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TUINKABOUTER’S MAG-GEZIEN

Maart-April 2016

Beste medekabouters,

De winter was lang, donker en nat. Als tuinkabouter kun je van dergelijke omstandigheden behoorlijk

depressief worden. Gelukkig is er licht aan het eind van de tunnel!

De wintereditie stond in het teken van licht en donker. Een beetje zwart/wit, dus. Daarom wordt deze Tuinkabouter’s Mag-Gezien

een explosie van geur en kleur, voor een extra feestelijk lentegevoel. Lees onder meer over: geur door de seizoenen heen,

Omdat over een paar weken het zaaiseizoen alweer aanbreekt, vind je ook informatie over de edele kunst van het zaaien.

Zaden kopen via de webwinkel kan altijd. Houd er rekening mee dat dit de tijd van het jaar is waarin de meeste bestellingen worden

gedaan, waardoor de wachttijd op kan lopen tot maximaal vier weken. Ik zal natuurlijk mijn uiterste best doen om de zaden eerder

te sturen, maar vraag om jullie begrip wanneer dat even niet lukt.

Veel leesplezier!

Tuinkabouter

Nieuw in de winkel
Deze nieuwe soorten zijn in de afgelopen winter in de winkel geland, of zullen dat binnenkort doen:
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De eenjarigentuin
Je houdt van veel afwisseling? Je wil ieder jaar een ander kleurthema? Je vindt

vaste planten (een beetje) saai? Je wil zo veel mogelijk bloei gedurende de

zomerperiode? Dan is de eenjarigentuin écht iets voor jou!

De eenjarigentuin is bepaald niet moeilijk om aan te leggen. Zeker als je

winterharde planten gebruikt, hoef je je niet druk te maken over vensterbanken vol

met voorgezaaide kiemlingen. Er zijn namelijk heel veel eenjarige bloemen die prima

buiten gezaaid kunnen worden. Het zaad kan nu namelijk gewoon, vanaf half maart,

direct in de volle grond worden ingezaaid.

De zaden komen even goed op als je zonder plan te werk gaat, maar mét plan en een

beetje voorbereiding boek je wel de mooiste resultaten. Die voorbereiding hoeft

gelukkig nauwelijks extra tijd te kosten. In slechts vijf simpele stappen leg je al de

basis voor een mooie, eenjarige zomerborder!

Met deze soorten kun je binnenkort al aan de slag:

Bolderik (Agrostemma githago); Cosmea (Cosmos bipinnatus); Dille (Anethum graveolens); Duifkruid (Scabiosa atropurpurea); Gele

ganzebloem (Chrysanthemum segetum); Goudsbloem (Calendula officinalis); Grootbloemige lavatera (Lavatera trimestris);

Groot kaasjeskruid (Malva sylvestris); Juffertje in het groen (Nigella damascena); Klaproos (Papaver rhoeas); Kleine lupine (Lupinus

nanus); Koekruid (Vaccaria hispanica); Korenbloem (Centaurea cyanus); Leeuwenbek (Antirrhinum majus); Meisjesogen (Coreopsis

tinctorea);
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Oost-Indische kers (Tropaeolum majus); Slaapbol (Papaver somniferum); Slaapmutsje (Eschscholzia californica); Tandzaad (Bidens

ferulifolia); Tuinridderspoor (Consolida ajacis); Wasbloem (Cerinthe major); Witte dille (Ammi).

Stap 1

Verwijder alle aanwezige onkruiden en egaliseer de grond door deze licht te harken. Spit de

grond alleen om als ‘ie sterk verdicht is. Spitten geeft vaak extra onkruid. Bemesten is ook niet

nodig. De meeste eenjarigen gedijen nl. beter in wat schralere grond.

Stap 2

Uitbundig bloeiende eenjarigen komen het mooist tot hun recht als je ze in informele groepen

zaait. Met zilverzand en een lege fles kun je lijnen uittekenen op het zand om aan te geven waar

de verschillende plantgroepen moeten komen.

Stap 3

Met behulp van een bamboestokje trek je ondiepe geultjes om in te kunnen zaaien. Als de planten

eenmaal volgroeid zijn, is het praktisch niet meer te zien dat ze op rij gezaaid zijn, maar als ze

net ontkiemen, helpt het je wel om onkruid te onderscheiden van de gezaaide eenjarigen.

Stap 4

Zaai niet te dicht op elkaar, maar je hoeft je bij het zaaien niet precies aan de op het pakje

vermelde plantafstand te houden. Niet alle zaden zullen nl. kiemen. Het is makkelijker uit te

dunnen dan later nog wat bij te zaaien. Gedurfde combinaties werken het best.

Stap 5

Plaats labeltjes bij de verschillende groepen, zodat je later nog weet wat je waar gezaaid hebt.

De zaden licht inharken mag, maar hoeft niet. Hark in ieder geval niet met papaverzaad, want dit

is een echte lichtkiemer. Besproei tot slot de grond met een gieter met fijne broeskop.

Als zesde stap kun je een stukje van je tuin reserveren voor minder winterharde soorten. Die zaai je gewoon later, in april of mei.
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Kleuren zien
Zien insecten dezelfde kleuren als mensen, dat wil zeggen: het hele palet van de regenboog? Het antwoord is dat mens en insect

slechts voor een deel dezelfde kleuren kunnen zien. Leerproefjes met allerlei kleurkaartjes hebben aangetoond dat het

gezichtsvermogen van insecten in het rode deel van het spectrum beperkt is:

Aan de andere kant van het spectrum is het andersom: bijen kunnen het kortgolvige ultraviolette licht (UV), dat voor de mens

onzichtbaar is, heel goed zien. In het UV-gebied is de gevoeligheid van hun ogen zelfs het hoogst.

