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Over deschutting
Zeg, heb jij jouw tuinbonen al gezaaid,  

of wacht je nog even?”, roept mijn 
buurvrouw, ondersteboven met haar handen 

in de klei, op de volkstuin. Al kletsend bepalen we 
dat het tijd is. Het is fijn om dingen samen door 
te nemen, en je passie met iemand te delen die 
net zo enthousiast is als jij. Dat is hoe Gardeners’ 
World magazine werkt. Samen gaan we aan de 
slag, en er staat een wereld vol tips en inspiratie 
voor je klaar. Nu leer je iemand pas echt kennen 
als je zijn tuin bekijkt. Staan er rechte rijtjes sla 
en radijsjes, is het een zee van rozen, of staat 
het er vol wilde bloemen voor bijen? Voor ons 
magazine geldt hetzelfde. Daar is dit miniboekje 
voor bedoeld. Kom dus even bij ons over de 
schutting kijken om kennis te maken. Tuinier met 
ons mee, en wees welkom!

“
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Er gaat niets boven de smaak van verse tuinkruiden.  
Monty vertelt hoe je een rijke oogst krijgt voor een fractie van 
de prijs die je bij de supermarkt betaalt. 

V oor veel mensen die zichzelf als 
enthousiaste tuiniers zouden 
kunnen bestempelen, bestaat 

het hele tuinierrepertoire uit gras maaien 
en groenten verbouwen. Zelfverbouwde 
groente is synoniem voor eerlijk en gezond. 
Moestuinen zijn populair en elke publicatie 
over tuinieren, inclusief Gardeners’ World op 
tv en dit tijdschrift, besteedt behoorlijk wat 
aandacht aan het telen van groenten. Ik geef 
toe dat ik niet geheel belangeloos ben. Op 
Longmeadow heb ik twee moestuinen en van 
jongs af aan kweek ik groenten – ik kan me 
tuinieren zonder dat niet eens voorstellen. 
Toch denk ik dat het kweken van groenten 
minder aandacht verdient dan het kweken 
van tuinkruiden.

Daar zijn drie redenen voor. Ten eerste is 
een kruidentuin meestal een prachtige plek. 
Een moestuin kan dat natuurlijk ook zijn, 
maar daar wint het praktische het vaak van 
de pracht. We bewonderen de perfecte rijtjes 
met wortelen, bonen en rode bieten meer 
om de traditionele vaardigheden en zorg die 
ermee gemoeid zijn dan om hun eigenlijke 
schoonheid. In feite hebben de meeste 
tuinkruiden veel minder tijd en aandacht 
nodig dan groenten, en juist daarom bestaat 
er in de tuinierswereld een lichte neiging 
om er minder waarde aan toe te kennen. De 
vreemde, om niet te zeggen verdraaide, logica 

van traditionele (grotendeels mannelijke) 
kwekers is dat lastige en veeleisende planten 
automatisch ‘beter’ zijn. Dat is onzin. 

Ten tweede zijn tuinkruiden belangrijk 
voor elke maaltijd en alle eters. We wringen 
ons in duizend bochten op dieetgebied, van 
veganisme en keto tot 5/2, maar welk dieet je 
ook volgt, tuinkruiden maken er altijd deel van 
uit. Ze zijn wezenlijk en essentieel.

Ten derde lenen tuinkruiden zich voor 
allerlei soorten potten en kunnen ze ook 
in kleine ruimtes goed en gul groeien. Wat 
er ook gezegd wordt, groenten kweken in 
potten is een halfbakken oplossing. Het is 
beter dan niets, maar het haalt het nooit bij 
een moestuin. Maar veel tuinkruiden groeien 
in een pot juist beter dan in de volle grond. 
Zo hebben sommige populaire tuinkruiden, 
zoals tijm, rozemarijn en salie, arme grond, 
extreme drainage en heel veel zon nodig. 
Dat is lastig als je zware of vruchtbare grond 
hebt. En het betekent ook dat iedereen met 
een vensterbank veelgebruikte tuinkruiden 
kan kweken, wat van groenten niet gezegd 
kan worden.

Rijke oogst
Maar waarom zou je? Tegenwoordig kun je 
bij elke supermarkt kiezen uit een redelijk 
aanbod weelderige tuinkruiden die keurig in 
potjes staan. Basilicum, peterselie, koriander 
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Monty haalt een enorme 
kruidenoogst uit zijn 

weelderige kruidentuin  
op Longmeadow.

 Tuinkruiden zijn belangrijk voor 
elke maaltijd en alle eters. Ze zijn 

wezenlijk en essentieel. 
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 Een kruidentuin kan veel meer zijn dan een voordelige bron van 
smaak en gezondheid. Het kan een mooie plek op zich vormen. 

en munt zijn overal verkrijgbaar. Is het niet 
makkelijker om die te kopen en te gebruiken, 
en daarna een nieuwe pot te kopen, in 
plaats van het gedoe van zelf kweken? Dit 
geldt echter voor een zeer beperkte groep 
kruidensoorten en het is hoe dan ook 
afzetterij, want de plantjes zijn veel duurder 
en van veel slechtere kwaliteit dan wat je zelf 
kunt kweken.

Neem basilicum. Voor een paar euro 
koop je een pot vol fris ogende blaadjes 
met een heerlijk intense geur. Maar kijk 
eens goed. Elke pot bevat zo’n tien tot wel 
twintig plantjes. Kijk nu naar de basilicum 
die ik in mijn tuin kweek. Die is in wezen 
gelijk, behalve dat al mijn planten tussen 
de 15 en 60 cm hoog zijn. Elke plant geeft 
een minstens vijf keer grotere oogst dan 
de tientallen miniplantjes in een potje bij 
elkaar. En omdat de wortelstelsels diep 
en breed zijn, hebben mijn planten een 
smaakintensiteit waarvan dat winkelspul 
alleen maar kan dromen. Ten slotte komt 
elk van mijn planten voort uit één zaadje. 
Ik heb het opgezocht op internet en op het 
moment van schrijven koop je ongeveer zes 
basilicumzaadjes voor 1 eurocent. Voeg daar 
wat potgrond en een hergebruikte plastic pot 
of zaaibak aan toe, en de prijs schiet omhoog 

Monty’s zelf verbouwde 
basilicum (links) is 

superieur aan de plant 
uit de supermarkt.

Zelf gekweekt (links) 
versus supermarkt.

Geurige rozemarijn, 
marjolein, tijm en 
venkel groeien 
tevreden naast elkaar.
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naar ongeveer 1 eurocent per plant. Bijna 
alle tuinkruiden kun je uit zaad opkweken, 
maar eenjarige kruiden, zoals basilicum, dille, 
komkommerkruid, koriander en peterselie, 
geven de meeste waar voor je tijd en moeite.

Het is triest om tuinkruiden alleen als gar
nering of strooisel te gebruiken. Tuinkruiden 
lenen zich voor gul gebruik, zowel in termen 
van kwantiteit als kwaliteit. Ik pluk graag 
mooie bossen peterselie, die we in een grote 
vaas in de keuken zetten. We gebruiken 
liever handenvol dan snufjes. Verse munt 
voor thee is lekkerder en gezonder dan 
gedroogde. Tijdens het groeiseizoen, van 
april tot oktober, heb je daar een eindeloze 
voorraad pepermunt en groene munt voor 
nodig. Lamsvlees uit de oven moet worden 
bereid op een bedje van rozemarijn, en met 
verse basilicum maak je een pesto die veel 
lekkerder is dan het duurste spul uit de 
beste Italiaansespecialiteitenwinkel. Je kunt 
mandenvol oogsten om pesto te maken en 
dan in te vriezen.

Ik heb in de zomer eens een experiment 
gedaan: ik kocht een potje basilicum in 
de supermarkt en plantte de zaailingen in 
aparte potjes. Ze groeiden veel beter dan ze 
anders zouden hebben gedaan, maar niet zo 
goed als de planten die ik zelf uit zaad had 
opgekweekt. De gezondheid van een plant 
wordt namelijk in een heel vroeg stadium 
bepaald: tussen ontkiemen en uitplanten. 
Toch leverde één potje tien potten met 
planten op, die maandenlang meegingen.

Zoveel kruiden, zoveel smaken
Maar een kruidentuin kan veel en veel meer 
zijn dan een voordelige bron van smaak 
en gezondheid. Het kan een mooie plek op 
zich vormen. Op Longmeadow hebben we 
de oude buxustuin getransformeerd tot 
een kruidentuin met rozen, iris en taxus, en 
reuzenvenkel en lavasplanten (Levisticum 
officinale) die wel drie meter hoog worden. 
Verschillende soorten salie spreiden zich 
uit over de bestrating, en tijm en marjolein 
staan te bakken in de allerarmste grond, 
zodat ze sterk en intens van smaak worden. 
Bonenkruid, bieslook, roomse kervel, 
peterselie en zuring groeien in het bed met 
de meeste schaduw, naast vingerhoedskruid, 
damastbloem en akelei. Citroenmelisse 
moet worden ingetoomd en citroenverbena 
juist beschermd. Ik kweek laurier in potten, 
omdat strenge vorst de planten reduceert 
tot een dorre puinhoop (waarvan ze zich 
overigens herstellen). We hebben heggen 
van rozemarijn (‘Miss Jessopp’s Upright’, 
een vergissing, want deze variëteit is te 
spichtig – kies voor een rozemarijnheg de 
meest bossige, sterkste soort) en lavendel 
in potten, omdat lavendel onze winters haat. 
Franse dragon is niet zo winterhard, dus die 
kun je beter niet het hele jaar buiten laten 
staan. Daarentegen is Russische dragon 
heel vorstbestendig, maar niet lekker, dus 
voor alle zekerheid zetten we elk najaar wat 
Franse dragon binnen.

Een tuinkruid als platte 
peterselie gedijt goed in 
potten, zoals deze verzinkte 
metalen voedertrog.
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Ik heb een tijd verschillende muntsoorten 
gekweekt – pepermunt, groene munt, witte 
munt en Marokkaanse munt – in vakken 
gescheiden door klinkers, maar ze woekeren 
als onkruid. Dus ik kweek nu muntplanten 
in verzinkte wastobbes, waarin ze heel 
tevreden zijn.

De rozen, ‘Madame Alfred Carrière’ en 
‘Souvenir du Docteur Jamain’, groeien tegen 
muren op het oosten, en de vochtminnende 
grote kaardenbol heeft een plekje veroverd 
tussen de droogteminnende, mediterrane 
kruiden. Planten vergeten soms de regels  
te volgen.

Ik verbouw basilicum in de kas rond de 
voet van tomaten, want deze planten houden 
elkaar graag gezelschap, zowel in de grond 
als op ons bord. Buiten doet basilicum het 
ook prima, maar kou maakt de blaadjes hard 
en verpest de smaak. Basilicum is op zijn 
best als grote, sterke plant in een constant 
warme omgeving en vochtige grond. Op 
Longmeadow is dat vocht geen probleem, 
maar warmte is lastig.

