
Plantenbakken moeten bloeien èn boeien 

 
isschien hebt u zich vanwege het mooie weer midden 

maart al niet kunnen inhouden en hebt u uw 

plantenbakken al vol kleurige bloeiers gezet. Is dat niet het 

geval, dan kan u nog overwegen 

voor een minder courante 

beplanting met groenten of kruiden 

of kan u kiezen voor klassiekers als 

Impatiens (vlijtig liesje) , Pelargonium, 

Petunia of Surfinia, Bacopa of Diascia. 

Werkwijze: 

 Potten en bakken hebben vaak maandenlang in een berging 

gestaan.  Maak ze goed schoon voor u ze opnieuw in gebruik neemt. 

 Controleer of de drainagegaten onderaan in de bak of pot nog goed 

vrij zijn.  Als er geen drainagegaten zijn, zullen de wortels van de 

plantjes rotten.  

 Zet grote bakken of potten eerst op de plaats waar ze voor bedoeld 

zijn, vooraleer u ze begint te beplanten.  Volledig beplant zijn ze vaak 

te zwaar. 

 Leg onderaan in de bak of pot een laag potscherven om de 

drainage te bevorderen.  

 Gebruik voor het vullen zeker geen tuinaarde, die wordt in een pot 

veel te compact.  Kies voor goede potgrond eventueel vermengd met 

waterabsorberende korrels zodat u iets minder vaak moet gieten. 

 Vul bak of pot half met potgrond en schik de planten zoals u ze 

wil hebben.  Vul dan verder op met potgrond tot ongeveer twee 

centimeter onder de rand van de pot.  Als u helemaal tot bovenaan 

opvult, wordt gieten moeilijk en loopt al het gietwater meteen over 

de rand.  

 Leg eventueel op de potgrond een laagje schors of kiezeltjes, zodat 

de aarde beter vocht vasthoudt. 

M 



 Om het weglopen van overtollig water langs de drainagegaten 

onderaan makkelijker te maken , kan u potten en bakken 

op ‘voetjes’ zetten.  Gewone blokjes of platte stenen 

kunnen hiervoor dienstdoen, maar de tuincentra 

verkopen ook decoratieve potvoetjes.  

 Geef potplanten en plantenbakken geregeld wat 

vloeibare plantenvoeding. 

 Geef ze tevens voldoende water.  Op hete dagen kan het nodig zijn 

om twee keer per dag te gieten. Doe dat ’s morgens en/of ’s avonds.  

Knip verwelkte bloemen geregeld weg, zo houdt u de planten mooi.  
 

Een duurzame manier van bestrijden 

Het onder controlehouden van de buxus-en eikenprocessierups 

wordt jaar na jaar steeds lastiger . Een nieuwe en duurzame manier 

van bestrijden neemt toe. Nestkastjes zijn het nieuwe wapen tegen 

de rupsen. Door het ophangen van mezenkastjes proberen we mede 

dankzij de vogeltjes de ruspenhaarden onder controle te houden. 

De vogels zijn verzot op de rupsen en de jonge meesjes verorberen 

makkelijk dertig tot veertig rupsen per dag.  



Woensdag 4 maart verzamelden een 25-tal enthousiaste 

Tuinhierders-kinderen in de schrijnwerkerij van TIO om nestkastjes 

te maken. De nodige houten plankjes en nagels werden geleverd 

door Antoine Vaes. Hij had gezorgd voor op maat gezaagde 

plankjes zodat de kinderen (soms toch nog met de hulp van papa, 

opa, mama, oma of nonkel) deze netjes in elkaar konden zetten. 

Enkelen hebben hun nestkastje nog verder gepersonaliseerd door er 

hun naam in te laten branden. Daarna kregen ze hun nestkastje mee 

naar huis.  

Maar zij kregen ook “huiswerk” mee: een werkmap, waarin stond 

op welke veilige plaatsen zij de nestkastjes kunnen ophangen, waar 

zij op moeten letten bij het ophangen,... - en daarna moeten zij 

noteren welke vogels er in hun huisje is komen wonen, of er baby-

vogeltjes geboren zijn enz. In september worden al de gegevens 

terug verzameld. Aan de gezichtjes van de deelnemers te zien, was 

het een leuke namiddag, zowel voor groot als klein 

Hier nog wat tips: 

1.Hang de invliegopening naar het noorden, noordoosten of oosten. 