Op het eerste gezicht lijkt dat een raadselachtige eigenschap van het insectenoog. Wat is het

nut van hun lichtgevoeligheid voor UV-straling? Het raadsel werd opgelost toen bloemen onder

UV-licht (bij gebruik van UV-gevoelige film) werden gefotografeerd. Het bleek dat veel bloemen

UV absorberen. Ze vertonen in het midden een donkere vlek en op de kroonbladen vaak donkere

lijnen of vlekjes (op ‘UV-foto’s’). Dit zijn voor ons onzichtbare honingmerken die het centrum van

de bloem aanwijzen. Een consequentie is dat bloemsoorten die voor ons mensen min of meer

dezelfde kleur hebben, voor bijen sterk kunnen verschillen. Zo hebben trollius en dotterbloem

voor ons gele bloemen, maar voor bijen zijn deze twee soorten heel verschillend gekleurd. De gele

trolliusbloem absorbeert het UV volledig, terwijl dotterbloemen het UV gedeeltelijk (5%)

reflecteren. Soms is de UV-reflectie nog veel sterker, tot wel 40%, bijvoorbeeld bij zwarte toorts en het geel zonneroosje.

Klaproosbloemen zien wij al van verre als een vlammend rood vlak. Het roetzwarte centrum geeft de bloem een mysterieus aanzien.

Bijen bezoeken deze bloemen graag, al kunnen zij rood moeilijk zien. De sterke UV-reflectie van de klaproosbloembladen maakt ze

echter voor bijen uitstekend zichtbaar. Insecten leven in een andere kleurenwereld dan wij.

Verschillende insecten bezitten verschillende aangeboren voorkeurskleuren. Als aan jonge

honingbijen, werksters zonder ervaring, bloemmodellen met een brede keuze aan kleur wordt

aangeboden, blijkt UV hun favoriete kleur te zijn, terwijl blauwgroen het minst aantrekkelijk is.

Zweefvliegen van de algemeen voorkomende soort Eristalis tenax, met de verwarrende

Nederlandse naam ‘blinde bij’, tonen een sterke voorkeur voor geel, zelfs wanneer zij getraind

zijn op een andere kleur, bijvoorbeeld blauw. Voor hommels zijn kleuren in het blauw-paarse

gebied de meest attractieve prikkel.

Maar sommige dagvlindersoorten vliegen vaak spontaan het eerst naar rode of purperen bloemmodellen. Iedere soortgroep heeft

een eigen voorkeur. Wanneer alle insecten dezelfde kleurpreferentie zouden hebben, zou de variatie in bloemkleuren veel kleiner

zijn dan zij nu is.

Voorbeelden:
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Geheimtaal in kleuren
Waarom zien tomaten er voornamelijk rood uit, worteltjes en abrikoosjes oranje, paprika

en mais geel terwijl appels, broccoli en spruitjes meestal groen, maar bosbessen, bramen

en druiven weer blauw zijn? En wat hebben de termen fytochemicaliën, antioxidanten en

vrije radicalen, lycopeen of bètacaroteen te maken met de kleuren van groenten en fruit?

De kleuren in groenten en fruit ontstaan door fytochemicaliën. Fyto wil zeggen dat het van

de plant afkomstig is. Fytochemicaliën zijn dus chemicaliën die afkomstig zijn van de plant

zelf. Er zijn honderduizenden verschillende fytochemicaliën en al die fyto-chemicaliën

hebben andere positieve effecten op de gezondheid van de mens die deze groenten en dit

fruit eet. Om zo veel mogelijk verschillende voedingsstoffen binnen te krijgen is het dus

belangrijk dat je groenten en fruit eet uit verschillende kleur-groepen.

Veel fytochemicaliën bezitten antioxidanten. Dat wil zeggen dat die fytochemicaliën ons

helpen om ons lichaam gezond te houden, bijvoorbeeld door de strijd aan te gaan met de

vrije radicalen. Vrije radicalen zijn chemische verbindingen die een ongepaard electron

bevatten. Deze vrije radicalen kunnen schadelijk zijn omdat ze DNA en celmenbramen

kunnen beschadigen of vernietigen en dat kan weer tot ziektes - zoals kanker - leiden.

Het beste advies voor een goede gezondheid is daarom altijd veel verschillende soorten

groenten en fruit te eten.

 Rode tomaten, roze grapefruit en watermeloen bevatten veel lycopeen. Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat

lycopeen een antioxidant is dat ons kan beschermen tegen prostaatkanker. In frambozen en in aardbeien zit ellaginezuur. Dat is

een stof met eveneens kankerbestrijdende effecten. Daar naast zitten rode paprika en tomaten boordevol bètacaroteen en

vitamine C. Bèta-caroteen wordt door ons lichaam omgezet in vitamine A. Vitamine A helpt ons immuunsysteem sterker te

maken. Heel gezond dus.

 Gele producten (zoals gele paprika, maïs en pompoen) bevatten veel bètacaroteen en andere carotenoïden. Daarbij is maïs een

goede bron van luteïne, een stof die heel goed is voor de ogen.

 Oranje groenten (wortel, zoete aardappel) en fruit (abrikoos, mango,

sinaasappel, mandarijn) bevatten eveneens veel bèta-caroteen. Vooral

citrusvruchten zijn rijk aan vitamine C en dat werkt weer beschermend

tegen vrije radicalen.

 De kleur groen kom je tegen bij veel koolsoorten (broccoli, spruitjes,

boerenkool). Maar ook in bladgroenten (spinazie) en in fruit (appels en

kiwi). De felste groene groentesoorten bevatten de meeste

fytochemicaliën. Een van die fytochemicaliën is de antioxidant chlorofyl

(bladgroen). Maar behalve chlorofyl bevatten groene groente vaak

bètacaroteen. Groene koolsoorten zijn een bron van glucosinolaten. Enkele

laboratoriumstudies hebben aangetoond dat glucosinolaten kunnen beschermen tegen kanker.