Peterselie is een van onze basiskruiden 
en ik verbouw het in grote hoeveelheden: 
zeker honderd planten per jaar, gezaaid in 
drie partijen (februari, april en juli). De sterke 
planten staan minstens 23 cm uit elkaar en 
hebben penwortels die net zo lang en breed 
zijn als hun neven, de wortelen. Elke plant 
kun je twee of drie keer tot op de grond 
afsnijden voordat hij doorschiet en zaad 
zet. Dan is net de volgende partij, die twee 
tot drie weken daarvoor is uitgeplant, klaar 
voor de oogst. Het resultaat is een eindeloze 
aanvoer van peterselie voor de prijs van één 
zakje zaad. Dat gaat je niet lukken met zo’n 
potje sprietige peterseliezaailingen uit  
de supermarkt.

De moraal is dat we tuinkruiden niet 
langer moeten zien als een kanttekening bij 
groenten, maar als een zelfstandig hoofdstuk 
dat een vensterbank kan transformeren of 
een volwaardige kruidentuin kan vormen.

Monty zaait elk jaar drie 
partijen platte peterselie.

 Zie tuinkruiden niet als 
een kanttekening bij 

groenten, maar als een 
zelfstandig hoofdstuk. 
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We kweken elk jaar tientallen 
basilicumplanten en Sarah gebruikt 
bijna alles om zelf pesto te maken. Die 
eten we vers met pasta, aardappelen 
of lekker brood, of vriezen we in om 
‘s winters te eten. Geen partij is gelijk, 
maar het is altijd heerlijk.

● 85 g verse basilicumblaadjes
● 30 g pijnboompitten
● 1 grote knoflookteen
● snufje zeezout
● 100 ml olijfolie
● 75 g geraspte Parmezaanse kaas

WERKWIJZE
1 Doe basilicumblaadjes, pijnboom
pitten, knoflook en zout in een keuken
machine en laat die een paar seconden 
draaien tot alles grof gehakt is. Het is 
belangrijk om het niet te fijn te malen, 
want dan wordt het blubberig. Voeg via 
de bovenkant van de machine de olijf
olie in een dun straaltje toe en mix 
totdat de olie is opgenomen. Roer er 
tenslotte de kaas door.
2 Je kunt de ingrediënten ook met een 
vijzel en stamper tot een pasta 
mengen. Gebruik dan grof zeezout, 
want dat werkt als schuurmiddel en 
helpt de blaadjes te vermalen. Deze 
manier is trager dan de keukenmachine 
en meer werk – maar wel veel leuker!
3 Als je de pesto voor pasta wilt gebrui
ken, giet dan de pasta af, maar bewaar 
een eetlepel van het kookvocht. Doe 
een klontje boter in de pan en voeg het 
achtergehouden kookvocht toe.
4 Doe de afgegoten pasta erbij en roer 
de verse pesto erdoor. Voeg zo nodig 
meer olie toe en serveer direct met 
extra geraspte kaas.

Pestorecept  
van Sarah Don 
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Even naar buiten wippen om je zelf gekweekte 
verse tuinkruiden en groenten te plukken, geeft 
enorm veel voldoening. Als je weinig ruimte hebt, 
moet je inventief te zijn. Kies gewassen die goed 
gedijen in een pot, dan kun je elke ruimte 
optimaal benutten, ook een veranda, voortuin, 

balkon en zelfs een vensterbank. Veel groenten 
smaken niet alleen goed, maar zien er ook goed 
uit, dus een pot kan zowel mooi als productief 
zijn. Door meerdere potten bij elkaar te zetten, 
ziet een ruimte er meteen anders uit. Vers 
geoogste groenten zitten boordevol smaak en 

ook tuinkruiden kun je beter vers dan gedroogd 
eten. Ze maken de smaak van gerechten intenser 
en hun frisse kleuren staan mooi op je bord.

April is de ideale maand voor het in potten 
zetten van jonge planten die je de komende 
zomer van een smakelijke opbrengst voorzien.

Geen ruimte voor een eigen moestuin? De potten van Joe Swift met tuinkruiden, groenten 
en bloemen inspireren je tot mooie en productieve composities. 

Rijke oogst

Zelfs uit de 
kleinste potten 
haal je een gulle 
groenteoogst.

Groentetuin in pot
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Tafelgenoot

Slabak
Deze plantenbak ziet er mooi uit 
en alle planten zijn eetbaar: een 
complete gemengde salade! De 
grasachtige bieslook en de 
viooltjes (die een zoete smaak 
hebben en elk gerecht verfraaien) 
staan achter in de bak om voor 
hoogte te zorgen, terwijl de jonge 
slaplanten voorin mooi contraste
ren. Ik heb turfvrije, universele 

De geurige Pelargonium en 
mooie tijmplant in deze ondiepe 
pot zijn heel geschikt voor op een 
tafel. Het loof van de Pelargo-
nium, die de hele zomer bloeit, 
kun je gebruiken om aromatische 
suiker voor gebak te maken (ver
gelijkbaar met lavendelsuiker). 
Met de naar citroen geurende 
tijm breng je allerlei gerechten  
op smaak. 
Tip Zet de pot op een zonnige 
plek, maar niet voordat de 
laatste vorst voorbij is, want 
een Pelargonium is niet 
vorstbestendig. Nijp de 
groeitoppen uit de Pelargo
nium om een bossige groei 
en rijkere bloei te stimuleren.

potgrond gebruikt en niet te veel 
drainagemateriaal toegevoegd, 
omdat deze planten overtollig 
vocht snel absorberen.
Tip Hoewel deze plantenbak 
een deel van de dag in de 
schaduw staat, groeien de 
planten goed. Geef regelmatig 
water, want het vele loof heeft 
een grote vochtbehoefte. 

Zet deze pot met Pelargonium 
en tijm op een zonnige plek.

Tijm ‘Archer’s 
Gold’ x 2

Pelargonium 
‘Odorata Pino’ x 1

Terracotta pot, 30 cm

Pelargonium en 
citroen tijm zijn een 

prachtige combinatie.
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Sla ‘Red 
Romaine’ x 3

Viola ‘Sorbet 
orange’ x 4

Bieslook x 1

Plantenbak met 
leisteeneffect, 45 cm

Sla  
‘Oak Leaf Green’ x 2

Al deze planten zijn 
eetbaar, dus je hebt een 

complete gemengde 
salade onder handbereik.
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Volle bak 
met bonen
Deze pot geeft gedurende de 
zomer een goede opbrengst. Ik 
heb dwergsperziebonen (geen 
klimmende soort) en frisse 
groene munt (lekker voor 
muntthee) bij elkaar gezet en 
die het daarna onderling laten 
uitvechten. De bonen heb ik 
verspreid over de pot in bio
logische, universele potgrond 
zonder toevoegingen. 
Tip Deze planten kunnen niet 
goed tegen droge grond en 
hun wortels hebben veel 
ruimte nodig, dus kies een 
diepe pot. Oogst de bonen 
regelmatig om de producti
viteit te stimuleren. 

Kies voor deze pot een niet
klimmende dwergsperzieboon.

Fris smakende 
munt vormt goed 
gezelschap voor 
sperziebonen.

Dwergsperzieboon  
‘Purple Teepee’ x 5

Gegla zuurde 
pot, 30 cm

Mentha spicata 
‘Tashkent’ x 1

Gardeners’ World12



Aromatherapie
De hoofdrolspeler in deze pot is de 
bronzen venkel. De kleur en zachte 
structuur staan prachtig bij de 
glanzende pot. Ik ben erg tevreden 
over de totale hoogte en de combi
natie van de bronzen, gele, zilveren 

en paarse tinten. Daarbij versprei
den de planten allerlei aroma’s. De 
Helichrysum heeft een sterke 
kerrie geur, de lavendel is lekker in 
gebak, en met de naar anijs 
smakende venkelblaadjes en 

zaadjes breng je soepen en 
curry’s op smaak. Al deze planten 
houden van goede drainage, dus 
heb ik wat plantenkorrels aan de 
potgrond toegevoegd en de pot in 
de zon gezet. 

Tip Oogst de venkel door hele 
stengels bij de grond af te 
knippen, dan blijft de plant 
sierlijk. De lavendel en Helichry
sum zijn struiken, dus zet die in 
de tuin als ze de pot uit groeien.

Bronzen venkel 
x 1

Lavendel  
‘Munstead’ x 1

Helichrysum 
italicum x 2

Koper kleurige, 
geglazuurde pot, 
doorsnee 30 cm

Deze geurige pot vormt 
een opvallend pronkstuk.

Groentetuin in pot
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Eersteklas 
oogst
Haal het maximale uit je 
potten met de volgende 
 eenvoudige tips:
� Deze potten voeden niet een 
zomer lang een heel gezin, maar 
ze zien er mooi uit en geven al 
snel na het planten regelmatig 
een smakelijke opbrengst. Van 
de meeste planten moet je 
blijven oogsten om ze produc
tief te houden. 
� Wacht met oogsten totdat 
een groente goed gaat groeien. 
Oogst nooit te veel tegelijk. Laat 
altijd genoeg loof zitten om de 
plant van energie te voorzien. 
� Het ideale moment om in de  
zomer te oogsten is ‘s ochtends 
nadat de dauw is opgedroogd, 
maar vóór de middaghitte. Of 
anders later op de dag, als de 
temperatuur weer is gezakt. 
� Als een plant zich na de oogst 
niet herstelt, haal hem dan uit 
de pot, eet wat ervan over is of 
gooi hem weg, en vul het gat 
met een andere of dezelfde 
plant, zodat de pot mooi blijft. 
� Oogst van planten die sprietig 
worden of andere planten over
woekeren om ze compact en 
binnen proporties te houden. 
� Koop de eetbare planten bij 
biologische kwekers. Zo vermijd 
je dat je allerlei chemicaliën 
consumeert die de sierplanten
teelt gebruikt.

Problemen 
oplossen
De frequentie van water geven kan 
verschillen, afhankelijk van hun plek 
(zon of schaduw), de soort pot, de 
potgrond, de wateropname en het 
weer. Potten drogen snel uit, dus 
controleer regelmatig of de pot  
 grond net onder het oppervlak 
vochtig is en geef water als dat niet 
het geval is. Geef ‘s morgens of 
‘s avonds water. Bemest regelmatig: 
geef de aromatische planten en de 
planten op tafel elke twee weken 
verdund vloeibaar zeewierextract, 
en de andere twee potten elke 
week. Ze blijven zo goed als onge
diertevrij, maar pas op voor slakken 
en knip bladeren met symptomen 
van schimmelziekten af.

Geef potplanten meteen na het planten royaal water.

Oogst regelmatig om 
nieuwe productie te 
stimuleren.
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Een minivijver
voor beestjes
Heb je weinig ruimte, maar wil je toch een vijver?  
Dit project van Adam biedt de oplossing. Zijn stappenplan 
zorgt voor leven in je tuin. 

Adams vijver, in een gerecyclede 
zinken kuip van rond de € 25, 

kostte in totaal minder dan € 150.

  Het voorjaar is de ideale periode  
om een minivijver te maken.  

