
Deze maand doen:

Janneke is biologe en botanisch tekenaar.
www.jannekebrinkmansalentijn.nl

Jeukklus
Poot je hyacinten, 
draag dan handschoe
nen. De oxaalzuurkris
tallen kunnen namelijk 
jeuk veroorzaken. Poot 
voor een weelderig 
 geheel bijvoorbeeld de 
paarsrode ‘Woodstock’ 
± 15 cm diep in een bak 
of mand en combineer 
eromheen bijvoorbeeld 
de anemona blanda  
± 5 cm diep. 

  Plant nu lok
planten om straks 

volop vlinders 
naar de tuin te 
 lokken. www. 

vlinderstichting.nl.

Te grote vaste 
 planten? Scheur ze. 

Omdat je er meer 
van wilt hebben of 
om te verjongen.

Zaai eenjarigen 
binnen voor, be

vochtig de aarde en 
dek af met plastic. 

Na het kiemen mag 
het plastic eraf.

Gebruik maart om 
planten te vervan
gen die je minder 

mooi vindt en voeg 
je lievelingsplanten 

toe.

 Als je nu, wanneer 
het niet vriest, op 

een beschutte 
plaats vijgen plant, 
kun je in augustus 

oogsten.

  Zelf vlierbessenwijn maken?  
Leng 1 fles witte wijn aan met 
water (1 op 0,25 l) en voeg 5 
struikjes vlierbessenbloesem toe. 
Even laten trekken en je hebt een 
heerlijke voorjaarsdrank.
  Er is nu een groot aanbod van 
blauwe druifjes (Muscari). Samen 
met andere voorjaarsbloeiers 
zoals blauwe viooltjes, Helleborus 
en wilgentakjes maak je de mooi-
ste boeketten en kransen.

Tips:
   Een leuke voorjaarsbloeier is 
Brunnera macrophylla ‘Jack 
Frost’. Deze lijkt op vergeet-me-
nietjes, alleen zijn de bloemen-
trosjes iets groter. Bloeit eind 
april/begin mei.
   Allerlei planten kunnen online 
worden besteld. Een goede groene 
webwinkel – waar de planten 
gratis worden thuisbezorgd –  
is www. tuinplantenzo.nl.
   Krijgt de buxus een vale gele 
kleur, voeg dan een portie kalk 
toe. En tijdens de groei vanaf 
maart wat extra organische 
meststof. Of gebruik speciale 
buxusmest (Pokon). 

binnenzaaien  

(zakjes of  

eierdoos)

Vitaminebom
Bieten zitten vol vitamine C. Voor de vispakketjes ver-
deel je bijvoorbeeld kabeljauw in vieren op stukjes 
bakpapier. Strooi grof gehakte dille, vlokjes boter, 
peper en zout over de vis, voeg een scheutje witte wijn 
toe en bind de pakketjes dicht. Laat in 15 min. gaar 
worden in een voorverwarmde oven (170°C). Wrijf de 
schil van de bieten en kook de voorgekookte bieten  
(± 1 kilo) nog 3 min. in ruim water. Snijd 4 lente-uitjes 
in ringetjes, verwarm crème fraîche (± 125 ml) op laag 
vuur, voeg gehakte dille, peper en zout toe. Snijd de 
bieten grof en stamp ze met gekookte aardappelen (± 
500 gram) tot een stamppot. Roer de dilleroom erdoor 
en schep om met veldsla (± 150 gram) en de lente-ui.

Keukentip –  
Bieten/veldsla-stamp 
met vispakketjesMaart

21

Nationale Boomfeestdag! 
Een bomenrijke leefomgeving no-
digt uit tot bewegen en zorgt voor 
zuurstof. Daarom als thema voor 
de Boomfeestdag : bomen maken 
gezond! www.boomfeestdag.nl.

Maart
16

Helpen in het riet Ga met het hele 
gezin de natuur (De Wieden) in en 
steek de handen uit de mouwen. 
Meer info op www.natuurmonu-
menten.nl/activiteiten.
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Tentoonstelling Tulpen in de 
Hortus Een kleine tentoonstel-
ling van historische en heden-
daagse tulpen. Lees over de 
geschiedenis en bewonder de 
tulpen van dichtbij in de oudste 
botanische tuin van Nederland. 
www.hortusleiden.nl.

Keukenhof open Met deze  
maand onder meer een tulpen- 
en hyacintenshow. Kijk voor meer 
info op www.keukenhof.nl. 
Stationsweg 166a, Lisse, 0252 - 
46 55 55.

Huis & Tuin is niet zomaar een 
beurs. Het is een begrip op huis-, 
tuin- en woongebied. Een beurs 
met een uniek karakter, die elk 
jaar weer een nieuwe bron van 
inspiratie is voor uw woongenot. 
WTC Expo Leeuwarden, www.
huis-tuin-beurs.nl/bezoekers.

Binnenkort begint officieel de lente. In de tuin is veel werk 
aan de winkel: alles begint zich te ontwikkelen en gaat groei-
en. Onkruid moet gewied, gras gemaaid, de heg geknipt en 
we moeten mesten en snoeien. In huis kunnen we alvast 
voorzaaien. Ik heb zin allerlei nieuwe soorten uit te probe-
ren. Zoals de kattensnor (Cleome hassleriana), een van de 
mooiste eenjarigen. Maar de favorieten blijven er toch ook, 
zoals de wolfsmelk (Euphorbia), vrouwenmantel, judaspen-
ning en valeriaan. De beroemde tuinontwerpster en schrijf-
ster Vita Sackville-West, experimenteerde met mengsels 
van de supermarkt, wisselde stekjes uit met vrienden en 
ontdekte de schoonheid van heesterrozen. En ze creëerde 
één van de mooiste tuinen van Engeland: Sissinghurst.
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Helleborusdagen Bij kwekerij  
Het Houten Huis. Kijk op www.
hethoutenhuis.eu voor de ope-
ningstijden of bel 0418 - 68 06 08, 
Nieuwe Tijningen 78, Zaltbommel.
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Goed-Gereedschap-, Kruiden-  
en Clematis-Dagen Ambachtelijk 
tuingereedschap en mediterrane 
kruiden en clematissen. 
Feestelijke start van het tuin-
seizoen. Tuingoed Foltz,  
Hereweg 346, Meeden (Gr), 
www.tuingoedfoltz.nl.

Stinzenplantendagen
Bij open tuin en kwekerij De 
Warande, Jan de Jagerlaan 2, 
Laag Keppel bij Doetinchem. 
Entree: € 3,50 p.p., incl. koffie of 
thee. www.dewarande.nl.
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Vrolijke kunststof gieter 
Spring € 16,50  

(Bijzonder Mooi)

Hyacinten 
in pot voor 

de tuintafel.

Zonnehoed (Echinea)
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