 Blauw en paars wijst dikwijls op de aanwezigheid van anthocyanen. Anthocyanen betreft een andere groep stoffen die vrije

radicalen uitschakelt. Veel donkergekleurde bessen bevatten bovendien vitamine C, terwijl rode bieten stoffen bevatten die

het risico op hoge bloeddruk kunnen verlagen.

 Wit vind je in knoflook, uit en prei, maar ook in bloemkool, pastinaak en champignons. Vooral de familie van de uien is een bron

van allicine. Dat is een stof die valt onder de 'natuurlijke antibiotica'. Ook allicine helpt de bloeddruk te verlagen.
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Nu plannen voor kleurige voorjaars- en zomerboeketten
De zomertuin biedt volop bloemen voor een kleurrijk boeket. Met voorjaarsbloeiende

bolgewassen in de tuin heb je ook vroeg in het jaar al materiaal voorhanden voor een

mooie bos bloemen voor binnenshuis of op de tuintafel. Dat vergt wat planning. Immers

het betreft eenjarige planten waarvan de zaden in de winter moeten worden

aangeschaft, voorjaarsbollen die tot eind van het jaar kunnen worden geplant (mits het

niet vriest) en zomerbollen, die je laat in de winter bestelt.

De mooiste soorten:

 Eenjarig: Cosmos, Hesperis, Dianthus barbatus, Lagurus ovatus, Lunaria annua, Nigella

damascena, Panicum milaceum, Lathyrus, Nicotiana, Briza, Verbena bonariensis, Zinnia,

Helianthus

 Vaste planten: Aster, Monarde, Hemerocallis, Achillea, Erigeron, Gypsophila, solidago,

Echinops, Leucanthemum vulgare, Aconitum, Erysimum, Phlox, Euphoriba, Delphinium,

Salvia, Physostegia, Chelone, Echinacea

 Bol- en knolgewassen: gladiolus murilae, Alstroemeria, Dahlia, Gladiolus, Hyacinthus,

Lilium, Narcissus, Camassia, Allium, Tulipa

 Anders: Hypericum (voor de bessen), Hosta (voor het blad), Cotinus (voor de

takken), klimop (als achtergrond), Viburnum tinus (takken, in winter voor bloemen),

Vlinderstruik (voor takken en bloemen)

Wanneer kun je bloemen het best plukken?

 Lelies pluk je wanneer ze in de knop staan, vlak voordat de bloemen opengaan.

 Gladiolen en andere bloemen die in trossen/aren komen: als de eerste bloem open is

 Enkele bloemen als anjers, chrysanthen, dahlia's etc, als de bloem open begint te

gaan. Als je te vroeg plukt, blijft de knop dicht.

En nu we het er toch over hebben: zó blijven je boeketten lang mooi:

 Gebruik altijd een schone vaas. Spoel ze vantevoeren af met sode en warm water.

 voeg wat suiker of soda aan het lauwe water toe zodat de bloemen langer houdbaar

blijven

 Snijd de stelen met een scherp mes schuin af.

 Verwijder de onderste

bladeren zodat alleen de

stengels in het water

staan.

 Zet het boeket op een plek uit de zon en uit de tocht.

 Ze een boekt nooit vlakbij een fruitschal; rijp fruit maakt ethyleengas en daar

verwelken de bloemen van.

 Vul het wter in de vaas iedere dag aan en ververs het regelmatig

 Snijd houtige stengels om de paar dagen opnieuw schuin af.

 Besproei het boeket (behalve chrysanten en anjers) bij warm weer met een fijne

nevel

 als je het boeket 's nachts koel wegzet heb je er langer plezier van.

 Pluk bloemen liefst vroeg in de ochten, dan zitten ze nog vol met water

Plannen voor een nieuwe border
Is je border een beetje moe, onhandelbaar, kleurloos, of ben je er

gewoon op uitgekeken? Nu is het de tijd om je dromen voor een nieuwe

border om te zetten in een echt plan. Dan kun je in maart of april goed

voorbereid aan de slag en mag je in de zomer al volop genieten! Ter

inspiratie vind je hieronder enkele voorbeelden:
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Studie in pastel:

Dit schema in pasteltinten past prachtig in een romantische tuin.

Het bestaat uit vaste planten die elk jaar terugkomen. De planten

worden niet zo hoog. De hoofdbloei valt in juni-augustus. De

genoemde planten zijn voldoende voor twee vierkante meter. Je

kunt eenvoudig een groter vak beplanten door de planten te

herhalen.

2 x Lythrum salicaria 'Blush'

3 x Achillea millefolium 'Cerise Queen'

2 x Phlox 'Bright Eyes'

2 x Gypsophila paniculata

2 x Erigeron 'Rosa Juwel'

3 x Sedum 'Matrona'

2 x Geranium magnificum

Nectarbar:

Dit borderpakket met vlinderplanten bestaat uit sterke vaste

planten en een vlinderstruik. De border heeft een kleuren-

schema in wit, geel, paars en blauw en bloeit van mei-oktober.

De genoemde planten zijn voldoende voor twee vierkante

meter. Je kunt eenvoudig een groter vak beplanten door de

planten te herhalen.

1 x Buddleja 'Nanho Purple', vlinderstruik

1 x Geranium maccrorhizum 'Spessart', ooievaarsbek

2 x Verbena bonariensis, ijzerhard

2 x Rudbeckia fulgida 'Goldstürm', gele zonnehoed

1 x Aquilegia vulgaris, akelei

1 x Helictotrichon sempervirens, sierhaver

1 x Aster frikartii 'Monch', aster

1 x Campanula persicifolia, klokjesbloem

1 x Malva moschata 'Alba', kaasjeskruid

Wintergroene border:

Bij de meeste planten in deze border gaat het voornamelijk om het

blad. Bijna alle planten in deze tuin zijn wintergroen, zodat de tuin

het hele jaar door mooi is. De beplanting is geschikt voor

halfschaduw. Afmeting: 1,25 x 3,5 meter.