15
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Zelf een vijver maken
Het voorjaar is de ideale periode om een 
minivijver te maken, want dan zie je de 
maanden daarna hoe hij tot leven komt. Mijn 
bak is zichtbaar vanuit mijn woonkamer en 
het is fascinerend om alle verschillende 
dieren die erop afkomen te observeren. Kies 
een plek in de schaduw zodat het metaal in 
de zon niet te warm wordt, want daar 
kunnen de levende bewoners slecht tegen. 
Zet de bak op zijn plek als hij nog leeg is, 
want zelfs de kleinste bak is loodzwaar als er 
eenmaal water in zit.

1  Zet de bak op zijn plek. Check boven of hij 
waterpas staat en leg eventueel plankjes 

onder de laagste kant voor het juiste niveau.

2 Vul de bak met water. Hij moet voor twee 
derde vol zijn voordat je stap 3 uitvoert.

3 De planten die ik had gekocht, zaten in iets 
te kleine potten, dus ik heb de meeste 

eerst verpot voordat ik ze in de vijver zette. 
Gebruik vijvermanden die anderhalf keer zo 
groot zijn als de oude. Vul de nieuwe mand 
deels met vijverpotgrond en zet de plant daar 
zó in dat de wortelhals net onder de rand blijft. 
Vul aan met meer potgrond en dek af met 
grind, waardoor de potgrond niet wegspoelt.

4 Controleer welke waterdiepte de verschil
lende planten nodig hebben, want dat 

bepaalt hoe ver elke mand onder water moet 
staan. Zet de manden waar nodig op bak
stenen om de vereiste diepte te bereiken. 

5 Als je tevreden bent over de planten en 
hun plek, leg dan stenen en kiezels rond 

de manden. Bewaar wat kleinere kiezels om 
eventuele gaten tussen grotere stenen en 
manden op te vullen. Zorg ervoor dat aan 
minstens één kant van de bak de stenen 
boven het water uitkomen, zodat beestjes 
veilig het water in en uit kunnen komen. 

6 Laat de bak nu helemaal vollopen met 
water. Ik laat het water meestal een tijdje 

overstromen, zodat eventuele potgrond de 
bak uit spoelt. Het kan zijn dat het water in het 
begin verkleurt, maar dankzij de planten zal er 
na verloop van tijd een evenwicht ontstaan, 
waardoor het water weer helder wordt. Splits 
planten die te groot worden.

Dit heb je nodig
� Grote, waterdichte bak
� Een lange waterpas
� Water om de bak te vullen
� Verschillende vijverplanten (zie verderop)
� Vijvermanden
� Turfvrije vijverpotgrond
� Gewassen grind voor op de potgrond
� Bakstenen om de planten op te zetten
� (Gewassen) kiezels in diverse maten

Stap voor stap
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Je vijver onderhouden
Een van de voordelen van deze faunaoase is 
dat hij niet superschoon hoeft te zijn, dus ik 
hanteer een onderhoudsarme benadering. In 
het algemeen heeft een minivijver niet veel 
aandacht nodig. De groeiende planten en de 
beestjes die erop afkomen helpen om het 
water helder te houden.

� Houd ‘s zomers het waterniveau in de gaten. 
Tijdens de warmere maanden verdampt er ver
rassend veel water. Houd de bak vol en vergeet 
niet dat regenwater beter is dan kraanwater. 

� Fatsoeneer de bak in het najaar. Dat is na de 
piek van het paarseizoen, maar voordat de 
amfibieën in winterslaap gaan. 
� Verwijder woekerende groene alg. Ik wikkel 
de algenslierten gewoon om een stok die ik in 
het water ronddraai.
� Maak een dichtgegroeide vijver in het najaar 
helemaal schoon. Dit hoef je maar eens in de 
paar jaar te doen. Bewaar het water en gebruik 
het opnieuw.
� Splits de planten in het voorjaar en pot ze 
opnieuw op.

Bladeren aan de 
oppervlakte bieden 

een rustplek voor 
insecten als libellen.
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10 beste vijverplanten 
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� Valse moeras
anemoon  (Anemopsis 
californica) Oeverplant, 
oorspronkelijk uit 
NoordAmerika, heeft 
grote, witte bloemen, 
vaak met een glimpje 
roze. In het najaar 
kleuren de brede, 
groene bladeren mooi 
rood. Hoogte x 
Breedte 45 cm x 50 cm

� Am. blauwe lis 
(Iris versicolor)
Er zijn veel mooie 
irissoorten voor een 
kleine vijver, maar ik ben 
gek op deze. Hij heeft 
stevige, rechtopgaande, 
smalle groene bladeren 
en krijgt begin zomer 
aantrekkelijke blauw
paarse bloemen. 
H x B 80 cm x 25 cm

� Grote kattenstaart  
(Lythrum salicaria)
Inheemse wilde bloem 
waarmee ik vaak werk. 
Hij creëert hoogte en 
’s zomers voorzien de 
nectarrijke, paarse 
bloemen insecten van 
voedsel en de vijver van 
kleur. Ik splits hem elke 
twee jaar. 
H x B 1,5 m x 50 cm

� Bonte moeras
anemoon (Houttuynia 
cordata ‘Chameleon’)  
Een plant die je heel 
mooi of juist oerlelijk 
vindt. Zelf vind ik hem 
een interessante 
bodembedekker voor 
vijveroevers vanwege de 
opvallende roodgroen
gele bladeren.  
H x B 20 cm x 70 cm

� Egelboterbloem 
(Ranunculus flammula)
Inheemse oeverplant, 
met bovengrondse 
uitlopers, draagt de hele 
zomer gele boterbloem
pjes waarop bestuivers 
afkomen. Kan de huid 
irriteren, dus pak hem 
voorzichtig vast. Doet 
het goed in een pot.  
H x B 15 cm x 15 cm 
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� Goudknots
(Orontium aquaticum)
Op een zonnige plek 
produceert deze 
oeverplant begin zomer 
bijzondere gele 
bloemstelen, die mooie 
verticale accenten 
creëren en in elke vijver 
een markante blik
vanger vormen. 
H x B 30 cm x 70 cm

� Moerasgoudbloem
(Caltha palustris)
De moerasgoudbloem 
geeft de voorkeur aan 
ondiep water en heeft 
hartvormige blaadjes. 
Hij vormt stevige pollen 
die ik om de paar jaar 
splits. De gele bloemen 
trekken allerlei 
bestuivers aan. 
H x B 25 cm x 45 cm

� Moerasvergeet
mijnietje (Myosotis 
scorpioides)
Meerjarig variëteit met 
delicate blauwe 
bloempjes. Groeit over 
de randen van de bak, 
waardoor er een 
zachter beeld ontstaat. 
Is een goede habitat 
voor waterdiertjes.  
H x B 30 cm x 30 cm 

� Dwerglisdodde 
(Typha minima) 
Ik werk vaak met deze 
compacte lisdodde. De 
kleine biezen zijn ideaal 
voor vijvers in bakken. 
De smalle, mannelijke 
bloemstelen boven de 
ovale, vrouwelijke 
bloemen sieren elke 
kleine ruimte. 
H x B 60 cm x 45 cm

� Gele maskerbloem  
(Mimulus guttatus) 
Mijn oma gebruikte deze 
plant in haar vijvers en 
als kind vond ik hem al 
prachtig. De trechter
vormige gele bloemen 
met rode stipjes zorgen 
de hele zomer voor 
kleur. Is aantrekkelijk 
voor bestuivers.  
H x B 60 cm x 40 cm
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Groenten jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Asperge
‘Purple Passion’  
is zoet van smaak 
en rijk aan 
vitamines.

PLANTEN

OOGSTEN

Rijk aan folaat en vitamine A, C en K. Bevat ook saponines, die cholesterolverlagend kunnen 
werken. Oogst vanaf het derde jaar na zaaien/planten.
Plant  20 cm Afstand  30 cm tussen planten  45 cm tussen rijen

Asperge- 
broccoli
‘Early Purple 
Sprouting’ zit vol 
met anti  - 
oxidanten.

ZAAIEN

OOGSTEN

Extreem hoog gehalte aan vitamine A voor een sterker immuunsysteem en gezondere huid, en 
vitamine C ter ondersteuning van de celbescherming.

Zaai  2 cm Afstand  60 cm tussen planten  60 cm tussen rijen

Boerenkool 
‘Redbor’ is 
decoratief en 
voedzaam.

ZAAIEN

OOGSTEN

Rijk aan calcium, vitamine A, B, C en K, en de antioxidant luteïne.

Zaai  2 cm Afstand  60 cm tussen planten  45 cm tussen rijen

Courgette
‘Defender’ is een 
virusresistente 
plant met een 
grote opbrengst. 

ZAAIEN

OOGSTEN

Rijk aan kalium en vitamine A en C.

Zaai  2,5 cm Afstand  45 cm tussen planten  60-75 cm tussen rijen

Doperwten
‘Hurst Green 
Shaft’ geeft een 
rijke opbrengst 
aan lange peulen.

ZAAIEN

OOGSTEN

Rijke bron van vitamine A, C en K, en ook van vezels en eiwitten. Dopererwten helpen ook 
cholesterol te verlagen en het bloedsuikerniveau te reguleren.

Zaai  4 cm Afstand  7 cm tussen planten  60 cm tussen rijen

Knoflook
Olifantenknoflook 
heeft reusachtige 
tenen met een 
milde smaak.

PLANTEN

OOGSTEN

Is niet alleen lekker, maar heeft ook een antibacteriële en schimmel- en ontstekingsremmende 
werking.

Plant  4 cm Afstand  15 cm tussen planten  30 cm tussen rijen

Nieuwe 
aardappelen 
‘Rode Eersteling’ 
bevat een hoog 
gehalte aan 
antioxidanten.

POTEN

OOGSTEN

Nieuwe aardappelen bevatten veel vitamine C en zijn ook een bron van vitamine B6.

Poten  8-15 cm Afstand  30 cm tussen planten  45 cm tussen rijen

Paprika
‘Gypsy’ kan groen 
gegeten worden, 
maar heeft rood 
meer vitamine A.

ZAAIEN

OOGSTEN

Rode paprika’s bevatten meer bètacaroteen dan groene of gele. Het lichaam zet dat om in 
vitamine A.

Zaai  0,5 cm Afstand  45 cm tussen planten  45 cm tussen rijen

Pastinaken
‘Albion’ is van 
nature resistent 
tegen kanker.

ZAAIEN

OOGSTEN

Een goede bron van calcium, vezels, kalium, magnesium en vitamine C.

Zaai  2 cm Afstand  10-14 cm tussen planten  30 cm tussen rijen

Het hele jaar gezond
Moestuinplanner
Gebruik onze jaarplanner om groente, fruit en kruiden te zaaien, te planten en te oogsten.
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Moestuinplanner

Groenten vervolg
Peper
‘Cherry bomb’
is een beetje 
 pikant, maar niet 
té scherp.

ZAAIEN

OOGSTEN

Is vers rijk aan vitamine C. Bevat capsaïcine, dat een antibacteriële werking heeft en de pepers 
pikant maakt.

Zaai  dun, bedek met dun laagje aarde Afstand  38-45 cm tussen planten  60-75 cm tussen rijen

Pompoenen
‘Baby Bear’ heeft 
snel rijpende, 
sappige vruchten.

ZAAIEN

OOGSTEN

Bevat vezels, kalium en vitamine A, B6, C, E en K. De zaden zijn rijk aan zink.

