
De tuin is in rust, er is tijd om nog even De tuin is in rust, er is tijd om nog even 
de laatste klussen te doen. Snoeien, de laatste klussen te doen. Snoeien, 
opruimen, afdekken en plannen maken opruimen, afdekken en plannen maken 
voor komend jaar. En genieten van de voor komend jaar. En genieten van de 
dampende grond op een koude dampende grond op een koude 
winterdag, als je graaft en spit.winterdag, als je graaft en spit.
SAMENSTELLING MIRJAM ROSKAMP EN MARIE TROMP
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tuinklusjes
•  Strooi scherp zand of schelpenzand om 

groene aanslag van de tegels te vegen 
met een stevige bezem.

•  Hark afgevallen blad van het gazon, als 
je het laat liggen geeft dat donkere 
vlekken. 

•  Laat de kerstboom met kluit acclimati-
seren onder een afdak of in de schuur 
voordat je hem binnenzet. Geef dage-
lijks water. De boom verdampt veel en 
het voorkomt naaldval.

•  Maak een voedertafel voor vogels, met 
uitgebloeide zonnebloemen, vetbollen 
en pindasnoeren.

•  Check je snoeiafval op grillige takken, 
bewaar deze voor straks om het binnen 
sfeervol te maken.

•  Snoei de staande takken van de dak-
plataan terug tot op de liggende 
hoofdtakken. Zo komt het wintersil-
houet van de boom mooi in het zicht. 
Het is ook tijd om de leilinde te snoeien.

1 Gomboom (Eucalyptus 
gunnii). Bijzonder, er 
groeien twee verschillen-
de bladvormen aan de 
boom. Langwerpig en 
rond. Beide heerlijk geu-
rend blauwgroen blad. 
↕ tot 10 m 
BLOEI juli-aug 
STANDPLAATS zon 

2 Botanische klimroos 
(Rosa multiflora). Trossen 
kleine rode bottels groei-
en aan de vrijwel doorn-
loze takken. De bottels 
drogen mooi in en blijven 
binnen lang goed. 
↕ tot 5 m 
BLOEI juni-juli 
STANDPLAATS zon

3 Jeneverbes ( Juniperus 
virginiana ‘Grey Owl’). 
Grijsblauw loof dat pittig 
geurt naar dennen. Aan 
een oudere plant groeien 
ook bessen, de bloei valt 
niet op.  
↕ 80 cm 
BLOEI april-mei
STANDPLAATS zon

4 Bergthee (Gaultheria 
procumbens). De rode 
bessen ruiken naar spier-
pijnzalf, vogels blijven er 
daarom vanaf. Het kleine, 
lichtgroene blad vormt een 
tapijtje op de bodem. In 
zure bodem planten. 
↕ 15-20 cm 
BLOEI juli-aug
STANDPLAATS halfscha-
duw, schaduw

5 Laurier (Laurus nobilis). 
Hetzelfde blad dat soep 
smaak geeft, geeft geur 
en kleur aan een winters 
bloemstuk. 
↕ tot 3 m 
BLOEI april-mei 
STANDPLAATS zon, 
halfschaduw

5x FEESTNUMMERS
In de feestmaand bekijk je elke plant met een decoratieblik. Deze vijf doen het prima in winterse versieringen.

54321

10x Als je hazelnoten vindt 
met een klein rond gaatje, 

is dat het werk van de 
hazelnootboorder. De 

larven die de noot opaten 
overwinteren in de grond. 
Hazelmuizen laten andere 
sporen na: tandafdrukken 

langs de rand van het 
knaaggat. Spechten of 

eekhoorns hakken of 
breken de noten open.
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•  Controleer het tuingereedschap. Laat de 
grasmaaier slijpen of breng hem weg 
voor een onderhoudsbeurt. Maak het 
staal van schoffels, spades en scheppen 
schoon met staalwol, scherp het weer 
aan en hang ingevet met vaseline terug.

•  Laatste kans om bloembollen te planten. 
Voor de kleine bloemen (krokus, 
sneeuwklokjes) is het te laat. Grote 
bloembollen van narcis, tulp (vooral  
late soorten, die in mei bloeien) en  
keizerskroon (Fritillaria imperialis) kun je 
nog planten.

•  Oogst steeds een maaltje blad van boe-
renkool en palmkool, laat de rest van het 
blad aan de plant zitten, tot de volgende 
maaltijd. Zo pluk je steeds verse groente.