 Buxus sempervirens

 Struikveronica, Hebe pinguifolia

 Kerstroos, Helleborus argutifolius

 Mansoor, Asarum europaeum

 Glansmispel, Choisya ternata

 Madeliefjesstruik, Olearia x haastii

 Struikveronica, Hebe buxifolia

 Hartlelie, Hosta ‘Halcyon’

 Japanse wasbloem, Kirengeshoma palmata

 Elfenbloem, Epimedium x versicolor ‘Sulphureum’

 Hortensia, Hydrangea arborescens ‘Annabelle’
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Engelse cottage-garden:

Voor deze Engelse border is gekozen voor een romantische combinatie

van de zachtroze Engelse roos Rosa ‘Mary Rose’ met vaste planten en

een rijk bloeiende eenjarige. Bloei vanaf juni tot ver in het najaar.

 Engelse roos, Rosa ‘Mary Rose’.

 Alsem, Artemisia ‘Silver Queen’

 Dropplant, Agastache ‘Blue Fortune’

 IJzerhard, Verbena rigida

Schaduwborder:

In de border staan forse exemplaren van de kornoelje, die voor flink wat scha-

duw zorgen. Bosplanten met witte en violetblauwe bloemen doen het prima onder

deze grote struiken. Wit is een heel geschikte 'kleur' voor een schaduwrijke

plek. Violetblauw gaat er goed mee samen. Afmeting: 2,5 x 2,5 m.. Bij een langere

border kun je het schema herhalen. Bij een smallere border kun je het halveren.

 Voorjaarsvlambloem, Phlox divaricata 'Chattahoochee' (10 x)

 Gebroken hartje, Dicentra formosa 'Alba' (10 x)

 Vingerhoedskruid, Digitalis purpurea 'Alba' (15 x)

 Tellima grandiflora (6 x)

 Smele, Deschampsia cespitosa (3 x)

 Ooievaarsbek, Geranium phaeum 'Album' (5 x)

 Akeleibladige ruit, Thalictrum aquilegifolium (3 x)

 Akelei, Aquilegia alpina (6 x)

 Pioenroos, Paeonia 'White Wings' (1 x)

 Ooievaarsbek, Geranium clarkei 'Kashmir White' (3 x)

 Ooievaarsbek, Geranium 'Philippe Vapelle' (5 x)

Bont en blauwe border:

Wit met blauwviolet is een heel frisse kleurencombinatie voor de border.

Het bonte blad vult het mooi aan. Bloei van juni tot in het najaar.

voldoende voor een vak van 1 x 1,5 meter. Je kunt de plattegrond

eenvoudig vergroten door het schema te herhalen.

 Witte struikroos, Rosa ‘Schneewittchen’

 Witbonte kornoelje, Cornus alba ‘Elegantissima’

 Salie, Salvia nemorosa 'Caradonna'

 Witbonte kardinaalshoed, Euonymus fortunei ‘Emerald Gaiety’

 Ooievaarsbek, Geranium ‘Rozanne’

 Kattenkruid, Nepeta (Faassenii-groep) ‘Walkers Low’

Knal-border:

Wil je een border die echt opvalt dan is rood en violet een fantastische

kleurencombinatie. Het grijze blad van de Artemisia verzacht de overgang

tussen de rode en violette kleuren. Bloeit van april tot in de herfst.

 Alsem, Artemisia ludoviciana ‘Silver Queen’

 Klokjesbloem, Campanula lactiflora ‘Prichard’s Variety’

 Montbretia, Crocosmia ‘Lucifer’

 Duizendknoop, Persicaria amplexicaulis ‘Speciosa’

 Andoorn, Stachys monieri ‘Hummelo’

 IJzerhard, Verbena bonariensis
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Bomen die extra kleur geven
Een boom heeft meer te bieden dan alleen mooi blad tijdens de zomer en bloemen in de lente. Let ook eens op bad, bladvorm of

vruchtzetting:

 Opvallende stam of takken: De stam is het gedeelte van de boom, dat op ooghoogte is en

daardoor dus al snel opvalt. Denk maar eens aan de Berk met zijn opvallende witte bast. Maar

er zijn meer bomen die het aanplanten vanwege hun bijzondere bast meer dan waard zijn.

Naast een opvallende stam kunnen bomen ook beschikken over opvallende takken.

Een groot verschil tussen een opvallende stam en bijzondere takken is dat de stam het

hele jaar door te zien is. De takken zijn alleen in de winter, als de bladeren zijn gevallen,

een opvallend accent van de boom. Ze vallen dan wel extra op, omdat er in de wintertuin

verder vaak weinig anders te beleven valt. Bijvoorbeeld:

o Acer griseum: afschilferende bast. Door kruisingen niet alle soorten even mooie

stam, let dus bij aankoop goed op de stam!

o Betula Pendula: witte stam.

o Cornus kousa: afschilferende bast, ook mooie schutbladeren, vruchten en

herfstkleur.

o Fraxinus excelsior "Jaspidea": gele takken, opvallende zwarte puntjes op de takken.

o Prunus serrula: mahoniekleurige bast, loshangende schilfers op de stam.

o Salix sepulcralis "Chrysocoma": gele, hangende twijgen; treurvorm, twijgen bewegen

mooi mee op de wind.

 Opvallende bladeren: Ook de bladeren geven een boom zijn eigen aantrekkingskracht. Er zijn bomen met enorme grote

bladeren, kleine bladeren of bijzonder gevormde bladeren. Naast de vorm van het blad kan ook de kleur waarmee het blad in

het voorjaar uitloopt de boom even in het middelpunt van de tuin zetten. Bedenk hierbij wel dat het uitlopende blad maar voor

een korte periode de boom een extra accent geeft. Bijvoorbeeld:

o Aesculus: handvormig blad

o Catalpa: enorme: grote bladeren Lichtgroen blad, laten mooi het licht door.

o Cercis canadensis "Forest Pansy": donkerrood uitlopend blad. Mooie naaktbloeier.

o Cornus kousa: witte, roze of rode schutbladeren (denk hierbij aan de "bloem" van

de kerstster). Ook mooie stam, vruchten en herfstkleur.

o Ginkgo biloba: waaiervormig blad.

o Gleditsia: ragfijn geveerd blad.

o Fagus sylvatica "Rohanii": dieprood uitlopend blad.