Zaai  2,5 cm Afstand  90 cm tussen planten  90 cm tussen rijen

Savooiekool
‘January King 3’ 
heeft blauwe 
 bladeren en een 
rood hart.

ZAAIEN

OOGSTEN

Goede bron van calcium, kalium, mangaan, en vitamine B6, C en K.

Plant  1,5 cm Afstand  45 cm tussen planten  60 cm tussen rijen

Sla 
‘Little Gem’ 
(romaine) groeit 
snel en smaakt 
zoet.

ZAAIEN

OOGSTEN

Groenere bladeren leveren meer voedingsstoffen. Bron van ijzer en calcium.

Zaai  1 cm Afstand  35 cm tussen planten  38 cm tussen rijen

Snijbiet
‘Bright Lights’  
geeft stengels 
met verschillende 
kleuren.

ZAAIEN

OOGSTEN

Bevat vezels en vitamine A, C en K, en helpt het bloedsuikerniveau te reguleren. Snijbiet bevat 
oxaalzuur, dus mensen met nier- of galblaasproblemen kunnen het beter niet rauw eten.

Zaai  2,5 cm Afstand  20 cm tussen planten  45 cm tussen rijen 

Spinazie 
‘Bordeaux’ heeft 
rode stengels, 
donkergroen 
blad en een 
 zoete smaak.

ZAAIEN

OOGSTEN

Een rijke bron van vitamine K, dat belangrijk is voor de bloedstolling en gezonde botten.

Zaai  2 cm Afstand  15 cm tussen planten  30 cm tussen rijen

Tuinbonen
‘The Sutton’  
is ideaal voor in 
potten en kleine 
tuinen. 

ZAAIEN

OOGSTEN

Vezelrijk. Bevat meer eiwitten dan sperzie- of snijbonen. 
Zaai  8 cm Afstand  23 cm tussen planten  45 cm tussen rijen

Tomaten
‘Indigo Cherry 
Drops’ heeft een 
bijzondere paarse 
gloed.

ZAAIEN

OOGSTEN

Bevat de vitaminen A, C en E, die goed zijn voor zicht, huid en celbescherming, en een hoog 
gehalte aan de antioxidant anthocyaan.

Plant  2 cm Afstand  45 cm tussen planten  90 cm tussen rijen

Waterkers
Makkelijk te 
 kweken als 
 kiemgroente op 
de vensterbank.

ZAAIEN

OOGSTEN

Rijk aan calcium, ijzer en vitamine A, C en E.

Zaai  op oppervlak Afstand  10 cm tussen planten  25 cm tussen rijen

Wortelen
‘Rainbow Mix’ is 
een mengsel van 
gele, rode en 
paarse wortelen.

ZAAIEN

OOGSTEN

Bevat bètacaroteen, dat in het lichaam wordt omgezet in vitamine A, belangrijk voor ogen, 
longen en spijsvertering.

Zaai  1-2 cm Afstand  10 cm tussen planten  30 cm tussen rijen
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Fruit jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Aardbeien
‘Florian’ draagt 
mooie, roze bloe-
men en veel zoete 
vruchten.

PLANTEN

OOGSTEN

Rijk aan vitamine C en een bron van folaat, vezels en kalium.

Plant  uitlopers op grondoppervlak Afstand  30-45 cm tussen planten  30-45 cm tussen rijen

Appels
‘Fiesta’ heeft een 
frisse, zoete 
smaak. 

PLANTEN

OOGSTEN

Rijk aan vitamine C, vooral de schil. De natuurlijke chemische samenstelling helpt bij het 
verteren van vetzuren. 

Plant  op diepte van grondmarkering  Afstand  5 m tussen rijen

Bosbessen
‘Duke’ geeft late 
oogst, blaadjes 
kleuren rood in 
najaar.  

PLANTEN

OOGSTEN

Extreem hoge gehaltes aan antioxidanten en vitamine C. Wordt daarom gezien als superfood.

Plant  op zelfde niveau als in pot  Afstand  1,2 m tussen planten  1,5 m tussen rijen

Bramen
‘Chester’ is een 
doornloze zelf-
bestuiver met 
zoete vruchten.

PLANTEN

OOGSTEN

Zeer hoog vitamine C- en K-gehalte en goede bron van vezels.

Plant  op diepte van oude grondmarkering  Afstand  1,5 m tussen planten  2 m tussen rijen

Kersen
‘Morello’ heeft 
een licht zure 
smaak; perfect 
voor jam en taart.

PLANTEN

OOGSTEN

Bevat melatonine, belangrijk voor het slaap-waakritme. De zuurdere variëteiten bevatten de 
meeste antioxidanten. 

Plant  op diepte van grondmarkering  Afstand  3-5 m

Kruisbessen
‘Hinnonmaki 
Grön’ geeft veel 
grote, lekkere 
vruchten.

PLANT

OOGSTEN

Rijk aan vitamine C en ook een goede bron van vezels, kalium en mangaan.
Plant  op diepte van grondmarkering Afstand  1,5 m tussen planten  1,5 m tussen rijen

Rabarber
‘Ruby Jack’ produ-
ceert dikke, kleur-
rijke stengels.

PLANTEN

OOGSTEN

Eigenlijk groente, maar met zijn smaak lijkt het eerder fruit. Rijk aan polyfenolen, antioxidanten 
die de ontwikkeling van kankercellen remmen. Gekookt neemt dit gehalte nog verder toe.

Plant  met groeipunt 2 cm onder de grond Afstand  90 cm tussen planten  30 cm tussen rijen

Rode bessen
‘Redstart’ heeft 
een betrouwbare 
en rijke 
fruit opbrengst.

PLANTEN

OOGSTEN

Zeer hoog vitamine C-gehalte en goede bron van vezels.

Plant  op diepte van grondmarkering Afstand  1,2 m tussen planten  1,8 m tussen rijen

Vijgen
‘Brown Turkey’ 
geeft een be-
trouwbare, rijke 
oogst.

PLANTEN

OOGSTEN

Rijk aan oplosbare vezels, die de opname van voedingsstoffen en de spijsvertering bevorderen.

Plant  op diepte van grondmarkering Afstand  3-5 m

Zwarte bessen
‘Big Ben’ geeft 
een rijke oogst 
aan grote, zoete 
vruchten.

PLANTEN

OOGSTEN

Drink het verdunde bessensap warm om keelpijn te verzachten.

Plant  5 cm dieper dan bij kwekerij Afstand  1,5-2 m tussen planten  2 m tussen rijen
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Kruiden jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Basilicum
‘Red Rubin’  
heeft aroma-
tische, paarse 
blaadjes. 

ZAAIEN

OOGSTEN

Bevordert de spijsvertering en is het lekkerst meteen na de oogst.

Zaai  0,5 cm Afstand  30 cm tussen planten  30 cm tussen rijen

Dille
‘Tetra’ geeft rijke 
oogst aan aroma-
tische, donker-
groene bladeren.

ZAAIEN

OOGSTEN

Bron van vitamine A en C, en van mineralen zoals kalium. Probeer wortels niet te verstoren.

Zaai  1 cm Afstand  15 cm tussen planten  60 cm tussen rijen

Kamille 
Loopkamille (of 
Roomse kamille)  
kun je goed uit 
zaad opkweken.

ZAAIEN

OOGSTEN

Meestal gebruikt bij behandeling van slapeloosheid en maagklachten.

Zaai  0,5 cm Verspeen naar aparte potten wanneer zaailingen groot genoeg zijn om beet te pakken.

Koriander
‘Calypso’ schiet 
niet snel door, ide-
aal om meerdere 
keren te oogsten.

ZAAIEN

OOGSTEN

Heeft antibacteriële en schimmelremmende werking, en helpt darmfunctie en lage bloeddruk  
te reguleren.

Zaai  1 cm Afstand  30 cm tussen planten  23 cm tussen rijen

Laurier
Blaadjes om mee 
te koken.  

PLANTEN

OOGSTEN

Rijk aan vitamine C, foliumzuur en allerlei mineralen. Een grote dosis kan een verdovend effect 
hebben en tijdens zwangerschap schadelijk zijn.

Plant  op diepte van grondmarkering

Munt 
Goed voor het 
zetten van een 
verzachtende 
kruidenthee.

PLANTEN

OOGSTEN

Antiseptisch, ontstekingsremmend, antibacterieel en antiparasitair. Kan als massageolie bij 
spierpijn worden gebruikt.

Plant  Leg 5 cm lange gezonde wortels op zaaibakken, denk af met dunne laag vochtige potgrond.

Peterselie
De platte blad-
peterselie heeft 
een intensere 
smaak dan 
krulpeterselie.

ZAAIEN

OOGSTEN

Een bron van vitamine A, B, C en K. Verwijder bloemhoofden om oogstperiode te verlengen.

Zaai  1 cm Afstand  15 cm tussen planten  15 cm tussen rijen

Rozemarijn
‘Miss Jessopp’s 
Upright’ is 
compact en 
aromatisch.

PLANTEN

OOGSTEN

Heeft krachtige antibacteriële en schimmelremmende eigenschappen, moet dus met mate 
worden gegeten. Essentiële olie alleen voor uitwendig gebruik.

Plant  op zelfde niveau als bij kwekerij Afstand  50 cm tussen planten  50 cm tussen rijen

Salie
‘Purpurascens’  
heeft paars jong 
blad dat later 
groen kleurt.

ZAAIEN

OOGSTEN

Rijk aan nuttige oliën, mineralen en vitamine A, C en K. Kan bij overmatig gebruik giftig zijn.

Zaai  0,5 cm Afstand  45-60 cm tussen planten

Venkel 
Produceert dikke, 
witte bollen met 
anijsachtige 
smaak.

ZAAIEN

OOGSTEN

Een goede bron van calcium en kalium. Wordt gebruikt bij allerlei kwalen op gebied van 
spijsvertering en ademhaling.
Zaai  2,5 cm Afstand  30 cm tussen planten  30 cm tussen rijen
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De bijen en vlinders hebben het 
moeilijk. Gelukkig beseffen steeds 
meer mensen dat we met onze 
eigen tuin het verschil kunnen 
maken. Maar hoe staat het er 
eigenlijk voor met de welbekende 
tuin dieren in ons land? En hoe help 
je ze een handje in je eigen tuin? 

In sommige jaren, wanneer de omstandigheden precies goed 
zijn, kun je enorm veel distelvlinders zien. Dat gebeurde bijvoor
beeld in 2019. In Nederland werden er toen zeker 50.000 geteld, 
en in Engeland zelfs een half miljoen. Toch gaat het met veel 
vlinders niet goed. Sinds 1990 houdt de Vlinderstichting met 
behulp van honderden vrijwilligers de vlinderstand in Nederland 
bij. Er wordt steeds geteld tussen april en eind september, de 
periode dus dat de vlinders fladderen. 

