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„Elke lente is een nieuw begin“ – dit citaat geeft perfect aan hoe we ons voelen 
als de sneeuw smelt, de vogels weer beginnen met fluiten en het eerste groen 
aan de bomen verschijnt. Begint de lente, dan ontwaakt de natuur uit haar 

diepe winterslaap, zodat de cyclus van de vier jaargetijden weer van voor af 
aan kan beginnen.

Het voorjaarszonnetje geeft ook ons nieuwe energie! Als een gek beginnen we 
met de grote lenteschoonmaak en gaan we op zoek naar tips & tricks om ons 

ook fysiek zo snel mogelijk voor te bereiden op het buitenseizoen. We beginnen 
vol goede moed aan onze body work-out voor de zomer, en proberen ieder 

zonnestraaltje mee te pikken. Zodra de lente haar intrede doet, kunnen we ook 
weer genieten van lekkere, lichte lentegerechten - het liefst buiten in het zonnetje 

aan een mooi gedecoreerde tuintafel.
 

Wat het voorjaar ook voor je in petto heeft, laat je inspireren door ons E-Book en 
geniet van het vrije lentegevoel! 

PERSOONLIJK VOORWOORD VAN

Co-founder van Westwing 
& interieurexpert

“

”

DeliaFischer
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Haal  
de lente  
in huis
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LENTESCHOONMAAK 
Nuttige lifehacks, snelle  lenteschoonmaak en een praktische checklist. 
 
LENTEDECORATIE 
Musthaves van Westwing-deskundigen en de woontrends van 2015. 

BALKON EN TUIN 
Welke planten zijn geschikt voor mijn balkon? Wat en wanneer moet ik zaaien? 

In de lente komen de blaadjes weer aan de bomen, beginnen de vogeltjes te fluiten en 
verschijnen de eerste krokussen en sneeuwklokjes aan de oppervlakte. Zodra het 

wat warmer wordt, begint het bij elke tuin-of balkonbezitter dan ook te kriebelen 
om aan de slag te gaan! Een mooi gedecoreerde tuin siert immers elk huis. Het 
voorjaar is het moment om je woning lenteproof te maken en te bevrijden van 
alle overbodige winterballast. Alleen zo kun je volop gaan genieten van al het 
mooie dat de natuur te bieden heeft. 

Deze tips & tricks helpen je bij de grote lenteschoonmaak.  Laat je inspireren 
door een gespecialiseerd interieur-en stijladvies voor je huis, tuin of balkon.

Maak je huis klaar voor het nieuwe seizoen
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De grote lenteschoonmaak

De lente komt eraan! Hèt moment om naast lichaam en geest, je woning 
uit de winterslaap wakker te schudden. Ondanks dat sommigen er als een 
berg tegenop zien, is de lenteschoonmaak onvermijdelijk voor iedereen die 
zin heeft in een frisse start. Zet je ramen en deuren dus wagenwijd open en 
laat de lente naar binnen waaien! 

De grote lenteschoonmaak kost best wat tijd en moeite. Helaas 
bestaat er geen simpele knop waarmee je alles in een paar  
seconden schoon hebt. Neem zeker een dag de tijd om alles 
tot in de kleinste hoekjes spik en span te krijgen. Al kost 
het bloed, zweet en tranen, het is het waard! Staat alles 
weer te blinken en ruikt het lekker fris? Dan zul je je als 
herboren voelen!

Bekijk de tips en tricks om de lenteschoonmaak een stuk 
vlotter te laten verlopen. Of je nu kiest voor een grondig 
poetsen, of meer van het snelle werk bent, het advies van 
schoonmaakexpert Ninette Herberger helpt je een heel 
eind op weg! Ninette werkte voor vijfsterrenhotels zoals 
het Adlon en het Ritz Carlton en vertelt hoe je de koe het 
best bij de horens vat!
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ALGEMEEN