 Bomen met opvallende bloemen: De meeste tuinbezitters gaan voor de bloemen. Bij de aanschaf van een boom, zal al snel

gekeken worden naar een mooie en opvallend bloeiende boom. Bedenk wel dat de bloei de boom een paar weken per jaar tot het

middelpunt van de tuin zal maken en dat in de overige maanden de omvang en de vorm van de boom beeldbepalend is.

Bijvoorbeeld:

o Cercis canadensis "Forest Pansy": bijzondere naaktbloeier, de bloemen zitten zelfs

op de stam.

o Chionanthus virginicus: geurende sneeuwvlokken, als de boom in bloei staat lijkt het

alsof er sneeuwvlokken op het blad liggen.

o Davidia involucrata: witte "zakdoekjes", grote witte schutbladeren ogen als

zakdoekjes in de boom.

o Halesia carolina: witte klokvormige bloemen Sneeuwklokjesboom, ook mooie

vruchten.

o Liriodendron tulipifera: de bloemen hebben de vorm van een tulp.

 Bomen met opvallende vruchten: Als een boom opvallende vruchten vormt, dan komen die vaak onverwachts te voorschijn. In

het voorjaar heeft de boom, al dan niet opvallend, staan bloeien. Vervolgens heeft hij in de zomer door zijn bladerdak gezorgd

voor schaduw en beschutting in de tuin. Maar onder die bladeren werd nog hard gewerkt. Daar werden vanuit de bloemknoppen

vruchten gevormd. Omdat het proces vaak onzichtbaar is door de bladeren die ervoor zitten, komen als verrassing, gelijk met

het vallen van de bladeren, soms heel bijzondere vruchten te voorschijn. Naast vruchten vormen zich na de bloei vaak ook

prachtige zaden of zaaddozen aan een boom. Ook die kunnen de boom maandenlang tot een echte blikvanger maken.
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Bijvoorbeeld:

o Catalpa: lange peulen. De bekende, geënte, bolcatalpa vormt geen peulen.

o Cornus kousa: rode vruchten, eetbaar, maar niet lekker. Ook mooie stam,

schutbladeren en herfstkleur.

o Euonymus europaeus: felrode vruchten

o Halesia carolina: donkergroene zaadlijsten, later verhard en bruin

o Koelreuteria paniculata: groenbeige lampionachtige vruchten; later verkleurend

naar roodbruin. In het voorjaar spectaculair rozerood uitlopend blad; grote

bloempluimen met gele bloemen in de zomer

 Bomen met een opvallende herfstkleur: De bomen houden het wel voor gezien in de herfst en gaan zich voorbereiden op een

nieuw seizoen. Maar juist dit zorgt soms voor werkelijk spectaculaire kleuren.

De bomen trekken in de herfst de voedingsstoffen uit de bladeren terug

naar de wortels. Met het weghalen van die voedingsstoffen verandert de

kleur van het blad. Bijvoorbeeld:

o Acer palmatum "Osakazuki": onovertroffen felle rode kleur,

betrekkelijk grote bladeren

o Acer rubrum "Morgan": vlammend rood blad

o Cornus kousa: Rood blad. ook mooie stam, schutbladeren en vruchten

o Fraxinus angustifolia: paarsrood

o Kalopanax septemlobus: goudkleurig

o Liquidambar styraciflua: oranje/rood

Wanneer de keus eenmaal gemaakt is

Wil je een boom in een nieuwe tuin planten, zorg dan dat de grond goed is ingeklonken. Zo voorkom je dat de boom niet op de goede

plantdiepte wordt gezet.

Ga je een rij met dezelfde bomen planten? Bind de bomband dan bij elke stam op dezelfde hoogte. Dat geeft een rustiger beeld.

Vraag bij aanschaf van een boom of er gesnoeid moet worden en, zo ja wanneer. Laat het eventueel even aanwijzen.

De kunst van het ruiken
Van de zintuigen wordt het reukzintuig, onze neus, door veel mensen als het minst belangrijk gezien, Horen, zien, voelen en proeven

vinden we belangrijker. Ruiken is dan ook niet de sterkste kant van mensen. Veel dieren doen dat duidelijk beter. Honden, katten,

maar ook insecten kunnen sommige stoffen ruiken, lang voordat wij die met de meest verfijnde apparatuur kunnen aantonen.

Hoe werkt de reukzin?

Reukzin is het vermogen van een organisme om stoffen in de lucht waar te nemen, eventueel ook in het water. Het orgaan waarin de

reukzin bij veel dieren en de mens zetelt is de neus.

In de ingang van de neus zitten de neusharen. Dit zijn kleine haartjes die voorkomen dat

grotere schadelijke deeltjes in de longen terechtkomen en die de luchtstroming turbulent

maken.

De neusholte gaat aan de achterzijde over in de nasofarynx, dit is het bovenste deel van

de farynx ofwel de neus-keelholte, die via de buis van Eustachius weer rechtstreeks in

verbinding staat met de oren.

In de neusholte zelf bevinden zich aan drie dunne, met slijmvlies beklede botplaten, die

het inwendige oppervlak van de neusholte sterk vergroten. Deze plooien vangen de kleinere

deeltjes die in de ingeademde lucht aanwezig zijn op. Ze zijn goed doorbloed en verwarmen

zo de ingeademde lucht, zodat deze op

lichaamstemperatuur komt. Ook zorgen ze voor een zekere turbulentie in de luchtstroom

zodat geurstoffen worden getransporteerd naar het reukslijmvlies.