Zo zorg je ervoor dat hij uit de wind, regen en zon hangt. 

 

2.Hang hem op een rustige plaats. Vogels houden niet van te veel 

activiteit rondom hun nest. Naast de voordeur of boven het terras 

zijn wat dat betreft minder ideaal. 

 

3.Let bij het ophangen ook op de beplanting. Beplanting rondom de 

kast helpt jonge vogels bij hun eerste vlucht en geeft ze fysieke 

ondersteuning en goede beschutting. Let er wel op dat er geen 

takken of andere obstakels recht voor de invliegopening hangen. 

 



4.De ideale ophanghoogte is 1,5 tot 2 meter van de grond. Voor 

grondvogels is het eerder 1,5 meter, voor andere is 2 meter 

geschikter. Zo zorg je ervoor dat katten en andere roofdieren niet bij 

de kast kunnen komen. 

 

5.Meerdere nestkasten naast elkaar is meestal geen goed idee. 

Kasten voor verschillende soorten, bijvoorbeeld pimpelmees en 

koolmees, moeten minimaal drie meter uit elkaar hangen. Kasten 

voor hetzelfde soort moeten minimaal tien meter uit elkaar hangen. 

Veel vogels hebben in de broedtijd een territorium. 

Nestgelegenheden dicht bij elkaar leiden tot onderlinge ruzie en dat 

kost onnodig veel energie. 

 

6.De uitzondering op deze regel geldt voor de koloniebroeders. 

Huismussen en zwaluwen zitten liever wel bij elkaar. Heb je 

bijvoorbeeld huismussen in de tuin, hang dan wel meerdere kasten 

naast elkaar. 

 

7.De beste periode om een nestkast op te hangen is gek genoeg het 

najaar. Vogels zijn dan namelijk al op zoek naar goede plekjes voor 

een nest. Daarnaast maken ze graag gebruik van neskastjes om te 

schuilen tegen de regen en de kou. De kans is groot dat als er een 

vogel af en toe overwintert in jouw kastje, hij in het voorjaar 

langskomt om zijn nestje te bouwen.  



Het moestuinseizoen begint in een bakje 

Het grote zaaiseizoen is bij vele tuinders aangebroken. Want zelf 

uw eigen groenten zaaien is erg populair, het geeft je een kick  maar 

vraagt toch een beetje kennis. Voor hun die er nog aan moeten 

beginnen hier enkele tips. 

Tomaten, paprika’s , selder en porei zijn de populairste groenten om 

nu voor te zaaien.  Zaai niet het hele pakje in één keer.  Ga ervan uit 

dat zowat elk zaadje een plantje wordt: heb je plaats voor 15 

tomatenplanten en nog wat meer rode paprika’s ?  Zaai daarom een 

beetje op reserve. 

 

Vul een bakje met zaai- en stekgrond en duw goed aan, tot zeker 

een paar cm dieper dan de rand. Zaai niet in gewone potgrond of 

compost, die bevatten te veel voedingsstoffen. 

Maak de grond een beetje vochtig. 

Duw met een kleurtje elke twee  tot 4 cm een gaatje van ongeveer 

0,4 cm diep 



Laat er een zaadje in vallen en duw alles zachtjes dicht. 

Steek een etiket bij de verschillende soorten. 

Leg er eventueel een glazen of plastic deksel over. 

Plaats het geheel in een warme en lichte ruimte (20°C) , liefst voor 

een raam op het zuiden. 

Haal het deksel weg zodra de eerste groene stipjes verschijnen. 

Zorg nu voor potjes en potgrond om de zaailingen te verspenen.  

Het verplanten van de zaailingen in gewone potgrond geeft uw 

planten een groeistoot, waardoor ze  snel gaan groeien. 

Verplant zodra de twee kiemblaadjes volledig ontwikkeld zijn . 

