rondom uit en licht hem uit de grond. Pak de kluit
met een vuilniszak in, zodat hij niet uitdroogt. Knip alle nieuwe groei eruit tot twee knoppen
van het uitgroeipunt om te compenseren voor het verlies aan wortels. Zo droogt de plant
minder uit.
 Klompvormende vaste planten: knip de plant een flink stuk terug en steek de kluit zo veel
mogelijk in zijn geheel uit de grond. Pak de kluit in met plastic zodat deze niet
uitdroogt. Maak van de gelegenheid gebruik om de plant te delen voordat je hem
terugplant.
 Planten met bladeren die gemakkelijk beschadigen: deze graaf je uit en je doet de kluit in een bloempot. Zet daar een
bloempot overheen en bind deze aan elkaar.
 Verwilderde bollen: Licht de kluit er in zijn geheel uit en behandel ze verder als vaste planten.
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Grondbeginselen
Geef het maar toe, grond en grondbeheer zijn het meest saaie onderdeel van de tuin. Niet half zo leuk als bloemen en groenten en
niet half zo controversieel als onkruid- en ongediertebestrijding. Maar feit blijft dat alles in de tuin begint bij de grond, dus het
is belangrijk dat die in zo goed mogelijke conditie is.
Grond is dat spul waar de plant mt zijn wortels in groeit, zo
simpel is het. Het is een mengsel van stukjes steen, mineralen,
micro-organismen en verterend organisch materiaal. De
hoeveelheden van elk materiaal maken en wereld van verschil
voor de plantengroei. Goee grond is een vat vol
tegenstijdigheden: goed gedraineerd maar wel
watervasthoudend. Hoe krijg je dat nu voor elkaar?
Om te beginnen is het handig om te weten wat voor soort
grond je hebt. Kijk er eens goed naar. Is ze gemakkelijk te
verspreiden en bewerken of juist zwaar te bewerken? Hoe is
de kleur en structuur? Donkere aarde bevat voldoende
organisch materiaal. Lichte aarde bevat minder
voedingsstoffen. Zware aarde zal snel doordrenkt raken en
moeten worden omgespit.
Op dit kaartje wordt de verdeling van de grondsoorten over
Nederland aangegeven. Zo kun je globaal vaststellen op wat
voor soort grond je van doen hebt. Houd er wel rekening mee
dat er per plaats verschillen kunnen zijn. Dicht bij een polder,
kan bijvoorbeeld zand én kleigrond voorkomen.
Met een eenvoudige test wordt al veel duidelijk. Neem wat
aarde op de hand een probeer er een balletje van te maken.
Als het uiteenvalt is het zandgrond. Als het nogal korrelig
aanvoelt maar er wel een balletje van kan worden gemaakt, is
het leem of löss. Als het kleverig is en gemakkelijk tot een
balletje kan worden gevormd, is het kleigrond.
Daarnaast kan grond meer of minder zuur zijn. Dit kun je zelf

testen. Testkits kun je kopen in het tuincentrum.
Kom je er niet uit? bij de meeste tuincentra kun je terecht voor de Asef Bodemanalyse. Dit is een zakje waarin je de grond doet
en opstuurt. Na enkele dagen krijg je de uitslag thuisgestuurd.
Dit zijn de in Nederland meest voorkomende grondsoorten:
Kleigrond
Kleigrond is te herkennen aan een gladde structuur waarin geen of weinig zanderige delen zitten. Kleigrond voelt in de winter
vochtig en glibberig aan. In de zomer verandert de grond in harde kluiten.

 Voordelen

Kleigrond is rijk aan voeding en houdt water goed vast. De grond kan goed verteerde
delen van planten of dierlijk afval opnemen. Dit materiaal (compost en mest) maakt de
grond na verloop van tijd korreliger en gemakkelijker te bewerken.
 Nadelen
Als ze nat zijn kleven de fijne deeltjes aan elkaar en vormen zo een dichte massa die
nauwelijks zuurstof doorlaat. Daarom is klei vaak moeilijk te bewerken. Natte kleigrond
blijft in het voorjaar lang koud. Zaden kiemen daardoor later.
 Verbeteren
Kleigrond wordt verbeterd door er compost en organische meststoffen door te werken. Als dit niet voldoende is, is draineren
noodzakelijk.
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Zandgrond
Deze is gemakkelijk te herkennen aan een lichte kleur en aan het feit dat de deeltjes uit elkaar vallen. Deze grond houdt geen
water vast.