• Ga bij het stofzuigen altijd met de klok mee door de kamer en veeg     
             bij het afstoffen steeds van boven naar beneden 
• Stofzuig en veeg de vloeren (vergeet de kleine hoekjes niet); reinig  
       alle oppervlakken met een vochtige doek (vergeet de deuren,  
             deurklinken, - kozijnen en lichtschakelaars niet) 
• Reinig de tapijten (op 60 graden in de wasmachine) 
• Was de gordijnen met een half pakje baking soda (zo worden ze  
             witter dan ooit); de jaloezieën kun je afstoffen met een oude sok
• Veeg lampen en gloeilampen af met een vochtige microvezeldoek
• Reinig de ramen met een (licht) vochtige krant of koffiefilter en
           vergeet daarbij de raamkozijnen niet (je kunt dit beter niet doen  
             als de zon schijnt, dit geeft strepen) 
• Veeg de ramen erna nog eens af met een oude panty – zo gaan ze  
             mooi glanzen
• Poets de verwarming met een plumeau (je kunt ook een föhn  
             gebruiken)
• Vlekken op de muren krijg je eraf met broodkruim
• Mest de garage en de kelder uit (geef onnodige/ongebruikte spullen weg          
             of zet ze bij het afval)

WOONKAMER

• Stofzuig de banken en de stoelen; doe de afneembare bank- en 
kussenslopen in de wasmachine

• Stof de elektrische apparaten af en zorg ook dat je het oppervlak 
eronder niet vergeet

• Vieze vazen met een lange, smalle hals krijg je schoon met een mengsel 
van fijn gesneden aardappelen, water en een beetje afwasmiddel; 
naspoelen kan met zuiver water 

• Gebruik wat kurk, gedrenkt in olie en zout, om vies of verkleurd 
porselein weer schoon te krijgen

• Kaarsvlekken kun je verwijderen met een doek met een beetje olijfolie
• Krassen in het parket krijg je eruit met walnoten; de olie van de noten 

zorgt ervoor dat het hout weer mooi gaat glanzen

SLAAPKAMER

• Dekbedovertrekken, kussens en matrassen wassen en goed op 
             schudden; vergeet de matras ook niet om te draaien 
• Reinig de spiegel
• Mest de kleerkasten uit; ruim je wintergarderobe op (je kunt     
   speciale kledinghoezen gebruiken); maak kledinghoopjes  
             (weggooien, weggeven, verkopen)
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BADKAMER

• Was handdoeken en badjassen op 60 graden
• Was het douchegordijn op 30 graden zonder wasmiddel
• Veeg de spiegel schoon
• Besproei het bad, de douche, de douchekop en de wastafel met  
         badkamerreiniger en laat 15 minuten inwerken; kalk kun je met  
             citroenzuur behandelen 
• Reinig de wc
• Reinig de wc, de kranen en  de afvoer met cola
• Schimmel kun je verwijderen met een wattenstaafje en wat  
             teatree-oil
• Chroom en keramiek reinig je best met wodka
• Plaats een wc-blokje onder de wc-bril voor een goede geur in  
             de badkamer 
• Wrijf met een rauwe aardappel over de badkamerspiegel om te    
              voorkomen dat hij beslaat

KEUKEN

• Ontdooi de koelkast en de vriezer (je kunt het proces versnellen  
             door een kom met kokend water in de koelkast te plaatsen) 
• Veeg de koelkast goed af aan de binnen-en buitenkant
• Reinig de kookplaat en de oven; vergeet de afzuigkap niet te  
             vervangen
• Aangekoekte etensresten verwijder je met een opgelost tablet  
        voor in de vaatwasser (laat een paar uur inwerken, herhaal het  
       proces enkele keren); voor ovenschalen – en roosters gebruik  
             je koffiedik
• Je kunt keukenkasten met papier bedekken om te voorkomen dat  
             ze vuil worden
• Reinig de waterkoker met cola of azijn
• De magnetron krijg je schoon met een glas water en citroensap;     
          laat het sapje 2 minuten opwarmen in de magnetron en het vuil  
             zal loskomen
• Reinig kleverige apparaten met een vochtige doek, gedrenkt in  
             zuiveringszout
• Vergeet de vuilnisbak niet schoon te maken en te desinfecteren
• Breng orde in de voorraadkamer; gooi alle vervallen producten  
             weg
• Verwijder vieze geurtjes; plaats een schaal met water en een  
         paar druppels etherische olie op 150 graden Celsius in de oven  
             en laat een uurtje staan 
• Een vuile spons wordt weer schoon als je hem 2 minuten in de    
             magnetron legt (op de hoogste stand)
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BADKAMER
• Lucht de ruimte
• Maak het bad/de douche 

schoon (inclusief kranen)
• Reinig de wc
• Reinig de wasbak
• Veeg de spiegel schoon
• Borstel en dweil de vloer 
• Breng het vuilnis weg