•  Bestel zaden van groenten en een- 
jarigen. Kies eens voor andere kleuren, 
vormen en smaken. Laat je inspireren 
door het aanbod op bijvoorbeeld  
www.bolster.nl
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GOED 
GEREEDSCHAP

Spitten en plantgaten graven. Dat gaat het 
best met scherp gereedschap. Een degelijke 
spade op jouw maat. Het handvat moet nét 

onder de elleboog komen, als de schep 
boven op de grond staat. Een steel van 

essenhout, die meebuigt en niet snel breekt, 
zoals dit exemplaar, is ideaal. 

Spear & Jackson spade, type 1043-NH, 
€ 43,50, www.vooruwtuin.nl

• Controleer de roostergoten van het terras, haal het 
rooster eraf en schep het vuil weg. Zo kan het 

regenwater beter weglopen.
• Zowel een regenton van hout als van kunststof kan 

kapotvriezen als hij gevuld is. Laat ’m leeglopen.
• Haal de pomp uit de vijver en berg 

 deze vorstvrij op.
• Check de tuinberegening: zet de kranen open, berg 

de pomp vorstvrij op en rol de slangen op.

vorstgevoelig

Truffel-en hasjhonden, die kennen we. Ze speuren naar de 
specifieke geur van deze planten. Maar speurhonden 
kunnen méér. Ze wijzen zieke olijfbomen aan, voordat de 
schimmel zichtbaar is, en kunnen de invasieve duizend-
knoop zelfs ondergronds ruiken, zodat die voorzichtig kan 
worden uitgegraven. De eerste ‘groene’ speurhonden zijn 
in opleiding bij Wageningen University & Research.

(Ver)planttijd
Nu bomen en planten in winterrust zijn 
is de ideale (ver)planttijd aangebroken.  
Aan de slag in 4 stappen:
1.  Graaf een ruim plantgat, anderhalf keer 

zo groot als de pot of wortelkluit.
2.  Steek de bodem los en meng de uitge-

graven grond met compost.
3.  Vul hiermee het plantgat op. Laat de kluit 

niet boven de grond uitkomen.
4. Trap de grond goed aan.

De neus achterna
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3 VRAGEN AAN LIEUWE STINS:

Je levert bollen met een Skal bio-certificaat, 
wat betekent dat? 
“We verkopen alleen bollen van biologische kwekers. Om 
een gezonde bol te leveren gebruiken zij geen chemische 
middelen, maar benutten ze de kracht van de natuur.  
Ze zaaien bijvoorbeeld bloemenstroken in rondom de  
bollenvelden om roofinsecten aan te trekken die luizen of 
rupsen bestrijden.”

Wat merk ik aan de bollen als ik ze plant? 
“Je start met schone planten en dat werkt door in je tuin. 
Aan de bollen kleven geen residuen die in jouw border of 
het grondwater komen. Ook is het een gezonde voedsel-
bron voor bijen en hommels en ze bestuiven de andere 
planten in je tuin chemievrij. Je merkt ook dat de planten 
mooier worden en elk jaar beter terugkomen, omdat ze in 
een gezonde bodem staan.” 

Wat doen jullie nu het winter is? 
“Als het goed is, zijn de laatste bollen in december 
geplant, wij starten dan weer met de levering van zomer-
bloeiers zoals dahlia en Canna. We maken tijd om te over-
leggen met de bio-kwekers over nieuwe soorten; dit jaar 
hadden we bijvoorbeeld de saffraankrokus (Crocus sati-
vus). En verder kijken we de vroege kleine bollen de grond 
uit. Zodra de krokussen, winterakoniet en sneeuwklokjes 
bloeien, is het tijd voor de bijen om te ontwaken uit hun 
winterslaap. Daar doen we het voor.”

De bollen zijn te koop via www.bloemoloog.nl en op tuin- 
en weekmarkten (data op de website). Je kunt bij de 
marktkraam je eigen bollenmengsels mixen en matchen. 

Bollen van 
bio-kwekers
Lieuwe Stins komt uit een bloembollenfamilie. 
Samen met Roos Driesse heeft hij een platform 
voor de mooiste biologische producten van 
bio-bollenkwekers. 

Planten met blote wortels zijn kwetsbaar 
tijdens het planten. Dek de wortels af 

met een jutezak tegen uitdroging en zon 
als ze boven de grond liggen. Knip 

beschadigde wortels schuin af. Rozen, 
bessenstruiken, frambozen en haagplan-

ten plant je met blote wortels.

WANNEER 
DOE JE WAT?