In 2020 werden er meer vlinders geteld dan in 2018 en 2019, 
maar ten opzichte van de jaren daarvan is er een dalende trend. 
Met name in de zomer waren er veel minder vlinders dan je 
‘s zomers – het topseizoen voor vlinders – zou verwachten. Het 
lijkt erop dat de extreme droogte van de afgelopen jaren zijn tol 
eist. Ook de versnippering van het landschap, intensieve 
landbouw en de stikstofcrisis spelen een rol. Voor heide vlinders 
als het heide blauwtje, de heivlinder en de 
komma vlinder was 2020 een rampzalig 
jaar. En de kleine vos, tot vijf jaar 
geleden nog een talrijke vlinder in 
onze tuinen, liet zich bijna niet 
zien. 

Gelukkig is het niet voor alle 
vlinders kommer en kwel. Het 
boomblauwtje, de atalanta, het 
klein koolwitje en het bruin 
blauwtje deden het redelijk.

Vlinders

zoals in 2019. Er werden 
toen meer dan 

50.000 
geteld.

In sommige jaren  
is er een invasie van 

distelvlinders

Zorg voor  
meer natuur  
in je tuin
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Vlinders hebben nectar nodig voor de energie 
om te vliegen en om een partner te vinden. 
We moeten ernaar streven om tussen maart 
en november open, enkelvoudige bloemen te 
kweken, maar soms zijn er geen geschikte 
bloemen voor vlinders. Deze simpele voeder
schaal met suikeroplossing kan ze dan een 
handje helpen.

Je hebt nodig
❑ Suiker   ❑ Schone spons
❑ Water    ❑ Schaal 
❑ Steelpan  

1  Doe gelijke hoeveelheden suiker en 
water in een steelpan.

2  Breng het mengsel onder voortdurend 
roeren voorzichtig aan de kook, totdat 

de suiker is opgelost.

3  Knip de spons op maat en leg die in de 
schaal. Hij moet precies passen. 

4  Giet de suikeroplossing voorzichtig op 
de spons totdat die doorweekt is.

5  Zet de schaal buiten, zodat vlinders en 
andere bestuivende insecten ervan 

kunnen drinken.

Zo maak je een  
voederschaal voor vlinders

3
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Tuinvogels
Elk jaar vindt in januari de Nationale Tuin
vogeltelling plaats. Daar kan iedereen aan 
meedoen en het tellen zelf kost je maar een 
half uurtje van je tijd. In 2021 deden er ruim 
189.000 mensen mee die samen ruim 2,7 
miljoen vogels telden. Een absoluut record. 
Daarmee is de vogeltelling zelfs het grootste 
‘citizen  science’project van Nederland!

De meest getelde vogel in 2021 was 
wederom de huismus, die al vele jaren 
onbetwist op nummer één staat. De 
nummer twee, de koolmees, houdt dit 
plekje ook al jaren achtereen stevig vast. 
Maar waar de merel het tot enkele jaren 
geleden het erg goed deed, zie je dat deze 
het sinds 2018 moeilijker begint te krijgen. 
Toen zakte hij opeens van de derde naar de 
vijfde plek. Daar zijn waarschijnlijk twee 
belangrijke oorzaken voor. De eerste is het 
usutavirus, dat onder de merels veel 
slachtoffers maakte. De tweede is klimaat
verandering. Doordat onze winters zachter 
worden, zakken merels uit Noordwest 
Europa mogelijk minder vaak af naar het 
zuiden. Maar ondanks dit alles is de merel 
nog steeds de meest voorkomende vogel 
in Nederland. In 2021 klom de merel weer 
naar plek 4, niet ver achter de pimpelmees.

Gelukkig is er 
ook nog goed 
vogelnieuws te 
melden. Het gaat 
namelijk goed met de grote bonte specht! 
Eerst lieten hongerige spechten zich alleen in 
echt koude winters in onze tuinen zien, maar 
inmiddels weten ze de weg ook in milde 
winters te vinden. De laatste jaren worden 
ze steeds wat vaker in de tuinen geteld.

Sommige vogels, zoals de huismus, 
worden wel heel veel geteld, maar worden 
niet in de meeste tuinen gezien. Mussen 
leven nou eenmaal in groepen. Dus als je er 
eentje in een tuin ziet, zitten er geheid 
meer. Mussen worden meestal in groepen 
van acht geteld, maar worden slechts 
gemeld in 50% van de tuinen. De koolmees
jes daarentegen zitten in 85% van de tuinen, 
meestal in groepjes van vier.

Uiteraard kunnen de resultaten van de 
telling per jaar verschillen, maar kleine 
schommelingen betekenen niet per se dat 
een vogel het niet goed doet. Zo speelt het 
weer soms een grote rol. Door bijvoorbeeld 
een koudegolf kunnen veel vogels het loodje 
leggen. Dergelijke weersinvloeden kunnen 
altijd een dal veroorzaken, maar als verder 
alles in orde is, zullen de populaties snel 
herstellen. Pas wanneer een daling 
meerdere jaren achtereen doorzet, kun je 
zeggen dat er iets mis is.

Gelukkig zijn er veel mensen die de vogels 
in tuin graag een handje helpen. Uit een 
enquête onder de Britse lezers van 
Gardeners’ World blijkt bijvoorbeeld dat 76% 
van hen zaad en vetproducten in de tuin 
neerlegt. Bijna alle lezers (98%) voeren de 
vogels bij. En zelfs in juli voerde twee derde 
van de lezers de vogels nog steeds. 

Volgens Adrian Thomas van de Royal 
Society for the Protection of Birds (RSPB) is 
het ook prima om vogels het hele jaar door 
te voeren. “Je zult waarschijnlijk zien dat de 
vogels ‘s zomers minder van het voer eten, 
leg dan gewoon wat minder neer. Het is wel 
belangrijk te weten dat vogels in het 
voorjaar het meeste voedsel nodig hebben, 
net als het weer beter wordt en we minder 
geneigd zijn om bij te voeren. Het zou 

geweldig zijn als de voedertafels in het 
hele land tot minstens in mei goed 

gevuld blijven.”

In tegenstelling tot de meeste tuinvogels 
nestelen huismussen in groepjes. Maak daarom 
een ‘mussenhotel’, waarin ze dicht bij elkaar 
kunnen nestelen. Dit is een ontwerp voor een 
drieondereenkapvogelhuis. Hang het aan een 
muur op het noordoosten, het liefst onder een 
dakrand. Houd het wel zo ver mogelijk bij 
nesten van huis of gierzwaluwen vandaan, 
want die gaan niet goed samen met mussen. 

Je hebt nodig 

❑ Hout (zie afmetingen)
❑ Zaag
❑ Hamer
❑ Spijkers
❑ Boormachine met gatenzaag
❑ Schroeven en schroevendraaier
❑ Verfkast en houtbeits voor buiten

Zo maak je 
een mussenhotel

minder 

spreeuwen 
geteld dan in  
de jaren 80.

Er worden nu 

40%

van de tuinen worden 

huismussen
geteld.

50%
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1 32

5 6

1 Teken de vormen met de juiste afmetingen 
(zie links) af op het hout en zaag die uit.

2 Spijker de bodem aan de achterkant vast, 
iets hoger dan de onderrand, zodat water 

niet naar binnen sijpelt. Zet de twee binnen
wandjes 18 cm uit elkaar op de bodem. 
Be vestig elk wandje met drie spijkers aan de 
bodem en achterkant.

3 Maak in het midden van de voorkant en de 
zijkanten met een boormachine met gaten

zaag een ronde ingang van 32 mm. Spijker de 
voorkant en de zijkanten vast.

4 Bevestig de deksel met scharnieren. Dek 
de kier af met een waterdichte strook 

nadat je het vogelhuis hebt gebeitst.

5 Boor een paar gaatjes in de bodem, zodat 
eventueel condenswater of vocht in het 

huisje makkelijk kan wegstromen.

6  Beits de buitenkant van de nestkast met 
houtbeits op waterbasis, maar laat de 

binnen kant en de vlieggaten onbehandeld.

7 Hang de nestkast op aan een buitenmuur 
op het noordoosten, onder een dakrand. 

7
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Egels zijn ontzettend nuttig. De stekelige 
diertjes eten namelijk allerlei ongedierte, en 
slakken staan hoog op de menukaart. Als je dus 
goed zorgt voor de egels in je tuin, helpen zij je 
graag van je slakken af. Het was dan ook 
schrikken toen er vorig jaar meldingen binnen
kwamen over een nog onbekende besmettelijke 
ziekte onder egels, met ernstige huid
afwijkingen op kop en poten en soms 
longontsteking. Gelukkig kon snel uitgesloten 
worden dat het Covid19 was. Welke ziekte er 
dan wel rond waart, is nog altijd onduidelijk.

Net als voor de vogels is er ook voor de egels 
elk jaar een telling, georganiseerd door de Egel
werkgroep en de Zoogdiervereniging. Die vindt 
plaats in september. Afgelopen jaar werden er 
daarbij bijna 2500 egels geteld, waarvan ruim 
1000 in tuinen. Ook op alle Wad den eilanden 
werden egels gespot. De algehele trend is 
helaas wel dat de egelpopulatie sinds 1994 is 
afgenomen.

Als het gaat om het helpen van egels, is 47% 
van de lezers van het Britse Gardeners’ World 
bereid om gaten in hun schuttingen te zagen, 
zodat egels makkelijker van de ene tuin in de 
andere kunnen komen. Zo’n 46% is gestopt met 
het gebruik van slakkenkorrels. Het is wel ver
ontrustend dat maar 31% van de lezers vóór het 
maaien het hoge gras controleert. Gelukkig 
wordt het bewustzijn van de gevaren voor egels 
voortdurend groter, mede met dank aan organi
saties als de Egelbescherming. Zo kunnen we 

de manier waarop we tuinieren veranderen. Zo  
weten mensen inmiddels dat melk niet goed is 
voor egels en de meeste mensen geven het dus 
niet meer. Zo zal het ook een gewoonte worden 
om voor het maaien het gras te controleren en 
geen slakkenkorrels meer te gebruiken. 

Meer lezers bouwen egelkasten en maken 
stapels van stammetjes en bladeren. Maar 
minder mensen controleren brandstapels 
voordat ze die aansteken. En dat terwijl het 
beste egelhuisje eruitziet als een brandstapel. 
Zeker grote paasvuren worden vaak al weken 
voor hij wordt aangestoken opgebouwd, met 
alle fatale gevolgen van dien. Controleer dus 
altijd je brandstapel voor je hem aansteekt. Nog 
beter is het om de brandstapel pas te maken 
vlak voordat je hem aansteekt.

Egels

Gemiddeld

1200
egels

worden elk jaar door de 
Egelbescherming 

opgevangen.

Bij de  

egeltelling  
van 2020 werden er bijna 

2500 

egels gespot.

Gardeners’ World28



46%

ZO KUN JE 
HELPEN

1 Plant een heg
Een heg is perfect voor egels. 

Daardoor kunnen ze eenvoudig 
van de ene tuin naar de andere 
wandelen. Onder heggen liggen 
vaak hopen blad, waarin de egel 
voedsel vindt, kan overwinteren 
en jongen groot kan brengen.

5 Geen slakkenkorrels 
IJzerfosfaat is volgens de ver

pakking vaak minder schadelijk 
voor egels, maar ze halen wel 
slakken van het egelmenu. Gebruik 
de korrels dus niet, maar laat de 
egels gewoon hun werk doen.