 Voordelen

Zandgrond is gemakkelijk te bewerken en onkruid laat zich gemakkelijk verwijderen. De
grond warmt snel op waardoor zaden sneller kiemen.
 Nadelen
De grond bevat weinig voedsel en kan weinig water vasthouden. Hierdoor zullen
voedingsstoffen snel uitspoelen en de wortels nauwelijks bereiken. Daarnaast kan
zandgrond ook heel zuur zijn.
 Verbeteren
Zandgrond wordt verbeterd door er compost en organische meststoffen door te
werken. Op termijn zal de grond daardoor beter in staat zijn water vast te houden.
Desondanks zullen planten in droge periode vaak water moeten krijgen.
Veengrond
Veengrond is bijna zwart en sponsachtig.

 Voordelen

Veengrond bestaat uit bijna verteerd, plantaardig materiaal. Als ze niet te nat is en
er op tijd kalk aan wordt toegevoegd, kan veengrond heel vruchtbaar zijn.
 Nadeel
Veengrond is meest al (erg) zuur en vaak ook erg nat.
 Verbeteren
Drainage kan noodzakelijk zijn. Kalk verlaagt de zuurgraad. In het voorjaar mesten
zal de grond verbeteren.
Löss en zavel
Löss is zeer geschikte tuingrond. De korrelgrootte ligt tussen zand en klei in. Löss
heeft een hoog kalkgehalte waardoor ze minder geschikt is voor zuurminnende planten.
Zavel is de meest ideale grondsoort. Deze komt verspreid in Nederland voor. Zavel
heeft een laag kleigehalte en is vaak rijk aan humus, goed te bewerken en goed
doorlatend.