Vul de potjes met gewone potgrond en zet 1 tot 3 plantjes in de pot 

Doe het voorzichtig.  Lift de zaailingen met een potlood uit de 

grond en neem ze voorzichtig bij de blaadjes vast. 

Zet ze tot net onder de eerste blaadjes in de grond. Neem alleen de 

sterkste planten en gooi de vervormde planten weg. 

Duw de aarde voorzichtig vast, en besproei de planten met water op 

kamertemperatuur. 

Als ze groot genoeg zijn (15 cm) verhuis je ze daarna , afhankelijk 

van de weersomstandigheden, naar de serre of eventueel naar 

buiten.  

Tips voor een onderhoudsvriendelijke tuin 

Een tuin zonder werk bestaat niet.  Wel bestaat de kunst erin je 

tuin zo aan te leggen dat je met slechts een uurtje per week kan 

genieten van een prachtig en groen miniparadijsje.  Daarom 

geven we hier tien tijdsbesparende tips mee. 



1. Hou je tuinconcept eenvoudig.  Maak geen onmogelijke hoeken 

in je gazon waardoor boordjes met een kantenmaaier moeten 

worden bijgeknipt. 

2. Besteed aandacht aan een goede grondvoorbereiding.  Een 

organische voorraadbemesting op maat zorgt voor gezond 

groeiende planten en een sterk gazon. 

3. Leg een maaiboord als scheiding tussen perk en gazon.  Op deze, 

op dezelfde hoogte als het gazon gelegde klinker of kassei vindt de 

grasmaaier steun terwijl hij de graskant perfect maait.  Stem je 

plantenkeuze af op de grondsoort. 

4. Kies bomen die langzaam groeien, open kruinen vormen of een 

smalle groeivorm hebben en die weinig of niet moeten worden 

gesnoeid.  Voorbeelden zijn Pyrus salicifolia ‘Pendula’, Acer 

negundo ‘Variegatum’ en Malus ‘Van Eseltine’ .  Kies voor heesters 

die weinig of geen onderhoud vergen.  Skimmia, Eleagnus en 

Aucuba zijn bladhoudend, Corylopsis pauciflora is een aanbevolen 

voorjaarsbloeier, Philadelphus, Syringa en Hibiscus de betere 

zomerbloeiers, Rhus thyphina en Nothofagus zijn soorten die mooi 

verkleuren in de herfst. 

5. Hagen moet je scheren.  Bij een Taxushaag is dat maar één keer 

per jaar echt nodig.  

6. Strooi tussen de heesters een 8 cm dikke laag boomschors om 

onkruidgroei te voorkomen. 

7. Zaai geen gras maar leg graszoden.  Het nieuwe grastapijt geeft 

opkomend onkruid geen kans. 

8. Ook tuinpaden en terrassen met een effen oppervlak en geen of 

erg kleine voegen geven onkruid weinig kans.  Een 

dolomietverharding is vrij goedkoop maar moet om de paar jaar 



behandeld worden tegen onkruid- en mosgroei.  Leg het dolomiet 

op een voldoende waterdoorlatende laag en voorzie tussen de 

funderingslaag en dolomiet een geotextiel als scheidingslaag.  Zo 

voorkom je verzakkingen. 

9. Een klein, door veel vissen bevolkt vijvertje, vergt veel 

onderhoud.  Een fonteintje of borrelsteen heeft in een kleine 

stadstuin een even rustgevend effect. 

10. Laat het tuinwerk zich niet opstapelen.  Loop regelmatig eens 

langs de plantenborders en trek het nog jonge onkruid uit.  Zo 

voorkom je uitzaaien en spontane uitbreiding en wordt het tuinwerk 

geen klus.  

In de tijd dat men nog niet beschikte over moderne middelen als tv, radio, 

internet enz. moest de mens en met name de boer , het hebben van oude 

volkswijsheden die ze verpakten in prachtige en makkelijk te onthouden 

weerspreuken.  Ook nu, jaren na de intrede van computers, blijkt nog 

steeds dat deze spreuken verrassend veel waarheid bevatten. 

• April met zijn gril, doet wat hij wil. 

• Aprilleke zoet, geeft nog wel eens een witte hoed 

• Is het in april nat en koud, dan groeit straks het koren als een woud. 