KEUKEN
• Lucht de ruimte
• Ruim de vuile vaat in de vaat-

wasser
• Veeg het aanrecht schoon
• Reinig de kookplaat 
• Breng het vuilnis weg
• Stofzuig en stof alles af

SLAAPKAMER
• Lucht de ruimte
• Verzamel alle rondslingerende 

spullen en breng ze naar de 
wasmand

• Trek het bed af, schud de kussens 
op en bedek met een schone 
sprei 

• Stofzuig

WOONKAMER
• Lucht de ruimte
• Schud de kussens en de 

dekens op
• Veeg de salontafel schoon
• Orden de tijdschriften en 

leg ze op een stapel
• Stofzuig

Wie kent het niet: als de eerste zonnenstralen aan de horizon verschijnen kies je eerder voor een lekker luieren in de 
tuin, dan dat je aan de grote schoonmaak gaat beginnen. Voor wie echt geen zin heeft in de grote schoonmaak: deze 

handige schoonmaaktips helpen je al een heel eind op weg.

S P I K  E N  S P A N  I N  E E N  U U R T J E !
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Ben jij al klaar voor het buitenseizoen? Ben je stilletjes aan het dromen over de paasbrunch? Hoog tijd dan om de lente alvast naar binnen te halen! Dit doe je door aan 
de slag te gaan met lentedecoratie. Inspiratie kun je opdoen bij onze interieurexperts! Speciaal voor jou geven ze een overzicht van hun persoonlijke lente-must haves en 
werpen ze een blik op de belangrijkste interieurtrends van het voorjaar. Kortom: alles voor een geslaagd paasfeest!

L E N T E D E C O R A T I E 
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H U I S -  &  I N T E R I E U R T R E N D S 
V O O R  2 0 1 5

Elk jaar wachten fashionista’s , fashionbloggers en redacteurs vol spanning op 
de modetrends van het nieuwe voor- en najaar. Deze trends zie je ook vaak 

terug in de interieursector. Voor de inrichting van je interieur kan je je dus laten 
inspireren door de trends op de catwalk! Zoals altijd zijn er ook dit jaar een paar 

grote modetrends, die hun stempel zullen drukken op de interieurwereld. 
Eén ding hebben ze gemeen; gezelligheid!
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AFRIKA/BOHEMIAN/ETHNO

Afrika is het continent dat ons in 2015 misschien wel het meest 
zal inspireren. Bij Afrika denk je in de eerste plaats aan natuurlijke 
aardetinten, maar ook aan metaal, steen en hout. Het gaat hier om 

robuuste materialen, die erg goed samengaan met drukke prints die 
verwijzen naar dierenhuiden.  Wilde dierenhuiden worden bijvoorbeeld 
vaak gebruikt als tapijten, kussens, of lederen poefs. 

Afrika is een land waar men houdt van tradities en ambacht. Accessoires 
zijn doorgaans handgemaakt: grof geweven kussenslopen, rustieke houten 
elementen, maar ook veel vlecht- en aardewerk. Dit soort ambachtelijke 
accessoires geven een behoorlijke dosis persoonlijkheid aan de woonkamer. 
Zo zorgt een hertengewei of een Afrikaans masker aan de wand meteen 

voor een etnische sfeer. Wat ook goed past binnen deze stijl zijn gouden 
of zilveren accessoires. Schaaltjes, kandelaars of vazen combineren prachtig 
met natuurlijke materialen; zeker als je combineert met opvallende Afrikaanse 
kleuren zoals oranje- en roodtinten. En vergeet dit jaar de trendkleur marsala 
niet!  

10



FLAMINGO / MIAMI

Felroze veren, lange, smalle poten en een ellenlange nek; flamingo’s zijn 
delicate en een tikkeltje grillige beesten. Geen wonder dat deze veelzijdige 
vogel in de vorm van vogelmotiefjes de laatste tijd zo felbegeerd is! Ga voor 
fluo roze accessoires,  lichtroze gordijnen of verf meteen de hele muur in 
een paars-roze tintje. Het kan niet gek genoeg! Je kunt ook subtieler te 
werk gaan en werken met zachtroze kussens of decoratieve vogelbeeldjes. 

De perfecte omgeving voor onze gevederde vrienden is natuurlijk het Miami 
Vice-landschap uit de jaren ‘70. Typisch zijn de kleuren van het Art Deco 
District; pistachekleurtjes, zuurstokroze, marineblauw en turquoise. 