Daarnaast zijn er nog andere factoren van belang:
 Stenen: Als er veel van in de grond zitten, heeft het geen zin tijd te verspillen aan
het verwijderen ervan en leg je erbij neer dat het geen zin heeft om
wortelgroenten als peen direct in de grond te zaaien. Maak hiervoor verhoogde
bedden. Sierplanten hebben geen last van stenen en groeien er gewoon omheen.
 Kalk: Sommige gronden bevatten meer kalk dan andere. Oorzaken zijn ligging (aan zee, dus veel schelpen in de bodem) of een
ondergrond van mergel of krijt. Zuurminnende planten als camelia's, azalea's en rhododendrons houden niet van deze grond en
kunnen beter in kuipen worden gekweekt. Andere planten, zoals de iris en clematis, zijn er juist dol op. De meeste planten zijn
redelijk kalk-tolerant.
 Zuurgraad: zure grond vind je vaak in veen- en bosgebieden. Er is een heel scala aan planten dat juist van dit soort grond houd,
maar kalkminners leggen hier meestal het loodje. In het tuincentrum zijn setjes te koop waarmee je de zuurgraad van de bodem
kunt meten. Je kunt zure grond minder zuurmaken door er ieder jaar kalk overheen te strooien.
Bijna alle soorten grond gaan erop vooruit als je regelmatig organisch materiaal, in de vorm van compost of mest, toevoegt.
Waarom? Omdat dit soort materiaal een paar vitale dingen voor je grond doet: het houdt water vast en bevat voedingsstoffen.
Het zorgt voor betere hechting op zandgrond en juist voor meer lucht in kleigrond.
Als laatste nog wat aandacht voor het spitten. Moeten we dit nu wel of niet doen? Vroeger was men van mening dat spitten altijd
goed was en altijd, ieder jaar, moest worden gedaan. Hier wordt nu iets genuanceerder over gedacht. Als je de pech hebt om
zware kleigrond te hebben, dan zit er inderdaad niets anders op. Maar tuiniers op minder zware bodem zouden best eens een jaar
(of wat) over kunnen slaan. Zo wordt het leven en evenwicht in je bodem niet verstoord. En je rug ook niet!
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Een heldere blik (in de vijver)!
Zodra je doorhebt wat algen nodig hebben om gelukkig te zijn, weet je ook meteen
wat je kan doen om ze te beperken. Het kost tijd om de balans in een vijver te
vinden, in ieder geval enkele maanden. Even geduld hebben, dus, maar dan heb je ook
wat! Wanneer het water eenmaal helder is, zou het zo moeten blijven. Tenminste,
zolang het evenwicht niet wordt verstoord en je weer wordt geconfronteerd met
groene onderwaterwolken.
Algen kun je laten verhongeren door ze geen voedingstoffen te geven:
 Rottende plantendelen zijn voor algen een koningsmaal, dus weghalen.
 Pot waterplanten om dezelfde reden niet op in aarde waaraan meststoffen of turf zijn toegevoegd. Gebruik in plaats daarvan
speciale grond voor vijverplanten die je afdekt met een laagje grit of kiezels.
 Vijverplanten heb je sowieso nodig omdat ze overtollige mineralen etc. uit het water
filteren.
 Geef de vissen niet te veel eten en zorg ervoor dat het er niet te veel worden
 Gebruik regenwater om de vijver bij te vullen in plaats van kraanwater. Als dat niet
mogelijk is, laat het water dan met een dun straaltje erin lopen. Hierdoor komt er meer
zuurstof in het water en wordt het evenwicht niet verstoord.
 Voeg zuurstofplanten aan de vijver toe.
 Installeer om dezelfde reden een kleine pomp/fonteintje.Draadalg kun je met de hand,
een stok of schepnet uit de vijver halen.
 Zorg voor schaduw, bij voorkeur door het gebruik van planten als waterlelies en lisdodde. streef ernaar dat minstens 50% van
het wateroppervlak is bedekt. Schaduw door een boom kan natuurlijk ook, maar let er dan op dat er geen bladeren/bloemen in
het water blijven drijven.
 Controleer ieder voorjaar het PH-gehalte van het water. Laat dit bij voorkeur
neutraal zijn. Een te hoog basisch gehalte kan het gevolg zijn van beton of cement aan
de waterkant. Een te hoge zuurgraad wijst op een te veel turf in de omgeving van de
vijver (een probleem dat veel bij veengrond voorkomt).
 Lok het dierenleven je vijver in.
En als dat allemaal niet helpt:
 Voeg stro aan het water toe. Naarmate dit verrot onttrekt het nitraat aan het
water. Dit is een belangrijke voedselbron voor algen. Haal het er altijd na 6-8
weken uit, anders is het voor niets geweest.
 Watervlooien (Daphnia) voeden zich met algen. Dit kan alleen in visloze vijvers!
 In kleinere vijvers kan een filter worden geplaatst, zowel mechanische als biologische.
Als zelfs dat niet helpt (maar alleen dan!):
 Tuincentra verkopen anti-alg chemicaliën. Gebruik er nooit meer van dan op de verpakking is aangegeven. Zodra dit niet
wordt toegevoegd, komen de algen terug.
Nog wat algemene tips met betrekking voor een goede balans in je vijver:
 Zorg voor minimaal een halve dag zonlicht op je vijver.
 Een vijverdiepte van tenminste 75 cm. en een oppervlakte van minimaal 3,5 vierkante meter is ideaal.
 Kleine vijvers kennen grotere temperatuurverschillen. Dit maakt het vinden van balans