Bij prikkeling van het neusslijmvlies treedt een beschermende reflex in werking, bekend als niezen. Er treedt in dit geval een

onwillekeurige inademing op, gevolgd door een explosieve uitademing door de neus. Dit maakt dat eventuele vastzittende of

prikkelende deeltjes de neus verlaten.
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Reukzin bij insecten

Ook in de insecten en planten wereld spelen reuk en geur een belangrijke rol, vooral bij

communicatieprocessen. Insecten gebruiken geurstoffen (feromonen) bij de communicatie tussen

soortgenoten. Elke soort heeft zijn eigen karakteristieke geur. Vrouwelijke vlinders kunnen

feromonen gebruiken als lokstof om mannetjes aan te trekken, die zo’n feromoon op grote

afstand kunnen waarnemen. Ook sluipwespen kunnen goed geuren waarnemen.

Waarom ruiken bloemen lekker?

Bloemen ruiken over het algemeen lekker. Er zijn meer dan 700 verschillende geurstoffen gevonden bij planten. Het is dan ook niet

voor niets dat bloemen veel gebruikt worden als basis voor parfums. Bloemen maken mensen vrolijker gestemd en de geur speelt

hier een belangrijke rol bij. Het lijkt er bijna op dat de geur van bloemen ontworpen is voor de mens, maar dit is maar ten dele

waar. Geurende bloemen doen dit vooral om zich zelf in stand te kunnen houden.

Voor veel planten is geur namelijk een absolute noodzaak. Insecten en in sommige gevallen ook vogels zijn nodig voor de

voortplanting. Bijen, torren, vlinders, vliegen en andere insecten worden aangetrokken door de aroma’s van bepaalde bloemen. Zij

zorgen voor het overdragen van het stuifmeel van plant tot plant. Zonder deze insecten kunnen veel planten niet bestaan.

Niet alle bloemen hebben geur nodig om te kunnen overleven. Bijna 1/3 van alle bloemen zijn reukloos. Reukloze bloemen vallen over

het algemeen niet zo op. Dit zijn vaak de kleine, groenachtige planten. Er bestaan ook bloemen waarvan de geur voor de mens erg

onaangenaam is, maar voor aasvliegen juist super aantrekkelijk. Deze bloemen hebben vaak een vuilrode of bruinachtige kleur en

ruiken jawel…naar bedorven vlees. Andersom geldt dit ook. Geuren die voor ons aangenaam zijn, kunnen juist een afwerend effect

op insecten hebben. Lavendel is een goed voorbeeld hiervan.

Hoe meer kleur en looistof een bloem bevat, hoe minder geur deze verspreidt. De sterkste geur

heeft een witte bloem, die in de avondschemering motjes en nachtvlinders moet aantrekken. Deze

bloemen hebben geen uitgesproken kleur nodig om te kunnen overleven. Er zijn ook planten die

vooral afhankelijk zijn van insecten welke overdag actief zijn. Deze bloemen hebben vaak gele,

rode of blauwe bloemen, waarbij de gele bloemen het sterkste ruiken en de blauwe het minste.

Hoe een geur beleefd wordt, is natuurlijk heel erg persoonlijk. Er is zelfs aangetoond dat de geurbeleving tussen mannen en

vrouwen een groot verschil maakt. Ook leeftijd maakt uit. De bloem zelf geeft wisselend haar aroma’s af. Dit hangt onder andere af

van het stadium van bloeien, maar ook het tijdstip heeft effect. Overdag kan een bloem heerlijk ruiken, waarna het ’s avonds kan

gaan ‘stinken’. Tenslotte hebben omgevingscondities invloed op de geur. Deze komt namelijk het beste tot zijn recht bij een hoge

temperatuur, weinig wind en droge lucht.

Planten kunnen óók ruiken!

Wanneer je aan een roos ruikt, kan de roos jou dan ook ruiken? Misschien wel. Nadat eerder onderzoek er al op wees dat planten

andere planten kunnen ruiken, suggereert nieuw onderzoek dat planten soms ook geuren van insecten kunnen waarnemen.

De onderzoekers experimenteerden met planten (guldenroede) en fruitvliegjes. Vrouwelijke fruitvliegjes zijn een gevaar voor de

planten: ze leggen hun eitjes op de planten en kunnen ze zo beschadigen. De onderzoekers stelden sommige planten bloot aan de

geur van mannelijke fruitvliegjes en hielden er ook een controlegroep op na, bestaande uit planten die niet aan de geur van

mannelijke fruitvliegjes werd blootgesteld. Vervolgens keken ze waar de vrouwelijke fruitvliegjes hun eitjes legden: op planten die

aan de geur van de mannetjes waren blootgesteld of op planten uit de controlegroep.

Uit het onderzoek bleek dat vrouwtjes hun eitjes veel liever op planten die niet aan de geuren

van mannetjes waren blootgesteld, legden. En ook kevers bleken planten die aan de geur van

mannelijke fruitvliegjes waren blootgesteld, te mijden en minder schade aan de planten aan te

richten.

De mannelijke fruitvlieg laat een chemisch stofje achter op de blaadjes van de plant. Die geur

trekt vrouwtjes aan. Zodra de vrouwtjes en mannetjes gepaard hebben, leggen de vrouwtjes

hun eitjes op de plant neer. Die eitjes groeien uit tot een grote bult: een galappel. Die appel

doodt de plant niet, maar zorgt er wel voor dat planten minder zaadjes en kleinere zaadjes

produceren die ook nog eens minder vaak uitkomen. “Het lijkt erop dat de plant de geur van de

vlieg waarneemt,” vertelt Mescher. “Vervolgens scherpt de plant de verdedigingsmechanismen

aan, zodat deze sneller kan reageren op de dreiging.”



16

Dat de plant deze aanpak ontwikkeld heeft, is wel goed te verklaren. Fruitvliegjes leggen hun eitjes namelijk alleen op deze planten.