Ben je nog steeds niet onder de indruk? Vul het geheel dan aan met spiegels, 
lijsten en lampen voor dat extra beetje glamour! Combineer dit met posters 
met palmbomen aan de muur en Miami komt ineens een stuk dichterbij. 

11



GEO POP

Een andere trend uit het verleden (uit de jaren ’60 ) die zijn herintrede 
maakt is de Geo Pop-stijl. Dat is Pop-art met geometrische vormen. 
Muren, meubels en tapijten zijn fel gekleurd en er wordt veel gebruik 

gemaakt van vierkanten, driehoeken en rechthoeken. Het opvallende 
kleurspectrum zorgt zelfs voor een driedimensionaal effect. Het 
kleurgebruik kent trouwens geen grenzen; het moet vooral opvallen! 
Bezorgen de kleuren aan de muur je hoofdpijn? Kies dan voor een kleurrijk 
tapijt met geometrische vormen of lijst een leuke afbeelding in.
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GROENE ZONE

Haal de jungle naar binnen! De hoofdrolspelers van deze groene natuurstijl 
zijn een aantal van onze meest geliefde kamerplanten; de yucca-plant, de 
treurvijg, de klimop en de cactus. Deze planten herinneren ons aan de 
ongerepte natuur. Ze moeten dus zeker uit de verpakking worden gehaald! 

Pas op met een teveel aan planten in de huiskamer, dat kan een tuttig effect 
hebben. Varieer ook in het gebruik van bloempotten. Grijp niet steeds terug 
naar dezelfde saaie bruine pot, maar kies ook eens voor een metalen of 
houten bak. Hier fleurt de ruimte meteen van op. 

Je kunt de plantentrend doortrekken in je interieur en gaan voor behang of 
decoratie met plantenprints. Met zoiets aan de muur, creëer je een compleet 
nieuwe look. Maak het niet te overdreven en houd de rest van het design 
minimalistisch. 
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MUST HAVES VOOR DE LENTE

1.Marsala
Je kunt er niet omheen: marsala is de trendkleur voor 2015. Een gewaagde 

keuze van Pantone. Dit neemt niet weg dat de kleur perfect past in ons 
dagelijkse leven. Iedereen wil graag opvallen in de meute en doet er alles 

voor om anders te zijn dan de massa. Dit uit zich in felle kleurcontrasten 
in de mode en fashion-industrie.  Als je marsala net iets te veel van het 

goede vindt, dan kun je altijd gaan voor haar kleine, subtielere broertje terra. 
Deze kleur geeft je het gevoel omgeven te zijn door een Afrikaans landschap, 
starend naar de zonsondergang in de verte. Geef de finishing touch met koperen 

highlights en je bent helemaal klaar voor de lente!

2.Breng het buitengevoel naar binnen!
Nature is hot! De lente is dan ook het moment bij uitstek om het warme 

buitengevoel binnenshuis te halen. De belangrijkste trends van het voorjaar 
zijn kleurrijke vogelmotiefjes, waardevolle schatten uit de zee, groene planten 

en natuurstenen. Je leest het goed, spulletjes of trends die geschikt zijn voor elk 
interieur! Of je nu mijmert over een ruimte met romantische bloemenmotiefjes en 

sierlijke prints, of je meer thuis voelt in een ultramodern interieur dat gedomineerd 
wordt door flamingo’s en edelstenen – bringing the outside inside is de sleutel van 

het verhaal!

3.Japanse invloeden
Dit voorjaar zijn de prachtig ontworpen huizen uit Japan een bron van inspiratie voor 
veel interieurarchitecten. Het design van deze woningen leent zich uitstekend voor een 

fris lente-ontwerp. Denk aan fluwelen sofa’s, Japanse theepotten, handgeschilderd 
servies en reusachtige porseleinen vazen. Een kamerscherm mag ook zeker niet ontbreken 