6 Zet extra voer neer 
Geef egels voedsel met vlees. 

Honden of kattenvoer (liefst kip of 
kalkoen) zijn prima. Zet geen brood 
of melk neer, want hiervan kunnen 
de egels uitdrogen en er zelfs aan 
doodgaan.

8 Pas op met vuur
Paasvuren zorgen elk jaar 

weer helaas voor dode egels, 
vogels en insecten. Bouw een 
stapel liefst zo kort mogelijk voor 
het aansteken op en controleer 
altijd eerst of er dieren in zitten.

7 Laat blaadjes liggen
Een hoop bladeren, hout

blokken of takjes in een hoekje 
van de tuin is het perfecte egel
huis. Het biedt een warme, droge 
en rustige plek om hun nest in te 
bouwen en in te overwinteren.

2 Gaten in de schutting
Een van de beste dingen die je 

voor egels kan doen, is ze toegang 
geven tot je tuin. Maak een gat 
van 12 cm x 12 cm in de onderkant 
van je schutting. Heb je een grote 
tuin, overweeg dan om op meer 
plekken gaten te maken.

3 Maak vijvers veilig
Zorg ervoor dat je vijver 

schuine oevers heeft, zodat egels 
er makkelijk in en uit kunnen 
komen. Je kan ook een dik net 
over één kant draperen, of een 
blok hout neerzetten, zodat egels 
het als ladder kunnen gebruiken.

4 Pas op met maaien 
Voorkom verwondingen of 

erger door lang gras eerst goed te 
controleren voor je er met een 
maaier of grastrimmer op zet. Vind 
je een egel, zet hem dan (gebruik 
handschoenen!) op een veilige plek 
om te wachten tot je klaar bent.

van de Britse Gardeners’  
World-lezers is gestopt 

 met het gebruik van  
slakkenkorrels.
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Maak schuil plekken 
voor egels om ze naar 
je tuin te lokken.
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Insecten
Wereldwijd gaat de insectenstand hard 
achteruit. Enkele jaren geleden publiceerden 
Duitse en Nederlandse onderzoekers het 
resultaat van dertig jaar insecten tellen. Hun 
conclusie: de insectenstand is in slechts drie 
decennia tijd met zo’n 75 procent afgenomen.  
Dat is een zeer zorgelijke ontwikkeling, want 
het leven op aarde kan niet zonder insecten. 
Wereld wijd neemt het aantal insecten 
gemiddeld met 0,9 procent per jaar af, maar in 
Europa en NoordAmerika tot wel drie procent.

Niet alle insecten hebben het overigens even 
moeilijk. Sommige soorten – en dat zijn 
meestal de soorten waarvan we er niet teveel 
willen hebben – doen het juist uitstekend. In 
Afrika wordt de voedselvoorziening van veel 
mensen regelmatig bedreigd door enorme 
zwermen sprinkhanen. En in ons land zijn we 
inmiddels bekender met de eikenprocessierups 
dan we zouden willen.

De klimaatverandering, het verlies van 
habitats, pesticiden en zelfs straatverlichting 
zijn als ‘schuldigen’ aangewezen, maar verder 
onderzoek moet uitwijzen wat we nog meer 
kunnen doen om het tij te keren.

Vorig jaar waren er overigens meer wespen in 
onze tuinen te vinden. En ook al vinden veel 
mensen deze beestjes vaak maar lastig, dat is 
goed nieuws. Wespen zijn namelijk natuurlijke 
ongediertebestrijders, die rupsen, bladluizen en 
ander ongedierte verzamelen om hun jongen 
te voeden.

Om insecten in je tuin te helpen, kun je veel 
doen. Het belangrijkste is dat je genoeg schuil
plekken creëert en de tuin niet te strak 
aan harkt. Maak een stapel van houtblokken, 
laat bladeren zich ophopen in de hoeken van je 
tuin, laat een deel van het gras van je gazon 
groeien en ruim minder op. Bijna de helft van de 
respondenten van de enquête van de Britse 
Gardeners’ World heeft een stapel van stamme
tjes gemaakt en dat is goed nieuws voor kevers.

In dit eenvoudige project combineer je 
stenen, bladeren en stammetjes om een 
knusse habitat voor veel insectensoorten 
te maken. In de loop van de tijd zullen de 
bladeren vergaan, omdat wormen en 
andere afvaleters die opeten. Maak de 
stapel achter in de border, waar roof
insecten, zoals kevers en duizendpoten, 
overdag rust vinden en ‘s nachts in de 
buurt zijn om slakken en ander ongedierte 
te eten.

Je hebt nodig 

❑ Schep
❑ Stenen
❑ Droge herfstbladeren
❑ Stammetjes van gelijke lengte

1 Graaf een ondiep gat. Leg stenen rond 
het gat en een laag bladeren in het 

midden. Leg stammetjes tussen de 
stenen, over de bladeren heen. Stapel op 
de stammetjes nog meer bladeren, totdat 
ze een bergje vormen.

2 Leg nog meer stammetjes op de 
bladeren om die op hun plek te 

houden.

Maak een habitat  
voor insecten

1

2

Tot wel

75%
van de 

insecten
in ons land is in  

slechts dertig jaar tijd 
verdwenen. 
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41%
van de Britse lezers  

zag vorig jaar 

kikkers 
in hun tuin.

3

1

3

2
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Vijverleven
In Nederland komen elf inheemse soorten 
kikkers voor en hun aantallen nemen elk 
jaar weer een beetje toe. Dat is onder 
andere te danken aan de verbetering van de 
waterkwaliteit, de aanleg van poelen en het 
herstel van hun leefgebieden. Vooral de 
boomkikker en geelbuikvuurpad hebben 
veel baat gehad bij alle maatregelen.

Hete, droge zomers zijn niet ideaal voor 
kikkers, padden en andere amfibieën. 
“Amfibieën hebben een poreuze huid, dus 
ze moeten tijdens lange, droge zomers een 
manier vinden om koel en nat te blijven”, 
legt vijver deskundige Jules Howers uit. 
“Tijdens droge jaren zitten de meeste 
kikkers de warmere perioden uit in vijvers.” 
In nattere jaren zul je waarschijnlijk minder 
kikkers zien. Niet omdat er dan minder zijn, 
maar omdat ze dan meer schuilplekken 
hebben. Ze houden zich dan bijvoorbeeld 
schuil onder het struikgewas. Uit het zicht 
dus.

Van de Britse lezers van Gardeners’ World 
heeft 41% in 2019 een vijver aangelegd – 
ongeveer evenveel als het jaar daarvoor. 
Andere habitats die goed zijn voor amfi
bieën, zoals kikkers, zijn bloemen weides en 
houtstapels. En steeds meer lezers maken 
die in hun tuin.

Een vijver graven is een van de meest 
positieve dingen die je voor de fauna in je 
tuin kunt doen. Duizenden zoogdieren, 
vogels, amfibieën en ongewervelden zijn op 
de een of andere manier afhankelijk van 
zoetwater, dus hoe meer mensen een vijver 
graven, hoe groter de overlevingskans voor 
veel dieren.

Mannetjeskikkers duiken de diepte in om te 
overwinteren, maar vrouwtjes en jongen gaan 
op zoek naar vochtige hoeken en gaten. Maak 
de perfecte schuilplaats met grasmaaisel, een 
oude potgrondzak en bladeren. De zak houdt 
vocht vast, wat goed is voor de kikkerhuid en 
het blad en gras beschermen tegen de kou.

Je hebt nodig
❑ Schep
❑ Een opengeknipte potgrondzak
❑ Herfstbladeren
❑ Snoeiafval van een boom of struik
❑ Grasmaaisel of zacht snoeiafval

1 Kies een beschutte, rustige plek. Graaf een 
ondiepe kuil die net zo groot is als de zak. 

2 Leg de zak in de kuil en druk de potgrond 
erin voorzichtig aan. 

3 Leg de zak af met grasmaaisel of zacht 
snoeiafval, en onttrek daarmee ook de 

lelijke zakranden aan het oog. Kikkers houden 
van krappe plekjes, dus leg er flink wat snoei
afval op.

4 Verdeel een dikke laag bladeren over het 
geheel. Als de plek winderig is, leg er dan 

wat takken op om de bladeren op hun plek te 
houden. Laat de overwinteringsplek tot april 
met rust. 

Zo maak je een   
winterschuilplaats voor kikkers 

4
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Sneeuwwit
Rozen zijn ideale potplanten als je weinig ruimte hebt. Kies een patio- 
of struikroos, want deze blijven compacter en zullen bij wind niet zo 
snel omwaaien. Snoei ze in het vroege voorjaar drastisch terug en geef 
rozen mest. De laagblijvende ‘Little White Pet’ en de geglazuurde witte 
pot op de foto passen perfect bij elkaar.
Wij gebruikten Rosa ‘Little White Pet’ x 1, geglazuurde pot (ø 45 cm).
Bloei Juli tot september

Aromatisch middelpunt 
Een leiroos is een goede keus voor een pot, maar kies een laag-
blijvende variëteit die niet te hard groeit, zoals de ‘Strawberry Hill’. 
Deze roos kun je prima tegen een steun leiden en is de hele zomer 
overladen met prachtige bloemen, die naar mirre en  honing geuren. 
Wij gebruikten Rosa ‘Strawberry Hill’ x 1, een vierkante terracotta 
pot (60 x 60 cm).
Bloei Juli tot september

Je kunt rozen makkelijk in potten kweken, maar kies dan wel een 
 geschikte rozensoort en de juiste pot. De voor de hand liggende keus is 

een patioroos of een dwergroos. Deze hebben een pot nodig die minimaal 
30 x 30 cm groot is. Voor een struik-, heester-, lei- of ramblerroos moet de 

pot minimaal 60 x 60 cm meten. Combineer de rozen met andere 
 bloeiers of met bladplanten, of maak een opvallende compositie met een 

enkele roos in een bijpassende pot. Plant het liefst in het voor- of najaar..

Rozen in potten
E E N VO U D I G E 

P L A N T E N R E C E P T E N
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Superieure geuren
Langbloeiende Franse lavendel, een 
roos met kruidnagelaroma en een klei-
ne, roze tabaksplant hebben subtiele 
kleuren en ruiken heerlijk. Zet in de zon.
We gebruikten Rosa ‘Gertrude Jekyll’ 
x 1, Nicotiana ‘Avalon Bright Pink’ x 1, 
Lavandula ‘Regal Splendour’ x 1, ronde 
betonnen pot (ø 35 cm)
Bloei Juni tot september

Rozen in potten
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Oranje gloed
Voor deze prachtige heesterroos heb je een grote pot nodig. De abri-
kooskleurige bloemen komen mooi uit boven de terracotta pot. Een 
enkele roos in een pot is een geweldige blikvanger op een terras of in 
een hoek van de tuin.
We gebruikten  Rosa ‘Lady of Shalott’ x 1, terracotta pot (ø 60 cm)
Bloei Juni tot november

Duurzame kracht
Creëer een blikvanger in de tuin met 
een compacte heesterroos die de hele 
zomer bloeit en past in het kleuren-
palet van de tuin. ‘Princess Anne’ is 
een rechtopgaande plant met donker-
roze bloemen.
We gebruikten Rosa ‘Princess Anne’ 
x 1, ronde terracotta pot (ø 60 cm)
Bloei Juli tot september

Klein maar fijn
Patiorozen, zoals ‘Queen Mother’ en ‘Christopher Marlowe’ (foto) zijn 
perfect voor in een pot. Hun formaat blijft binnen de perken en ze zor-
gen toch de hele zomer voor kleur. 
We gebruikten Rosa ‘Christopher Marlowe’ x 1 (probeer ook R. ‘Miss 
Kate’), ronde terracotta pot (ø 45 cm)
Bloei Juli tot september
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Rosa ‘Princess of 
 Wales’ in pot staat 
mooi op een terras.