In mei leggen de vogels een ei, maar hun nest bouwen ze in april!
Zelf een nestkastje maken
Door zelf een nestkast in elkaar te zetten, kun je voor je favoriete vogelsoort een huis op maat maken. Mocht je opzien tegen al
dat geknutsel, dan kun je natuurlijk ook kant en klare kasten kopen in de tuincentra of dierenwinkels.
Voor het timmeren van een nestkast gebruik je bij voorkeur hout van tenminste 15 milimeter dik. Dat geeft voldoende isolatie en
laat zich gemakkelijk in elkaar spijkeren. Gebruik geen geschilderd hout. Zaag de plank op maat volgens de bouwtekening en zet
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het met spijkers in elkaar. Daarna geef je de kast een natuurlijk kleurtje door het aan de buitenkant te schilderen met
"natuurbeits". Er hoeft geen stokje bij de invliegopening. Dat zit alleen maar in de weg.
Betimmer het dakje eventueel met een stukje dakleer en maak dat zo dat het aan de achterzijde scharniert of afneembaar is.
Een eenvoudig scharnier kun je maken van een reepje rubber van een binnenband. Houd het dakje op zijn plaats met haken en ogen
of met een stukje elektriciteitsdraad dat je om een spijkertje krult.
Het vlieggat maak je met een zogenaamde gatenzaag, een simpel instrumentje dat je op een boormachine kunt monteren. Grotere
gaten kun je maken met een schrobzaagje of een decoupeerzaag. Heb je veel spechten in de buurt, dan kun je voorkomen dat die
het gat forceren. Bescherm de rand van het invlieggat met een blikken plaatje.
Schroef aan de achterzijde van de kast een ophanglat stevig vast. Daarmee kun je hem aan een boom of gevel bevestigen. Wees
zorgvuldig: het is tenslotte een kleine ramp wanneer een kast vol jongen neerstort!
Tips voor het ophangen van een nestkast
 Bij het zoeken naar een goede plek voor het nestkastje probeer je je zo goed mogelijk voor te stellen wat de vogels zouden
willen. Als dat een plek is waar je er goed zicht op hebt is dat mooi meegenomen.
 Hang het zo dat niet de volle zon erop schijnt en dat geen regen naar binnen slaat. Over het algemeen is dat naar het
noordoosten toe.
 Hang het buiten het bereik van katten en andere rovers. Twee meter hoog is meestal voldoende. Het liefst in de buurt van
een dichte struik. Eventueel kun je het kastje beschermen met doorntakken of prikkeldraad.
 Nestkasten voor dezelfde soort vogels moet je minstens tien meter uit elkaar hangen.
 Plaats de kast al in het najaar. Dan kunnen de vogels eraan wennen. Bovendien kunnen ze er 's winters in slapen.
 Hang de kast vooral stevig op aan schroeven of spijkers. Met ijzerdraad ophangen is af te raden, want dat groeit in de bast
van de boom of tak.
 Controleer na het broedseizoen of de kast nog stevig in elkaar zit. Haal het oude nest eruit en maak de kast schoon. Pas
op: een oud nest zit vaak vol vlooien en luizen. Het is raadzaam er eerst een ketel kokend water in te gieten.
Soorten en maten nestkasten
Hieronder een overzicht met de diverse binnenmaten van broedgelegenheden voor verschillende vogels. Natuurlijk heeft het
alleen zin om nestkasten op te hangen voor vogels die bij jou in de buurt voorkomen. Vogels als merels en lijsters weigeren gebruik
te maken van nestkasten!

Koolmees:
Maten: 26x12x12 cm..
Doorsnede vlieggat: 3,2 cm.
Ophanghoogte: 2-3 m.

Pimpelmees:
Maten: 26x12x12 cm..
Doorsnede vlieggat: 2,8 cm.
Ophanghoogte: 2-3 m.

Ring- en huismus:
Maten: 26x12x12 cm..
Doorsnede vlieggat: 3,5 cm.
Ophanghoogte: 2-3 m.

Spreeuw:
Maten: 30x16x16 cm..
Doorsnede vlieggat: 4,5 cm.
Ophanghoogte: 2-5 m.
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Bonte vliegenvanger:
Maten: 26x12x12 cm..
Doorsnede vlieggat: 3,2 cm.
Ophanghoogte: minimaal 2 m.

Boomkruiper:
Maten: 35x15x10 cm..
Vlieggat: een spleet van 10 cm. lang
en 3 cm. breed tegen de
achterwand aan
Ophanghoogte: 1,5-3 m.

Opmerking:
Omdat de bonte vliegenvanger
laat in de lente arriveert, is de
kans groot dat zijn kast door
andere vogels wordt gekraakt.
Daarom tot half april het
vlieggat met een prop afsluiten.

Opmerking:
De boomkruiper heeft het liefst
een ongeverfde, verweerde kast
die zonder ophanglat, plat tegen
een boomstam aan is gemonteerd.
De kast is ook belangrijk als
winterslaapplaats.

Kauw:
Maten: 45x23x23 cm..
Doorsnede vlieggat: 12 cm.
Ophanghoogte: 2-4 m.

Grauwe vliegenvanger:
Maten: 26x12x12 cm..
Doorsnede vlieggat: open
rechthoek van ongeveer 12x11 cm.
Ophanghoogte: minstens 2 m.

Gekraagde roodstaart:
Maten: 26x12x12 cm..
Doorsnede vlieggat: ovaal,
5x3 cm.
Ophanghoogte: 2-3 m.

Zwarte roodstaart:
Maten: 26x12x12 cm..
Doorsnede vlieggat: open
rechthoek van ongeveer 10x11 cm.
Ophanghoogte: minstens 2 m.