als blikvanger in het Japans interieur.
14
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H A A L  D E  L E N T E  I N  J E  T U I N 
Trek er eens lekker op uit! Al is het maar tot in de tuin of tot op het balkon, de lente nodigt iedereen uit naar buiten te gaan. 
Je tuin of balkon vormt tijdens het voorjaar het perfecte achtergrondkader om gasten te ontvangen voor een smakelijke 
barbecue of een lekker tasje koffie. De inrichting ervan is dus net zo belangrijk als je interieur binnenshuis.  Westwing stelde 
deskundige Anja Klein, auteur en blogger bij“Horrorgarten“, enkele vragen over hoe we dit  paradijs in de natuur het best 
kunnen inrichten. 
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In haar blog „Der kleine Horrorgarten“ beschrijft Anja Klein alle kommer en kwel in het leven 
van een gepassioneerd tuinier. Slakroppen die door de slakken worden opgevreten, wortels die 
bezoek krijgen van de wortelvlieg, rode rozen die ineens geel blijken te zijn, …; het zijn maar 
enkele voorbeelden die aantonen hoe zwaar het leven van een hobbyist kan zijn. Als Anja niet 
in de tuin is, brengt ze haar tijd het liefst door in de keuken. Daar verwerkt ze haar oogst. Of 
ze zit achter haar bureau, waar ze verder werkt aan haar blog, haar boek “Urban gardening – 
Gärtnerglück für Großstadtpflanzen” of haar gloednieuwe tijdschrift “Frisch auf den Tisch”. In dit 
interview deelt Anja een aantal persoonlijke tuin- en balkontips.

WELKE PLANTEN KAN IK TIJDENS HET VOORJAAR OP HET BALKON ZETTEN?

Dit wordt voor een groot deel bepaald door de temperatuur en die is op haar beurt erg regio-afhankelijk. 
Zo is vorst in het voorjaar bijvoorbeeld zeer zeldzaam in het Rijnland. In de Allgäu-regio staan de 
zaken er dan weer heel anders voor. Ik zet mijn olijfboom midden maart al buiten. Lavendel, rozemarijn 
en laurier kunnen de kou ook best verdragen. Temperatuurgevoelige planten, zoals appelsalie en 
citroenverbena, zet ik zo dicht mogelijk bij de warme muur. In de winter bedek ik ze met noppenfolie 
of een winterfleece. Het is erg verleidelijk om je meest kleurrijke planten na de winter direct terug 
te verplaatsen naar de tuin. Helaas gebeurt dit vaak veel te snel, waardoor veel planten vroegtijdig 
afsterven. In de vroege bloei zijn ze immers veel gevoeliger voor lage temperaturen. Daarom kies je in 
de tuin beter voor planten die de vorst goed verdragen; met kleurrijke planten kun je beter nog een tijdje 
wachten.  Mijn tip: koop tijdens de herfst wilde tulpenbollen en verdeel die over je bloembakken. De 
tulpen bloeien heel vroeg, ze worden 20 cm hoog en blijven ook terugkomen. Zijn ze eenmaal verdord, dan 
is er weer plek voor andere planten of bloemen. 
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WELKE GROENTE- OF FRUITSOORTEN ZIJN GESCHIKT VOOR HET BALKON?

Je kan alles maar één keer zaaien. Of er ook vruchten groeien, hangt af van de grootte en diepte van 
de bloembakken. Als je soortzuiver zaad gebruikt, kan je aan het einde van het seizoen je eigen zaad 

voor het volgende jaar oogsten. Bladsla, rucola, radijs en kruiden zoals peterselie, bieslook en dille 
groeien zeer goed in klassieke, lange, platte bloembakken en kunnen vroeg worden geoogst. Als je wat 

kleur wilt, zaai dan ook wat zomerbloemen. Vlinders en insecten komen af op de opvallende kleurtjes. 
Snijbonen hebben een diepere bloembak nodig. Deze groenten houden trouwens stikstof vast in hun 

wortels. Na het oogsten kunnen hun wortels als natuurlijke meststof voor de volgende planten worden 
gebruikt. Ik heb een voorliefde voor geur en kleur, daarom zaai ik altijd wat zoete erwten in dezelfde 

bloempot. Ze zijn ondertussen ook gegroeid, hun bloemen ruiken echt heerlijk! Voederbiet is ook erg populair. 
Deze plant vind je in verschillende kleuren en doet qua schoonheid niet onder voor veel sierplanten. Pluk 

steeds alleen de buitenste  bladeren, zo heb je er langer plezier van. Paprika, chili en tomaten zijn ook heel 
geschikt voor het balkon. Er zijn speciale soorten, die niet te groot worden. Ik plant altijd basilicum aan de 
voet van de planten. Basilicum heeft een positieve invloed op de andere flora en is heerlijk bij een stukje 

mozzarella!
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WELKE BLOEMEN, GROENTE- OF FRUITSOORTEN MOET JE RICHTING HET 
ZUIDEN OF HET NOORDEN PLANTEN?