Rozen in potten



Het snoeien van rozen lijkt ingewikkeld 
doordat er zoveel verschillende soor
ten bestaan. Toch behoren ze tot de 
makkelijkste planten op snoei gebied. 
En omdat rozen zo vergevings gezind 
zijn, kun je er ook goed je snoeitechniek 
op oefenen. Februari of begin maart is 
de goede periode voor onderhouds  

 snoei van alle rozen behalve ramblers, 
De basistechniek is steeds dezelfde. 
Drastisch terugsnoeien zorgt voor veel 
nieuwe aanwas en lichte snoei voor 
minder sterke nieuwe groei.

De andere vuistregels zijn dat je terug
snoeit tot op een naar buiten gericht 
oog en dat je takken die dicht op elkaar 

staan uitdunt om te voorkomen dat die 
kapot schuren. Verwijder ook stompjes 
en dunne, twijgachtige scheuten waar
aan zelden iets ontspruit wat de moeite 
waard is in termen van groei en bloei. 
Daarna ga je door met de snoei
technieken die specifiek zijn voor de 
rozen die jij kweekt.

WANNEER SNOEIEN JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC

STRUIKROZEN

RAMBLERROZEN

LEIROZEN

HEESTERROZEN

BLOEMEN

BLADEREN

ROZENBOTTELS

SnoeienAC C E N T  O P

Snoei heesterrozen, zoals 
de ‘Bonica’, eind winter, 
begin voorjaar.

Gardeners’ World36



Hiertoe behoren ook floribunda
rozen en theehybriden. Struikrozen 
zijn gekweekt om hun grote bloei
vermogen op sterke, jonge aanwas 
van het huidige seizoen. Dit bete
kent dat je ze elk jaar drastisch kunt 
terugsnoeien om de planten com
pact te houden. Patiorozen zijn 
laagblijvende vormen van struik
rozen. Miniatuurrozen daarentegen 
moeten alleen maar worden gesti
muleerd om dikkere takken te 
produceren, want die produceren 
de bloemen. De dunne, nietproduc
tieve twijgen moet je verwijderen.

1 Controleer de plant op dode, kruisende of 
oude takken. Verwijder die door ze tot de 
basis terug te snoeien.

2 Snoei bij theehybriden de jongste takken 
tot vier ogen boven de basis terug en bij 
floribunda’s tot zes ogen boven de basis.

Snoei theehybriden terug 
tot op ongeveer vier ogen 
boven de basis, 
floribunda’s tot zes.

Wintersnoei van struikrozen 
stimuleert nieuwe, gezonde 

aanwas en veel bloemen.

Struikrozen

Struikrozen snoeien

Snoei floribunda rozen, zoals de 
‘York Minster’, tot zes ogen 
boven de basis terug. Probeer 
ook: R. ‘White Meilove’.

Rozen snoeien
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Snoeien
Leirozen zijn snelgroeiende soorten met de
zelfde voorouders als struikrozen. Dus als je 
eenmaal een takkengestel aan een steun
structuur hebt geleid, kun je ‘s winters de 
zijscheuten tot op het hoofdgestel terug
snoeien. Verwijder om de paar jaar een van 
de hoofdtakken en snoei zijscheuten elke 
winter terug tot op twee of drie ogen boven 
de basis.
Beste snoeitijd December tot februari.

Deze ontwikkelen in het begin meestal 
drie of vier sterke takken, die in één 
seizoen tot twee meter lang kunnen 
worden en vaak hetzelfde jaar nog aan 
de uiteinden bloeien. In de jaren daarna 
komen aan de hoofdtakken zijscheuten 
tot 90 cm lang. De meeste hiervan 
bloeien eind mei of in juni, en dan 
opnieuw in september. Door te snoeien 
probeer je  een regelmatige aanwas te 
stimuleren met sterke, nieuwe scheuten 
vanuit ogen laag aan de plant.

Leirozen  

Snoei leirozen in de 
winter om gezonde, 

nieuwe aanwas in het 
voorjaar te stimuleren.

Snoei om de paar 
jaar een hoofdtak 
weg om sterke 
takken vanuit de 
basis te 
stimuleren.

Snoei zijscheuten terug tot op twee 
of drie ogen, en verwijder dode en 
beschadigde takken.

Snoei van leirozen, zoals de 
‘Wollerton Old Hall’, de 

zijscheuten terug.
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Snoeien
Ramblers en botanische rozen, net als bodem
bedekkende soorten (waarvan sommige 
dezelfde voorouders hebben als ramblers en lei
rozen), bloeien het rijkst op een gestel van 
takken die een of twee jaar oud zijn. Verwijder 
dus elk jaar de oudste takken die hebben ge
bloeid. Dit stimuleert de groei van nieuwe 
scheuten vanuit de basis en voorkomt dat de 
plant een wirwar van onproductieve takken 
wordt. Haal ook rommelige scheuten weg.
Beste snoeitijd Wanneer de plant eind zomer 
is uitgebloeid.

Deze kunnen in één jaar tot vijf meter 
groeien en produceren dicht bij de basis 
elk jaar een of twee snelgroeiende scheu
ten. Als je ze vrij spel geeft, blijven de 
sterkste takken aan de uiteinden door
groeien, terwijl ze onderaan dikker worden 
en alleen bloeien aan hoge zijscheuten. 
Snoeien helpt om de groei binnen de per
ken te houden en stimuleert een 
gelijkmatige verdeling van de bloemen.

Ramblerrozen

Verwijder elk jaar een paar 
oude takken die  hebben 
gebloeid door die tot de 
basis terug te snoeien.

Door ramblerrozen eind zomer te 
snoeien, houd je hun formaat 
binnen de perken.

Verwijder bij ramblers, zoals 
de ‘Super Fairy’, de oudste 
takken die hebben gebloeid.

Rozen snoeien
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Heesterrozen zijn grote planten die noch struikrozen, 
noch lei of ramblerrozen zijn. Ze hebben van nature een 
sierlijke vorm, vaak met buigende takken.  Heesterrozen  

hebben eind winter, begin voorjaar een lichte snoei 
nodig om de plant gezond, bloeiend en binnen de 
perken te houden.

Een heesterroos snoeien
Z O  D O E  J E  H E T

1 Bekijk je plant goed. Zie je dode of tegen elkaar schurende 
takken? Verwijder die met een snoeischaar. Kort een paar 
oudere takken in om die uit te dunnen.

3 Verwijder oude stompen van takken die eerder niet 
helemaal zijn teruggesnoeid met een snoeischaar om 
afsterving verder naar beneden te voorkomen. 4 Kort de rest van de gezonde hoofdtakken met een derde 

in en snoei sterke zijscheuten tot twee of drie ogen terug. 
Mulch de plant met goed verteerde stalmest of schors.

2 Verwijder met een takkenschaar een paar van de oudste 
takken om nieuwe scheuten te stimuleren die komende 
zomer zullen bloeien. Snoei zo dicht mogelijk bij de grond.

Zo snoei je
n		 Heesterrozen

n		 Botanische rozen

n		 Historische rozen
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Verwijder dode stompen
Lange stompen die je laat zit ten, kunnen af
sterving veroorzaken. Verwijder ze met een 
snoeischaar tot net naast een oog of scheut.

Naast de hoofdsnoei zijn er ook een paar snellere klussen die je in de zomer en 
het najaar kunt doen. Verwelkte bloemen koppen is een van de simpelste snoei
klusjes, maar niettemin heel belangrijk, want dan blijven de planten bloeien. 
Wanneer een plant eenmaal is uitgebloeid, stopt hij zijn energie in zaadvorming 
in plaats van nieuwe bloemen. Bovendien zien uitge bloeide bloemen er romme
lig uit, zeker als ze er na een bui uitzien als door weekte vodden. Bovendien 
verhoogt dit het risico op schimmelinfecties die afsterving kunnen veroorzaken.

Eenvoudige snoeiklussen

Voorkom stormschade 
Winterse stormen kunnen rozen beschadi
gen, vooral als ze nog maar net geplant zijn. 
Stormschade kan inhouden dat de wortel
kluit loswrikt door de wiegende bewegingen 
van de plant. Ook kunnen stengels en tak
ken afbreken. 

Pas geplante rozen zijn windgevoeliger, 
omdat de wortels nog niet de kans hebben 
gehad goed aan te slaan en de plant in de 
grond te verankeren. Je kunt schade voor
komen door deze planten in het najaar te 
snoeien, waarbij je overvolle planten uit
dunt om een luchtiger gestel te creëren en 
alle lange, doorgeschoten stengels terug
snoeit. De hoofdsnoei doe je dan eind 
winter of begin voorjaar.

Kort de takken van heesterrozen in. Werk 
systematisch rondom de hele plant om alle 
takken met ongeveer een derde terug te 
snoeien. Snoei takken vlak boven een naar 
buiten gericht oog schuin af, zodat regen
water makkelijk wegstroomt en geen 
rotting veroorzaakt.

Kop trosbloemige rozen 
Veel rozen bloeien in trossen. Je kunt 
elke uitgebloeide bloem afknippen of 
wachten tot de hele tros is uitgebloeid 
en dan de steel tot het tweede blad 
eron der terugsnoeien. Meestal zorgt dit 
voor meer bloemen, maar niet alle tros
bloemige  rozen zijn doorbloeiers.

Kop groot - 
bloe mige rozen
Bij rozen die elke 
bloem op een aparte 
steel dragen, zoals 
theehybriden, stimu
leert het regelmatig 
koppen de productie 
van meer bloemen. 
Knip de uitgebloeide 
bloem met ongeveer 
15 cm van de steel 
net boven een blad af. 
De volgende bloem
scheut zal vervolgens 
aan die bladoksel 
ont spruiten.

Rozen snoeien
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Kleurige clematissen in een grote bak kunnen kale schuttingen bedekken.

Hoe kan ik een schutting bedekken als er onderaan 
geen aarde is?

Heb je maar weinig ruimte? Alan Titchmarsh geeft 
antwoord op je kleine-tuinvragen.

voor kleine
tuinen

A Een kale schutting is zo 
verholpen als er onderaan 

een border met grond is. Je kunt 
er horizontale draden aan vast
maken, met 45 cm tussenruimte, 
waarlangs je klimplanten zoals 
clematissen en rozen kunt 
leiden. Maar als de schutting 
naast een ondergrond van beton 
of bestrating staat waar geen 
aarde is, gebruik dan containers. 
De grootte is hier cruciaal. Klim
planten hebben veel steun nodig 

bij de wortels. De pot, kuip of 
bak waarin je de klimplant plant, 
moet dus royale afmetingen 
hebben (minimaal 40 cm x 40 
cm) en gevuld worden met 
goede potgrond die zowel 
stabiliteit als voeding biedt. 