Torenvalk:
Maten: 30x40x30 cm..
Doorsnede vlieggat: open
rechthoek van ongeveer 40x15 cm.
Ophanghoogte: minstens 10 m.
Opmerking: de valk moet vanuit de
kast een vrij uitzicht kunnen
hebben. De bodem eventueel
bedekken met een beetje stro.
Normaal broedt de torenvalk in een
oud nest van kraaien of eksters.

Steenuil:
Maten: 26x12x12 cm..
Doorsnede vlieggat: 7 cm.
Ophanghoogte: minstens 2 m.

Nestmateriaal
Voor bewoners van nestkasten maar ook voor alle andere broedvogels in de buurt, is het
handig als ze in de buurt ook wat nestmateriaal kunnen vinden. Laat daarom wat ruige
hoekjes over in de tuin, waar ze grasjes, mos en strootjes kunnen vinden. Ook een hoop
van gesnoeide takken bewijst goede diensten. Het is leuk om op een goed zichtbare plek
een korfje van gaas op te hangen waarin je (wollen) draadjes, pluizen of
katten/hondenhaar stopt, die de nestelende vogeltjes er dan zelf uit kunnen trekken.
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Zwaluwen onder de pannen
Zwaluwen bouwen meestal zelf hun nesten. Ze metselen die van klei en plakken die onder de dakgoot of -rand vast. Mochten de
zwaluwen in de buurt maar niet bij jou komen nestelen, dan kun je ze een handje helpen en een kunstnest van houtbeton
aanbieden. Deze kun je kopen bij de Vogelbescherming maar zelf maken kan ook!
Nesten voor de huiszwaluw kun je zelf maken van een
mengsel van zaagsel en cement: doorsnede 12,5
centimeter met een vlieggat van 5x2,7 centimeter. Dit
kun je aanbrengen onder een dakgoot of balkon. Breng
onder het nest een plankje aan om de uitwerpselen op te
vangen (ongeveer 30 centimeter breed en een halve
meter onder het nest). Kunstnesten moet je goed
schoonmaken. Laat (door de vogels zelf gebouwde) oude
zwaluwnesten altijd zitten.
Boerenzwaluwen nestelen graag "binnenshuis", op een balk in een schuur of stal.
Tonen de zwaluwen interesse voor jouw schuur of garage, zorg er dan voor de ze
naar binnen en naar buiten kunnen. Laat in ieder geval altijd een raampje
openstaan. Ook voor de boerenzwaluw kun je een nestgelegenheid bouwen van
een mengsel van zaagsel en cement of van klei en stro. Doorsnee bodem 12,5
centimeter, hoogte 6,5 centimter, diepte 9,5 centimeter. Breng het nest aan in
een (open) schuur, op balken of op een speciale plank. Stimuleer de nestbouw van
zwaluwen door gladde planken of balken aanhechtingspunten te geven met
plankjes of uitstekende spijkers.
Gierzwaluwen zijn heel andere vogels dan de hierboven genoemde soorten. Ze zijn niet eens
familie! Ze zijn veel groter en echte stadsvogels, hoewel ze ook vaak in oude dorpskernen
voorkomen. Ze nestelen in oude gebouwen en onder pannendaken. In moderne gebouwen wil dat
niet lukken want die zijn te strak en te keurig. Komen er bij jou in de buurt gierzwaluwen voor,
dan kun je ze helpen met het vinden van nestruimte, ook als je in een nieuwbouwwoning woont. Er
zijn speciale dakpannen in de handel waarin een
opening en een nestruimte is uitgespaard. Ook zijn
er gevelstenen met een opening en een ruimte
daarachter, die je kunt inmetselen. Plaats
meerdere pannen of stenen bij elkaar, want