• Sneeuw in april geen nood, met zware nachtvorst veel meer dood. 

• Valt voor St.Joris geen regen meer, dan valt er na hem des te meer. 

• Laat het weer zoals het wil, maar ontkleedt u niet voor half april. 

• Aprilse regen, is in de tuin veel aan gelegen. 

• Geeft april veel mooie dagen, dan pleegt mei de last te dragen. 

• Op St. Huigen (1 april) valt de sneeuwman in duigen; 

• Is Isodoor (3 april) voorbij, dan is ook de noordenwind voorbij. 

• St.Joris (23 april) die de draak overwon, houdt meer van regen dan zon 

• Zolang voor St. Markus (25) warm, zo lang na hem koud. 

• Op Marcusdag zaaien voor zonne, ge krijgt pompoenen als tonnen. 



In de siertuin 

 
 

Alle zomerbloeiers  waarvan de hoofdbloei nà 1 juli valt zijn 

deze maand aan een snoeibeurt toe. 
 

Alle twijgen en takken kunnen in maart-april worden ingesnoeid.  

Elke scheut die in het voorjaar en voorzomer gevormd wordt, kan 

bloeien. De struiken bloeien dus op het zogenaamde jonge hout – de 

scheuten . 

 

 Zo kunnen de twijgen van de vlinderstruik – Buddleja davidii – 

heel diep ingesnoeid worden. 

 Hertshooi – Hypericum, Spiraea, Potentilla zijn voorbeelden van 

struiken die nu op 10 cm boven de grond worden afgeknipt. 

 Bij de pluimhortensia –Hydrangea paniculata snoeit u de dikke 

twijgen diep in en worden dunne twijgen helemaal verwijderd.  De 

Hydrangea arborea ‘Annabelle’ kan ieder jaar tot  20 cm boven de 

grond worden afgeknipt. 

 De Hydrangea macrophylla – de hortensia met de bolle bloeiwijze 

– is een uitzondering onder de hortensia’s.  Haal ieder jaar een 

derde oude bloemen aan de overgebleven takken verwijdert u pas 

laat in het voorjaar.  Ze beschermen nieuwe, uitlopende scheuten 

tegen de vorst. 

 

Leuk om te weten:  

Hortensia’s die in de tuin zijn geplant, kunnen van 

kleur veranderen door de zuurtegraad van de grond. 

Planten in zure grond worden het volgende jaar 

blauw, en in grond met een hogere pH-waarde worden 

de Hortensia’s roze.  

Hydrangea betekent letterlijk ‘watervat’.  

.  



Knoflook voorkomt 
verkoudheid 

 

Knoflook , één van de meest gebruikte 

keukenkruiden, komt oorspronkelijk uit 

Centraal-Azië.  De knoflookbol bestaat uit 

vele afzonderlijke teentjes onder een wit, 

papierachtig vel. 

 

Knoflook heeft een gunstige invloed op hart- en bloedvaten.  

Bovendien heeft knoflook een preventief effect bij 

verkoudheden en/of virale infecties van de luchtwegen.  Ook 

uitwendig heeft knoflook positieve eigenschappen.  

Knoflooksap zorgt voor een snellere wondheling.  Geraspte 

knoflook wordt dan weer gebruikt tegen wratten, schimmels 

en eksterogen; 

 

Om de geneeskundige kracht van knoflook te bekomen, moet 

je wel behoorlijk wat knoflook eten: het sap van twee teentjes 

knoflook per volwassene !  Knoflook wordt ook in tabletvorm 

verkocht: een tablet gedroogde  kwai-knoflook van 300 mg 

bevat alle gunstige bestanddelen van een hele knoflookbol, 

waardoor je sneller aan de dagelijkse behoefte kan voldoen. 

 

Te veel knoflook (drie of meer tenen knoflook per maaltijd) 

kan maagklachten veroorzaken en de leverfunctie 

verminderen.  Knoflook dient ook met mate te worden 

gebruikt bij zwangerschappen en maagzweren.  

* De vrouwen en aprillen, ze hebben allebei hun grillen 

* De heren en aprillen, bedriegen wie ze willen 