De twee hebben dus al een tijdje met elkaar te maken. Het lijkt erop dat de planten die in staat zijn om op de aanval van de vlieg te

anticiperen en zichzelf te beschermen tegen de schade, succesvoller zijn, en zaad van een betere kwaliteit produceren. Dus planten

die de geur van de vliegen kunnen waarnemen, lijken sterk in het voordeel te zijn.

Hoe de plant de geur van de vlieg waarneemt, weten de onderzoekers niet. Ze vermoeden echter wel dat de guldenroede niet de

enige plant is die geuren van insecten kan waarnemen.

Ruiken = proeven
Ons reukcentrum werkt nauw samen met andere zintuigen. Heel direct is de samenwerking met het smaakzintuig, maar ook het

gezichtsvermogen speelt een belangrijke rol. Als het even kan moet je ook zien wat je eet….. De geur van een stukje chocolade

wordt direct herkend, maaraar erwtensoep die naar chocolade ruikt, brengt het geurcentrum tot wanhoop: je ruikt een vreemd

luchtje aan de soep, maar zonder hulp van je ogen kan het geurcentrum je niet vertellen of je vanille, schoensmeer of chocolade

ruikt.

Mond en neus vormen samen een prachtig detectiesysteem. Het is een buitengewoon

intelligent stukje analytische scheikunde waar een goed chemicus vaak, maar wel

voorzichtig, gebruik van maakt. Als je een hap eten neemt, verrichten allereerst vier

detectoren (voor zout, zuur, zoet en bitter) in de mond een eerste test over de

eetbaarheid. Dat er niet méér stoffen bepaald worden is te begrijpen. Voedsel bevat

immers miljoenen verschillende stoffen, en het is ondoenlijk om van al deze stoffen direct

iets zinvols te zeggen.

Neem vanille-ijs. Je proeft dat het zoet is, en je denkt dat het naar vanille smaakt. Dat is

mis, je proeft vanille niet, je ruikt het. Vanille is een vluchtige stof. Net als alle andere

vluchtige stoffen komen de moleculen vanille via een doorgang achter in de mond in de neusholte. Daar zit het geurcentrum, dat een

essentiële rol speelt bij het 'proeven' van voedsel.

Het geurcentrum komt niet direct in contact met het voedsel. Daardoor hebben de geurdetectoren daar geen last van de enorme

aantallen storende stoffen in het voedsel. Niet-vluchtige stoffen zoals ionogene stoffen (zouten), sterk polaire stoffen (zoals

suikers) en macromoleculen (zetmeel, eiwitten, cellulose) komen niet in het geurcentrum en kunnen de bepalingen dus ook niet in de

war sturen. Maar het geurcentrum zelf selecteert ook weer een groep moleculen. De zenuwuiteinden die de vluchtige moleculen

moeten detecteren zitten in een vochtlaagje. Onoplosbare, apolaire stoffen worden daardoor niet of nauwelijks gemeten. Vandaar

dat methaan (aardgas) en andere alkanen haast geen geur hebben.

4 seizoenen geur
Omdat de neus ook wat wil, worden geurende planten en bloemen meer en meer toegepast

in de tuin. Plant ze langs paden, onder het venster en bij de ingang van tuin en/of huis, om

er zo veel mogelijk van te kunnen genieten. Het meeste plezier heb je van planten met

geurend blad. Deze laten hun geurstoffen los als je er langs loopt of er tegenaan strijkt.

Geurende bloemen zijn juist weer bijzonder omdat je er maar een korte tijd van kunt

genieten. Wie denkt dat bloemen en bloesems de tuin pas parfumeren als de lente in het

land is of als de zomer warm wordt komt bedrogen uit. Ook in de andere seizoenen kan de

tuin een lust voor de neus zijn!
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Voorjaar

Wanneer de zon na de wintermaanden aan kracht wint, vult de tuin zich met lentegeuren. Somige struiken en bomen blijken een

ware parfumfabriek. Deze planten ruiken lekker in de lente:

Ribes odoratum

Ribes nigrum

Daphne mezereum

Bergamot

Viburnum carlesii

Osmanthus delavayi

Rhodondendron

Azalea's uit de Viscosa-groep

Choisya ternata

Hesperis matronalis

Dianthus barbatus

Akebia quinata

Convallaria majalis (Lelietje van Dalen)

Erysimum cheiri (muurbloem),

Syringa vulgaris (sering)

Paeonia lactiflora (pioen)

Hemerocallis lilioasphodelus

Aruncus dioicus

Crataegus monogyna (meidoorn)

Liguster (wanneer je hem niet snoeit)

Philadelphus coronarius (boerenjasmijn)

Een eigenaardige, karaktervolle struik met lekker geurende bloemen is Poncirus trifoliata. Deze plant is nooit sterk bebladers en

wordt gebruikt als onderstam voor citrusbomen. De bittere citroentjes die eraan verschijnen kunnen worden gebruikt om een kop

thee iets extra's te geven.

Zomer

In de zomer kan je neus pas echt op ontdekkingstocht. Vooral planten met geurend blad zijn nu op hun best!

Deze planten ruiken lekker in de zomer:

Dag:

Calycanthus floridus

Aloysia triphylla (citroenverbena)

Lavandel

Rosmarinus (rozemarijn)

Origanum (oregano en marjolijn)

Thymus (tijm)

Mentha (alle soorten munt)

Foeniculum (venkel)

Anethum (dille)

Basilicum (bazielkruid)

Nepeta (kattenkruid)

Tanacetum (moederkruid)

Myrica gale

Dictamnus albus (vuurwerkplant)

Santolina

Wijnruit

Salvia

Monarda

Jasminum officinale (jasmijn)

Lilium regale

Lathyrus (siererwt)

Cosmos atrosanguineus

Heliotropium arborescens

Nacht:

Lonicera (kamperfoelie)

Matthiola (nachtviolier)

Mirabilis (nachtschone)

Saponaria (zeepkruid)

(Oenothera (Teunisbloem)

Phlox

Nicotiana alata (siertabak)