gierzwaluwen houden van gezelligheid en broeden
in groepen. Het kan even duren voor ze je aanbod
ontdekken want ze zijn van nature niet erg
ondernemend. Maar heb je eenmaal een paartje
onder de pannen, dan volgen er al gauw meer!
Soms hebben zwaluwen in de buurt moeite een
geschikt plekje te vinden waar ze klei kunnen
verzamelen. Je kunt zo'n kleiplaats voor ze maken. Gewoon wat natte klei en water storten in een ondiepe plastic bak of zak. Houd
de klei wel nat.....
Nestelplaatsen
Behalve in je nestkasten kunnen overal in de tuin nesten zitten van vogels die geen prijs stellen op een behuizing. Vaak zie je die
nesten pas, als in de herfst de blaadjes zijn gevallen. Een goede vogeltuin biedt ook aan deze doe-het-zelvers zoveel mogelijk
nestelplaatsen. Zoals bossige struiken en hagen. Maar je kunt nog meer doen dan
de juiste struiken planten:
 Een takkenwalletje: als je er de ruimte voor hebt, maak dan een
takkenwalletje. Steek een paar palen of stokken in de grond en vlecht
daartussen je gesnoeide takken en al het hout dat je maar kwijt wilt. Dit is
een ideale plek voor vogels als winterkoninkjes en braamsluipers om in te
schijlen en te nestelen. Je kunt deze takkenrommel aan het ook onttrekken
door het te laten begroeien met klimop.
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Voorkom verstoring van een nest. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Eén van de ouders kan gegrepen zijn door een kat,
waardoor de andere ouder de zorg voor de jongen niet meer aankan. De vogels kunnen ook zodanig zijn geschrokken dat ze
niet meer terugkomen. Een andere mogelijkheid is verkeerd voer. De ouders hebben per ongeluk vergiftigde rupsen
aangesleept of hebben de jongen volgestopt met pinda's, waardoor ze ziek worden en sterven. Of er is domweg te weinig
voedsel om de jongen mee groot te brengen. Wanneer een nest verstoord is, ruim het dan zo snel mogelijk op, zodat de
ouders of andere vogels de kans krijgen weer een nieuw nest te beginnen.
Stop jongen niet terug in het nest! Soms zie je piepende jongen die nog niet eens een staart hebben. Ze zien er niet naar uit
dat ze al voor zichzelf kunnen zorgen. En vliegen is er al helemaal niet bij. Hoewel ze er hulpeloos uitzien, moet je de jongen
niet terugzetten in het nest. De oudervogel is in de buurt en houdt zelf een oogje in het zeil. Wanneer jij de jongen in je
handen hebt gehad is de kans groot dat de ouders ze verstoten. Houd in deze periode wel, als het kan, je kat binnen!
Nog helemaal kale jongen die uit het nest zijn gevallen, daar is meestal
iets meer. Om de een of andere (goede) reden hebben de ouders die uit
het nest gekieperd. Zet ze niet terug, hoe moeilijk het ook is, maar laat
de natuur haar gang gaan.....
Territoriumdrang: in de tijd dat vogels broeden zijn ze er fel op hun
eigen territorium te verdedigen tegen iedere concurrent die in de buurt
komt. Helaas valt ook hun eigen spiegelbeeld in deze categorie! Je kunt
dit voorkomen door de ruit te ontspiegelen door huishoudplastic aan de
buitenkant van het glas te kleven of door afschrikwekkende stroken
aluminiumfolie op te hangen.