Elke maand vragen andere planten en zaken 
om aandacht. Snoeien, zaaien, verplanten, 
grasmaaien, alles op zijn tijd. Maar, wanneer 
moet wat ook alweer? Het ‘Tuinplantenlexicon’ 
biedt uitkomst. Griselda Kerr deelt tips en uit-
gebreide beschrijvingen van de klusjes per 
plant, per maand. Voor het snelle werk staat 
achter in het ‘Tuinplantenlexicon’ een tabel met 
de Nederlandse naam van de plant. In één 
oogopslag wordt duidelijk in welke maand je 

er wat mee moet doen: snoeien, voeden, vermeerderen, ver-
planten. Een praktisch naslagwerk, dat duidelijk is gebaseerd op 
jarenlange tuinervaring. Go with the flow, houd je niet te strak 
aan de maandplanning, elk jaar is het weer anders, is de bood-
schap. Zon, regen en temperatuur bepalen mee wanneer plan-
ten zorg nodig hebben. 
‘Tuinplantenlexicon. De tuin in topconditie’, Griselda Kerr,  
€ 29,95, Noordboek HL books, www.bornmeer.nl

De neus achterna
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Met geprepareerde bollen haal je het voorjaar  
al in huis. Kies een bol van amaryllis, hyacint  

en/of narcis. Vul een bollenglas met water zodat  
de onderkant van de bol er nét inhangt. Zet de bol in 
het donker totdat er een groene punt verschijnt. Dan 

mag hij binnen in het licht verder groeien. Vooral 
amaryllis kun je bijna zien groeien.

Haal de lente 
naar voren

HARK 2.0
Stel je harken altijd tot het laatst uit? 
Met de Multihark XXL vario met een 
werkbreedte van 77 cm is het lange 
halen, snel thuis. Eerst hark je de blad-
resten bij elkaar, daarna klik je de hark 
los en gebruik je hem als twee grijpers 
om het tuinafval op te rapen. Groot 
voordeel: het is een geruisloze klus, kom 
daar eens om met bladblazen.
Bladhark XXL vario, € 35,49, www.gardena.com

Dek de bedden in de moes-
tuin af met champost (cham-
pignonmest). Dit winterdek 

zorgt voor een goede 
bodemstructuur en voedt het 
bodemleven. Champignons 
worden gekweekt op paar-

denmest die samen met stro, 
kalk en kippenmest wordt 

gecomposteerd. Na de oogst 
blijft de champost over. 

Champost - bigbag, € 125, 
www.bodem-specialist.nl

WINTER
DEK

Dek de aarde af met een laag plantaar-
dig materiaal, mulch. Die vangt de harde 
inslag van regen op, waardoor de grond 

in je tuin niet dichtslaat en het water 
gemakkelijk wegzakt. Ook remt de laag 
het ontkiemen van onkruidzaad en gaat 

het verdamping tegen. Zo geeft het voe-
ding aan de bodem. Een mulchlaag kan 
bestaan uit afgevallen blad, stengels en 

blad van vaste planten, houtsnippers, 
cacaodoppen of vlaskorrels.

BESCHERM  
MET EEN LAAG
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Dit jaar zal het ons niet gebeuren, dat planten het loodje leggen omdat wij denken dat het 
wel zal meevallen met de vorst. Daarom 9x beschermhoezen en plantenwarmers. 

Broeikas 1,33 m² als winterstalling voor vorst-
gevoelige planten. Van aluminium en panelen 

van polycarbonaat, 190 x 70 x h 125/195 cm,  
€ 238,99, VidaXL via www.mijntuinshop.nl

Kunststof cloche Original Victorian Bell, ideaal 
voor zaailingen, én beschermt kwetsbare 
planten tegen lichte vorst, Ø 29 x h 26 cm,  
€ 24,50, per set van 3, www.dewiltfang.nl 

Trolley van gietijzer met kunststof wielen, om 
planten gemakkelijk de schuur of garage in te 
rollen, 29,3 x 29,3 x h 5,5 cm, € 21,16, Esschert 

Design via www.trendsandvision.nl

Deze handige paraplu-cloche beschermt 
planten onder andere tegen lichte vorst.  
Ø 120 x h 75 cm, € 42,50 inclusief grond-

pennen, www.dewiltfang.nl

Deze regenbestendige lichtslinger van 8,5 
meter werkt op zonne-energie en maakt een 
feestje van je tuin, € 21,95, www.tuinadvies.nl

Plantenhoes van fleecedoek, met koord, 132 x 
198 cm, € 11,99 per 2, www.moestuinland.nl

Pak je plant in als een cadeau met winter-
noppenfolie van polypropyleen, 100 x 300 

cm, € 7,29, Nature via www.intratuin.nl

Goed ingepakt in een beschermingsmat van 
rijststro, een natuurlijk materiaal dat biolo-

gisch afbreekbaar is. 100 x 150 cm, 2 cm dik, 
€ 16,99, Nature via www.intratuin.nl

Deze kokosschijf beschermt de wortels van je 
plant tegen de ergste kou, Ø 30 cm, € 3,99 
per set van 3, Nature via www.intratuin.nl
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