
 

Nieuwsbrief kwekerij De Tuinstek maart 2023 

Nu het voorjaar zich in al haar glorie aandient zijn de planten alweer uit de winterstalling van de 

boerderij gereden om de eerste lente zonnestralen te kunnen opvangen. Na de winterstop is het 

altijd een mooi moment om de plantvakken opnieuw te vullen met de kisten vol veel belovende 

planten. Daglicht en warmte toveren het eerste prille groen in de tuin en op de kwekerij, met af en 

toe een schuchter voorjaarsbloemetje dat nieuwsgierig haar blaadjes toe vertrouwd aan de zon. 

  

 

De winter op de kwekerij hebben wij gebruikt om de 

paden aan te leggen, met medewerking van Thijs, van 

ThijsTuiniert. “Mooi gaan Thijs!”, zullen ze hier wel 

zeggen. De opbouw van twee tunnelkassen is in gang 

gezet en de schaduwhal ligt klaar om opgebouwd te 

worden. Heggen zijn geplant, wilgen gezet, bomen 

gesnoeid, de plantenvlakken gerestaureerd en een 

lange windsingel op het zuiden met inheemse 

struiken staat mooi te groeien. De gaten die over 

waren in de tijd zijn gebruikt om diverse onzichtbare 

klussen te klaren zoals flyers, website, vergaderen en 

plantenlijsten verwerken. Kortom wij zijn klaar voor 

de start van een mooi nieuw veelbelovend 

tuinseizoen. 

 

 



 

Open weekenden De Groene Route 

De open weekenden starten dit jaar op 22 en 23 april met als thema “Vroegbloeiers, tuin en natuur 

ontwaken”. Op de kwekerij staan de bollen op pot nu al op u te wachten voor een mooi plekje in de 

tuin. Voor meer informatie over de open tuinweekenden voor het komende jaar kunt u de website 

bekijken www.degroeneroute.nl  

 

Let op: komend jaar is de kwekerij alleen op de zaterdag van De Groene Route weekends geopend. 

 

 

http://www.degroeneroute.nl/


 

Thema 2023 

De tuin als leefgebied voor ‘wilde’ dieren 

Tuinieren voor en met de ‘wilde’ dieren komt steeds meer op de voorgrond te staan bij de aanleg en 

onderhoud van de tuin. De tuin kan door middel van enkele eenvoudige basiselementen een 

ecosysteem in het klein worden. Een plek waar dieren zoals vogels, vlinders, bijen en misschien zelfs 

de kikkertjes zich op hun gemak voelen.  

Het eerste basiselement is ‘natuurlijk’ de beplanting. Zet zoveel mogelijk planten van verschillende 

hoogte in je tuin in de vorm van hagen, (kleine)bomen, klimplanten langs gevel en schutting en 

bloeiende planten. Als het even kan nog een klein gazonnetje voor meneer Merel. De beplanting 

dient als schuilplaats voor vele vogels en insecten en is tevens een voedselbron in de vorm van 

bessen, zaden of nectar. Kies dus bijvoorbeeld een kleine boom die bloesems geeft voor de nectar en 

stuifmeel en daarna, in het najaar, bessen draagt als snoepertje voor de vogels. Een goed voorbeeld 

hiervan is het Krentenboompje.  

Onder de bloeiende vaste planten soorten is genoeg keuze in bijen- en vlinderplanten. Enkele 

voorbeelden hiervan zijn de Sedum, Knautia, Salvia’s of de Scabiosa die bij ons op de kwekerij 

wekenlang omgeven werd door een wolk van vlinders. 

 

 

Thijs Tuiniert 

Bent u van plan om dit jaar aan de slag te gaan om uw tuin te vergroenen door het laten plaatsen van 

een heg, het aanplanten van een insecten-lokkende bloemenborder of is uw tuin nodig toe aan een 

flinke onderhoudsbeurt? Dan kunt u contact opnemen met ThijsTuiniert@hotmail.com 

Nieuw in het assortiment 

Alcea rosea ‘Purple Rain’ is een enkelbloemige stokroos met diep paarse bloemen voor een beschut 

plekje in de zon. Staat deze plant op de juiste plek dan heeft u er jaren plezier van en zal zelfs 

uitzaaien. Sowieso leven de enkelbloemige soorten langer dan de dubbele soorten. De stokroos is 

een forse plant en een snelle groeier, in 1 jaar tijd bereikt deze plant met gemak een hoogte van 150 

cm, ideaal dus om langs de schutting te plaatsen want ondersteuning is soms nodig om omvallen 

door de wind te voorkomen. De bodem moet voldoende humusrijk zijn maar vooral niet te nat 

worden, de lange penwortel zal dan gaan rotten. De stokroos heeft een prachtige cottage-achtige 
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uitstraling met hoge stengels waaraan rondom de grote bloemen staan gerangschikt, bloeiend van 

onder naar boven gedurende de maanden juli, augustus en vaak nog in september. Met al die divers 

gekleurde bloemen, want de stokroos is verkrijgbaar in veel tinten, brengt de stokroos iedere 

tuinliefhebber in bekoring. De lange meeldraden, ruim voorzien van stuifmeel, worden goed bezocht 

door bijen, vlinders en hommels.  

Knip in het najaar de stengels af nadat de vogels de zaaddozen hebben leeg gepikt. Aangetaste 

bladeren met roest verwijderen, meestal veroorzaakt door een gebrek aan voeding. Mest in dit geval 

de plant bij door het toevoegen van compost. Bij lange droge periodes wordt aangeraden om 

regelmatig water bij te gieten. De stokrozen zijn tweejarig, vorig jaar gezaaid betekent dit jaar bloei. 

Daarom hebben wij op de kwekerij de planten afgelopen najaar op laten groeien zodat u direct kunt 

genieten van de bloei dit jaar.  

 

 

 