Mooi is ook maar relatief!
Waarom zijn mannetjesdieren vaak zoveel mooier dan de vrouwtjes? En waarom moeten sommige insecten zo lelijk door het leven?
Toeval? Zeker niet! De natuur kent geen toeval, ook al zijn haar beweegredenen voor ons vaak duister.....
Zo zie je me wel, zo zie je me niet!
Het uiterlijk van dieren is functioneel. De zwartgeel gestreepte west seint gevaar uit richting
mede-insecten. Wegwezen jij! Een zweefvlieg imiteert die strepen om mee te liften op de
afschrikkende functie ervan. Andere dieren zijn grauw gekleurd om weg te vallen tegen een
achtergrond. Denk aan aarde of boombast. Dit heet camouflage. En camouflage betekent niet
altijd grijs, groen of bruin. Vlinders verbergen zich ook met behulp van bloemenkleuren. En dat
vinden wij dan weer erg fraai. Vaak zijn vlinders vaak tweeledig gecamoufleerd: bontgekleurd op
de ene zijde van de vleugels, bruin of grijs op de andere. Zo zitten ze altijd goed.
In het algemeen zijn dagvlinders kleurrijk en nachtvlinders nogal bruin en beige. Dat is niet
vreemd, want 's nachts vallen kleuren immers niet erg op. Er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen
op de regel zoals de zwart-rode St. Jacobsvlinders, groene metalvlinders en zwart-met gele
tijgerbeertjes. De namen van veel nachtvlinders spreken erg tot de verbeelding: appeltak,
schaapje, houtspaander of bruine wapendrager. Namen die al aangeven hoe de vlinders er
ongeveer uitzien.
Er zijn ook dieren die kiezen voor een andere
manier om respect of bewondering af te dwingen.
Denk aan het gewei van het vliegend hert of de
indrukwekkende kleuren van de mannelijke
watersalamander in de paartijd.
Ondersteboven
Waarom zijn de rupsen van saaie nachtlinders wél kleurig? Omdat zij wél actief
zijn overdag. Ze zitten meestal aan de onderkant van een blaadje. Wie op de grond
ligt en omhoog kijkt, wordt -wanneer het zonlicht door een blad schijnt, blijkbaar
eerder voor de gek gehouden door kleuren dan door iets bruinigs.
Dit principe is ook bij vissen zichtbaar. Hun rug is vaak donkerder gekleurd dan hun buik. De reden: vanuit het water kijk je
omhoog in het licht en andersom kijk je vanaf de kan in de duisternis. Met deze camouflage zien natuurlijke vijende de vis het
minst snel.
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Slimme extra's
Een dagpauwoog is een vlinder met op iedere vleugel het patroon van een oog. Vogels
worden zo om de tuin geleid. Die denken dat ze het oog van een roofvogel zien en draaien
snel om. De meeste dieren die 's nachts op zoek gaan naar een prooi zijn gedeeltelijk
kleurenblind, zoals de kat. De prooi hoeft zich dus niet te vermommen met kleuren. De
jager ziet ze toch niet!
Mannetjes pronken en wijfjes lonken
Bij veel dieren is het mannetjes mooier
dan het vrouwtje. Bij vogels is dat zelfs
de
regel, zoals bij de pauw, eend, fazant of merel. Dat heeft te maken met indruk
maken op het wijfje. Een broedend vrouwtje moet vooral niet te veel opvallen,
zodat ze minder snel ten prooi valt aan natuurlijke vijanden. Een vrouwtjeseend
in het riet is praktisch onzichtbaar.
Libellen en waterjuffers
Rank, elegant en met de mooiste kleuren en glimmers. DAt is de libel. Het is een insect waarvan er wereldwijd zijn zesduizend en
in Nederland circa zeventig soorten zijn. Veel voorkomend zijn de vuurjuffer (rood met zwart), viervlek (geelbruin met zwart),
het lantaarntje (felbouws vlekje als een lampje) en weidebeekjuffer (metaalachtig groen). Een paar verschillen tussen libellen en
waterjuffers: groot versus klein, ingeklapte versus uitgeklapte vleugels wanneer in rust.
Voordat een libel of waterjuffer gaat vliegen, leeft het dier een paar maanden tot
wel vijf jaar onderwater. Dan is'ie pas écht lelijk! Maar boven water vliegen ze
sierlijk rond totdat ze een insect zo uit de lucht kunnen plukken om hem daarna al
vliegend op te eten.
Hulde aan de gaasvlieg
Gaasvliegen komen in iedere tuin voor maar niemand kent ze echt. Ze vallen dan
ook niet echt op. Maar als je ze goed bekijkt, zie je hoe teer ze lijken. Let wel,
LIJKEN, want het zijn enorme rovers en eten enorme hoeveelheden bladuizen.
Mooi, nuttig en meer dan welkom in de tuin!

Fotoalbums
In de vorm van diashows kun je hier zien wat er in De Hof zoal bloeit, hoe de Hof der Zoetheid verandert van een kale vlakte in
een ware jungle en hoe de Keukenhof zich (eindelijk!) ontwikkelt. Je kunt er ook zien wie er in mijn tuinen op bezoek komen en
zelfs Tuinkabouter's vakantieplaatjes bekijken. Dan zijn er nog de fotoalbums van tuinen die ik heb bezocht.

Het logboek
Er gebeurt weer van alles in mijn tuinen en eromheen. Helaas heb ik nog geen tijd gehad om het op te tekenen in mijn logboek. Het
is dus nog even niet up-to-date, maar daar komt binnenkort verandering in……

Help!
Kom je tijdens het wandelen door mijn website een link tegen die het niet doet? Staat er informatie op die je niet
duidelijk geformuleerd vindt? Heb je ideeën voor nieuwe onderwerpen? Laat het me weten!
De beste reclame is mond-op-mond reclame. Ik zou het erg op prijs stellen als je me een beetje op weg helpt en de mensen in je
omgeving wijst op mijn site, zadenaanbod en nieuwsbrief! Ook als je andere ideeën hebt over het promoten van Tuinkabouter,
hoor ik het graag van je...
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