Als je balkon naar het noorden gericht is, wordt het moeilijk om er kleurrijke bloemen of groenten 
te planten. Beide eisen een minimum aan zon. Maar er zijn ook groene planten die wel groeien op 
een naar het noorden gericht balkon. Je kunt ook altijd met groentinten en bladstructuren spelen. 

Ik werk vaak met kleurrijke accessoires; zo vul ik de bloempakken soms met jampotten, waar ik dan 
wilde bloemen in zaai. Dit werkt natuurlijk alleen als er niet te veel wind op het balkon staat, anders 

vliegen de bloemen weg. Als de zon een paar uur per dag op je balkon schijnt, kan je begonia’s planten. 
Begonia’s bestaan in verschillende soorten, en ze zijn relatief gemakkelijk te onderhouden. Een paar jaar 

geleden heb ik ze op de vensterbank gezet. Ze kregen maar twee uur zon per dag en groeiden toch flink. 
Ik was ervan onder de indruk! Als je balkon zes uur per dag in de zon ligt, kan je planten wat je hartje 

begeert. Voor tomaten, paprika’s en pepers kan er echter nooit genoeg zon zijn. Hoe meer zon ze krijgen, 
hoe lekkerder hun vruchten.
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URBAN GARDENING: KAN IK MET MIJN BALKON IN DE STAD  
ZELFVOORZIENEND ZIJN? 

Deels. Voor alle groenten en fruit voldoet een stadsbalkon natuurlijk niet, daar slaag ik niet eens 
in met mijn tuin. Maar dit betekent niet dat je er zelfs niet aan moet beginnen, je kunt ook in de 
stad flink wat fruit en groenten oogsten! Het is vooral belangrijk dat je balkon veel zon krijgt; zes 
uur per dag is echt wel het minimum voor de meeste groenten. Een goede ondergrond is ook heel 
belangrijk. Ik gebruik altijd turfvrije potgrond, omdat die beter is voor het milieu. Je hoeft de aarde 
niet elk jaar te vervangen. Het voldoet als je een derde vervangt door nieuwe potgrond of compost. 
Met een wormenbak kan je zelfs je eigen compost maken.
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WELKE ZORG HEBBEN PLANTEN, FRUIT EN GROENTEN NODIG?

Het belangrijkste is dat ze regelmatig voeding en water krijgen. Als je kwaliteitsvolle potgrond 
gebruikt, dan is de plant ongeveer zes weken van voedingsstoffen voorzien. Na zes weken moet de 
potgrond opnieuw voeding krijgen. Zorg er altijd voor dat je organische bio-meststof gebruikt. Je 
moet je oogst nog opeten! In theorie kun je je eigen meststof maken van brandnetels en smeerwortel. 
Nadeel hiervan is dat het na een tijdje erg begint te stinken, niet ideaal voor op het balkon dus.  Je 
kunt wel een laag geplette brandnetels toevoegen aan je potgrond. Deze blijft dan langer vochtig 
(droge aarde is een vaak voorkomend probleem als je werkt met bloembakken). Als de zon schijnt, 
moet je ervoor zorgen dat de planten tweemaal per dag water krijgen. Persoonlijk heb ik goede ervaringen 
met zelf irrigerende kweekbakken. Ze zijn wat duurder, maar deze aankoop is zeker de moeite waard. 
Wat ook goed werkt, zijn plastic flessen. Snij de onderkant van de fles af, maak gaatjes in de dop en 
zorg ervoor dat de hals van de fles tot diep in de potgrond zit. Vul de fles vervolgens met water. Het 
water zal langzaam door de kleine gaatjes stromen. Op die manier worden de planten langer voorzien 
van water.  Controleer regelmatig of je planten ziektevrij zijn. Ik snij de zieke of dode plantdelen altijd af 
en bind de vertakkingen meestal vast. 
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THEMA TUIN 

To do’s:

• Snoei verwelkte planten en rozen 

• Breng de bladeren naar de composthoop

• Breng de moestuin in orde: verwijder het onkruid, lever compost 
en organische mest aan

• Moestuin omspitten

• Tuinmeubels naar buiten halen en schoonmaken 

In het voorjaar zaaien:

• In februari (liefst in een serre of binnenshuis): koolrabi, 
boerenkool, snijbiet, tomaten, chili, paprika en aubergine  
Ook leeuwenbekjes, zinnia en cosmea

• Begin maart: tuinbonen

• Midden maart (bij zacht weer): aardappelen, bonen, erwten

• April: Marokkaanse vlasbekje, radijs, bladsla
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