Een wisteria is niet geschikt: 
die moet dieper kunnen 
wortelen dan in een bak mogelijk 
is. Plant in plaats daarvan een 
fleurige clematis, Toscaanse 
jasmijn (Trachelospermum 

jasminoides), of vuurdoorn 
(Pyracantha). De laatste is een 
goede allrounder met zijn 
groenblijvende blaadjes, romige 
lentebloesem en kleurige 
herfstbessen. Let op de scherpe 
doornen. Als de schutting veel 
zonlicht krijgt, kun je aan de voet 
ook een rij bakken zetten en 
daarin OostIndische kers en 
pronkbonen planten om van de 
heldergekleurde bloemen en de 
smakelijke oogst te genieten.

V

Houd je tuin  
het hele jaar 
boeiend met 
groenblijvende 
structuurplanten 
zoals buxus.
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A Iedereen kan een boeiende 
tuin hebben in de zomer, 

maar hoe zit het met de rest van 
het jaar? Een raamwerk van groen
blijvende planten, gecombineerd 
met een simpel maar aantrekkelijk 
totaalontwerp van bedden en 
borders werkt goed bij weinig 
ruimte.

Vormsnoei is ideaal – obelisken 
en bollen van taxus en buxus 
werpen met hun statige vormen 
bewegende schaduwen. Wees ook 
weer niet te scheutig met groen
blijvende heesters, anders ziet je 
tuin eruit als een begraafplaats. 
Maar her en der bijvoorbeeld een 
choisya, met witte bloesem en 
glanzend blad, zorgt dat je tuin in 
de herfst ook nog wat groen heeft.

En ben jij ook iemand die in mei 
en juni altijd naar een kwekerij of 
tuincentrum in de buurt sprint en 
met ladingen instant kleur 
terugkomt? Ga in plaats daarvan 
eens het hele jaar elke maand en 
neem iets mee dat op dat moment 
in bloei staat of op zijn mooist is. 
Zo heb je in elk geval het hele jaar 
iets in je tuin staan dat de moeite 
waard is. Logisch? Ja. En heel 
effectief.

Wees niet te 
scheutig met 
groenblijvende 
heesters, anders ziet 
je tuin eruit als een 
begraafplaats.

V        Hoe houd je een 
tuin het hele jaar 
boeiend?
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V

Gebruik 
mini  kassen of 
koude kassen 
om jonge 
planten en zaad 
op te kweken.
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A Enthousiaste tuiniers willen 
allemaal een kas, maar als je 

ruimte die luxe niet toestaat, kun je 
ook zonder glazen paleis je eigen 
planten kweken. Met een draagbaar 
minikasje tegen een muur op het 
zuiden of westen heb je al een 
voorsprong, waardoor je niet hoeft 
te wachten tot het weer warm 
genoeg is om buiten te zaaien. Ze 
zijn verkrijgbaar in glas (de meer 
duurzame optie) of kunststof 
(goedkoper, maar houden warmte 
minder goed vast).

Koude kassen lijken uit de gratie 
te zijn geraakt, maar in feite zijn dat 
kassen die te laag zijn om te 
betreden. Zet ze niet achter in de 
tuin, maar naast een schuur of de 
muur van het huis waar je er 
makkelijk bij kunt voor de dagelijkse 
verzorging. Dit soort constructies 
kun je vorstvrij houden met kleine 
elektrische verwarmingsbuizen die 
je aansluit op het stroomnet in huis. 
En gebruik zonnige vensterbanken 
in huis om zaad op te kweken en 
stekken te laten wortelen. Als de 
jonge plantjes eenmaal groeien, 
moeten ze wel regelmatig gedraaid 
worden zodat ze niet naar het licht 
gaan hangen. Maar ook dan zal het 
niet lang duren voordat ze lang en 
slungelig worden – het betere licht 
dat ze in een minikas of koude kas 
krijgen, heeft veruit de voorkeur.

Deze kassen kunnen ook worden 
gebruikt om vorstgevoelige planten 
de winter door te helpen, mits je de 
kosten van matige verwarming 
verantwoord vindt. Planten die te 
groot zijn om binnen te worden 
gezet en die dus in de tuin moeten 
blijven, kun je beschermen met 
vliesdoek.

        Ik heb geen 
ruimte voor een 
kas. Hoe kan ik 
zaad zaaien of 
mijn planten laten 
overwinteren?
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Wat doe ik met lelijke, maar noodzakelijke elementen in mijn tuin?

A Bij het ontwerpen van een 
kleine tuin vergeet je maar al 

te makkelijk rekening te houden 
met de minder esthetische 
aspecten van het huishouden – de 
afvalbakken, de schuur en de 
waslijn. Maar die zijn onmisbaar in 
het dagelijks leven. 

Waslijnen zijn nooit aantrekkelijk 
– de truc is ervoor te zorgen dat je 
ze makkelijk kunt weghalen en 
opbergen als je ze niet gebruikt. 
Een droogmolen stoort minder als 
hij midden in een rond gazon of – 
beter toegankelijk bij slecht weer 
– op een cirkelvormig stuk 
bestrating staat. Als hij op het 
gazon staat, zorg er dan voor dat 

A Kleine tuinen zijn vaak zichtbaar 
vanuit omringende huizen. 

Iedereen die wel eens een horror
verhaal over burenruzies met leyland    
cipressen heeft gelezen, kent de 
gevaren van dit soort hagen. Het 
voordeel van deze dikke, groen
blijvende haag is dat hij snel groeit. 
Het nadeel is dat hij pas stopt bij 25 m 
of meer, het land eromheen in diepe 
duisternis hult en het moeilijk maakt 
er andere planten te laten groeien 
omdat de grond eronder droog en vol 
wortels is. Maar als je hem regelmatig 
snoeit – minimaal jaarlijks aan het 
eind van de zomer – blijft het een 
dichte haag die onder controle is. 

Als je bereid bent je snoei of heg
genschaar elk jaar tevoorschijn te 
halen, zijn hagen geen slechte keuze. 
Ze zijn goed voor allerlei dieren en 
houden de ergste windvlagen beter 
tegen. Met een haag van 2 m hoogte 
zit je uit het zicht van buren. Als je al 
een schutting hebt, monteer er dan 
nog een stuk trellis van 45 cm hoogte 
bovenop, zodat je daar snelgroeiende 
klimplanten doorheen kunt weven 
voor extra privacy. Een kleine of 
langzaam groeiende boom (berk of 
sierappel) ontneemt buren het zicht 
op jouw zitgedeelte. Met een scha
duwdoek die aan stevige palen is 
bevestigd, bereik je tijdelijk hetzelfde 
effect, en een kriskras patroon van 
hagen of gevlochten schermen 
creëert ook afgezonderde hoekjes.

V  Hoe zorg ik voor 
privacy?

er geen gras over het gat groeit, 
anders moet je er steeds naar 
zoeken. Beter nog: berg alles na 
gebruik op in de schuur of 
installeer een intrekbare waslijn – 
daar zie je nauwelijks iets van.

Afvalcontainers kun je aan het 
zicht onttrekken met hazelaar of 
acaciaschermen. En tuin
schuurtjes knappen echt op van 
een likje verf in aantrekkelijke of 
harmonieuze kleuren, in plaats 
van de vaaloranje beits die ze 
allemaal bij levering lijken te 
hebben. En het lijkt misschien een 
beetje ‘gothic’, maar als je je 
schuur zwart verft, gaat hij op in 
de schaduw.

Een goed gesnoeide haag, zoals deze beukenhaag, is een effectief obstakel voor nieuwsgierige ogen.

Een zwart geverfde schuur gaat op in de schaduw.

V
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Wat is de beste boom voor een 
kleine tuin?

A Zelfs kleine tuinen hebben 
hoogte nodig om ze dat 

beetje extra te geven. Een boom is 
heel goed mogelijk als je maar de 
juiste kiest. Zet treurwilgen en 
andere monsters die licht 
wegnemen en funderingen 
aantasten uit je hoofd. Zoek in 
plaats daarvan bomen met een 
bescheiden hoogte en zo mogelijk 
meerdere aantrekkelijke ken
merken waardoor ze een groot 
deel van het jaar boeiend blijven.  

Het krentenboompje 
(Amelanchier) heeft luchtige witte 
lentebloesem, gevolgd door 
groene blaadjes die oranje en rood 
kleuren voordat ze in de herfst 
vallen. Sierappels zoals ‘John 
Downie’ hebben prachtige 
bloesem en aantrekkelijke 

A Simpelweg een stuk van de 
takken afknippen is niet de 

beste manier om een heester 
kleiner te maken. In veel gevallen 
stimuleert dat de plant tot sterke 
groei – zoals het gezegde luidt: 
snoeien doet groeien. De kans is 
groot dat je een heester overhoudt 
die niet bloeit, er toegetakeld uitziet 
of de geest geeft.

Kies met zorg: selecteer heesters 
die een bescheiden maximale 
omvang hebben of ertegen kunnen 
elk jaar flink te worden terug
gesnoeid, bijvoorbeeld kornoeljes 
met kleurige stengels zoals Cornus 
‘Midwinter Fire’. Ze zullen de 
komende winter, als het blad 
gevallen is, hun stralende kleuren 
tonen. Maar heesters die zo sterk 
worden teruggesnoeid, hebben 
behoefte aan veel voeding en liever 
wat vochtige dan droge grond. Je 
kunt ook kiezen voor lager 
groeiende heesters zoals ganzerik, 
hortensia, cistusroos en de 
groenblijvende Rhododendron 
yakushimanum, die meestal niet 
hoger dan kniehoogte wordt en in 
de lente fantastisch bloeit.

vruchten, waarvan je gelei kunt 
maken of die je voor de vogels 
kunt laten hangen.

Zilverberken hebben een licht 
en luchtig bladerdak en een 
witte of roomkleurige schors die 
zelfs in sombere winters oplicht. 
Het blad kleurt geel in de herfst. 
En in de kleinste tuinen staat de 
traag groeiende, elegante 
Japanse esdoorn (Acer 
palmatum) wonderschoon met 
zijn groene of purperen blaadjes 
en stralende herfstkleuren.

Japanse esdoorn doen het 
zelfs jarenlang prima in grote 
potten of kuipen als je de 
bovenste 5 cm potgrond elk 
voorjaar weghaalt en vervangt 
en je ze elke drie of vier jaar 
naar een grotere bak verhuist.Zilverberken hebben een licht bladerdek en geven geen diepe schaduw.

V         Welke heesters 
zijn geschikt voor 
een klein hoekje?

Een laag groeiende  
Hydrangea macrophylla 

(boven) is ideaal als je 
weinig ruimte hebt.
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Nieuwsbrief
Vanaf nu ontvang je elke vrijdag de beste tuintips, mooiste 

inspiratie, en leukste weekend-tuinklussen in je mailbox. 
Heel veel tuinplezier!

Dagelijks nieuwe tips, klusjes en planten-inspiratie? Check onze website: 
www.gardenersworldmagazine.nl
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