
 

Tuinstek nieuwsbrief april 2021 

Het voorjaar schiet de grond uit, plannen uitvoeren voor de tuin komen steeds dichterbij. Nu de tuin uit 

de ‘winterstand’ is gekomen kijken we verlangend uit naar ieder groen sprietje dat boven de grond 

uitsteekt. We kunnen weer naar buiten, heerlijk in de tuin werken, dat geeft een mens nieuwe energie. 

Bovendien is bewezen, maar dat wisten wij als tuinliefhebbers al veel langer, dat tuinieren goed is voor 

lichaam en geest. En…we kunnen er zo van genieten, al dat opkomende frisse groen in de natuur en 

tuin.  

Lentebollen op pot 

Deze periode staan er weer mooie bollen op pot op de kwekerij. Wij hebben de bollen in het najaar 

geplant, dat betekent deze lente bloemen in de voorjaarstuin. Diverse Allium soorten waaronder de 

Allium Purple Sensation met grote paarse bolvormige bloemen. Voor verwildering tussen de heesters of 

een geschikte plek in de border is de Hyacintoides hispanica de Spaanse boshyacint beter geschikt, in 

diverse kleuren verkrijgbaar. Een iets minder bekende is de witte Leucojum die bloeit in april met 

hangende klokje, zomerklokje genoemd. Met een hoogte van 60 cm een ranke verschijning, geschikt 

voor verwildering. En vergeet de Camassia niet, schitterend ijsblauwe bloemen in mei, een statige plant 

in de border. 

 

Thijs Tuiniert 

Zoals u weet kunt u bij Thijs terecht voor onderhoudsklussen in uw tuin. Diverse klussen zijn al 

gerealiseerd door Thijs Tuiniert zoals het aanplanten van hagen, snoeiwerk, kleine bestratingsklussen, 

graszoden leggen, borders compleet aanplanten met vaste planten en deze week een Hedera schutting 

plaatsen. Nog op zoek naar een tuinman?? Neem dan contact op met 

Thijs Tuiniert 
Kalverdijk 33  
1747 GH Tuitjenhorn 
Noord-Holland 
06 30743534 
Thijstuiniert@hotmail.com  
KvK: 80821855 
 

Tuinontwerpen 

Dit voorjaar heb ik al heel wat leuke borders kunnen uittekenen voor klanten. Kleurrijke borders met 

bloei verdeeld over het jaar of juist meer de stijl van Piet Oudolf, met veel prairieplanten en grassen. Het 

voorjaar is een prima tijd om aan te planten, nu het werk, straks genieten. De vraag naar vlinder en 

bijenplanten neemt enorm toe. Dat is goed om te zien! 
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Open dagen in april van De Groene Route  

Zaterdag 17 en zondag 18 april is het eerste open weekend van De Groene Route. Helaas gaat dit 

weekend niet door als totaal evenement, wel kunt u enkele tuinen bezoeken op afspraak. De moeite 

waard om eens te gaan kijken naar inspirerende voorjaarstuinen met nu al veel bloemen en bollen. Het 

thema deze maand is ‘Vroegbloeiers, tuin en natuur ontwaken’. Belangrijk om te weten is dat de 

kwekerij dit weekend, de zondag 18 april, nog gesloten is. Kijk voor meer informatie op 

www.degroeneroute.nl  

Plant in de kijker 

Hesperis matronalis - damastbloem.  

Hoogte 70 – 90; Bloeitijd: mei – juli  

Deze, niet zo algemeen bekende, vroeg bloeiende vlinder- en waardplant geeft in het voorjaar de tuin 

op subtiele wijze fleur en kleur. Met lange gevulde aren, gelijkend op de Phlox, is deze plant een 

aanwinst in de lentetuin. De bloemen verspreiden een aangename geur en staan ook nog eens mooi op 

de vaas als snijbloem. 

Zet de plant op goed doorlaatbare grond op een zonnig plekje of halfschaduw. Als je de uitgebloeide 

bloemen verwijdert, wordt je getrakteerd op een mooie nabloei later in het tuinjaar. Laat je de plant 

zaad vormen dan is de kans op spontaan uitzaaien aanwezig. Leuk voor verwildering! In de winter blijft 

de plant groen, de groene rozetvorm blijft staan en zal het jaar daarna weer opnieuw uitlopen. 

Deze plant is op de kwekerij in het najaar gezaaid en opgekweekt omdat het een twee-jarige plant is. 

Dat houdt in dat de plant in het eerste jaar, meestal in het najaar, een rozet vormt en het tweede jaar 

tot bloei komt. Eenmaal aangeslagen in de tuin kan de Damastbloem beschouwd worden als vaste plant.  

http://www.degroeneroute.nl/


 

 

 

Tuintips klimaat adaptief tuinieren 

De bodem is de basis 

Zorg voor een open bodemstructuur, een dicht geslagen kale bodem neemt bij overvloedige regenval 

niet voldoende water op. De sponsfunctie van de bodem zal dan hersteld moeten worden door het 

toevoegen van organisch materiaal zoals compost om de bodem losser en luchtiger te maken. 

 Organische materiaal toevoegen is belangrijk voor een gezond bodemleven.  Deze onzichtbare werkers 

zijn de geheimen van een vruchtbare goed doorlaatbare bodem. Het bodemleven, zoals bijvoorbeeld de 

wormen, zorgt voor gangen en holtes in de bodem waardoor de sponsfunctie van de bodem hersteld 

wordt. 

 Zowel kleigrond als zandgrond zijn gebaat bij deze remedie. Bij kleigrond wordt de bodemstructuur 

losser door het toevoegen van organisch materiaal en bij zandgrond is een toename te zien van het 

absorptie vermogen van de bodem.  

Verbeteren van de bodem is in de eerste instantie een trage oplossing maar met een langdurig effect. 

Natuurlijk is het bedekt houden van de bodem met beplanting een logische vervolg stap, daar gaan we 

de volgende keer naar kijken.  

 