Voor een geurend gazon (deze planten

kun je gebruiken in plaats van gras):

Chamaemulum nobile (loopkamille)

Thymus serpyllum (wilde tijm)

Mentha requienii (loopmunt)

Mentha pulegium (polei, alleen op

vochtige plekken in de schaduw)

Meer kijken:

 Growing scented flowers

 Scented sweet peas

 How to make scented flower arrangements

 Fragrant flowers

 Grow beautiful fragrant flowers

 The garden guru’s: fragrant flowers
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Herfst

Ook in de herfst kun je genieten van geurende planten. Als je er maar een neus voor hebt! Deze planten ruiken lekker in de herfst:

Cyclamen hederifolium

Phlox paniculata

Pelargonium

Crocus sativus

Crinum x powelii

Brugmansia

Acidantera (Abessijnse gladiool)

Osmanthus heterophyllus

Caryopterus x clandonensis

Elaeagnus pungens

Perovskia atriplicifolia

Liquidambar styraciflua

Winter

Planten die in de winter bloeien, moeten extra hun best doen om de weinige actieve insecten te lokken. Geur is hiervoor bij uitstek

geschikt. En wij genieten er gewoon van mee. Deze planten ruiken lekker in de winter:

Viburnum bodnantense (Sneeuwbal)

Viburnum farreri (Sneeuwbal)

Mahonia japonica

Lonicera fragrantissima

Lonicera standishii

Hamamelis mollis

Hamamelis japonica

Abeliophyllum distichum

Chimonanthus

Sarcococca hookeriana

Iris reticulata

Viola odorata

Crocus (krodus)

Primula vulgaris (sleutelbloem)

Hyacintus

Narcissus

Geranium macrorrhizum
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Geuren vangen
Al heel oud is de menselijke behoefte om de lekkere geuren uit de natuur te verzamelen. Maar

hoe krijg je zoiets ongrijpbaars als de geur van een bloem in een potje? De oudste en

eenvoudigste methode is het uitpersen van de bloemen. Misschien dat je het zelf wel eens

geprobeerd hebt. Je ziet dan dat de opbrengst laag is en het resultaat vaak teleurstellend.

Meestal ruikt het product nauwelijks en is het al na een paar dagen verschimmeld. Toch werden

zo geurstoffen gewonnen, en die werden vaak direct verwerkt in zalven, oliën en andere

producten. In de Middeleeuwen ontdekten de Arabieren, dat alcohol de houdbaarheid van

geurstoffen aanzienlijk verhoogt. Deze ontdekking maakte de weg vrij voor de bereiding van

reukwaters en parfums.

Na de ontdekking van de destillatietechniek pasten de Arabieren deze techniek toe bij de winning

van geurstoffen. Zo bereiden ze rozenolie en rozenwater door destillatie van rozenblaadjes Nog

steeds is (stoom)destillatie een veelgebruikte methode om natuurlijke geurstoffen te winnen.

Maar veel geurstoffen kunnen niet tegen destillatie. Door de warmte ontleedt de stof, waardoor

de geur verdwijnt of verandert. Deze stoffen worden door extractie gewonnen. Vroeger werd

voor bloemengeuren vaak 'enfleurage' toegepast. Een bijzondere vorm van extraheren. Verse

bloemen en plantendelen werden ondergeroerd in vloeibaar, gezuiverd vet, daarna werd het vet

gezeefd en de procedure herhaald totdat het vet verzadigd was met de bloemengeur. Het vet

met de bloemengeur, de pommade, leverde na extractie met alcohol een sterk geurextract op.

Enfleurage is echter erg arbeidsintensief.

Daarom worden bij de extractie van geurstoffen tegenwoordig meestal organische oplosmiddelen

gebruikt.

Naast geurstoffen lossen hierin ook kleurstoffen en wassen op. De zachte, wasachtige substantie die ontstaat wordt concrete

genoemd. Extractie van de concrete met alcohol levert weer een essence absolue. Door

verdunning kunnen uit een absolue reukwaters en parfums worden gemaakt.

Van de ongeveer 3.000 bekende geurstoffen zijn er ongeveer 200 van commercieel belang.

Sommige zijn heel duur. Zo kost een liter rozenextract ruim vijfduizend euro. Daar zijn dan ook

600 kg met de hand geplukte rozenblaadjes voor nodig! In verband met de met de kosten en de

beschikbaarheid grondstoffen worden bij de bereiding van parfum ook geurbasen gebruikt.

Dat zijn geurcomposities die door parfumeurs zijn gemaakt en waarvan

de geur overeenkomt met die van natuurlijke bloemen. Een parfum

bevat tussen de 20 en 30% geurextract, opgelost in alcohol. Dezelfde

geur als het parfum is vaak ook verdund verkrijgbaar. Een eau-de-

parfum, de op één na sterkste vorm, bevat tussen de 15 en 20%

geurextract. En een eau-de-toilette nog maar 5 tot 10%. Alleen al door

dit verschil is een parfum veel duurder dan een eau-de-toilette.

De geurstoffen uit parfum verdampen niet allemaal met dezelfde

snelheid. Daarom ruikt een parfum na een half uur anders dan toen je

het pas opbracht.

Omdat de geuren alleen in dampvorm waarneembaar zijn, en het

verdampen van geurstoffen van verschillende factoren afhangt, ruikt

hetzelfde parfum in het flesje anders dan wanneer het opgebracht is

op een papiertje, een zakdoekje of of de huid. De geur verschilt zelfs

op verschillende delen van de huid en op de huid van verschillende

personen. De zuurgraad van de huid en het aanwezige talg (huidvet) en

zweet beïnvloeden de mate waarin geurstoffen uit het parfum

verdampen of worden vastgehouden en daarmee de waarneembare geur.

Op plaatsen waar minder vet onder de huid zit (in de oksels, knieholtes,

ellebogen, op de polsen, achter het oor), is de huid warmer en daardoor

is het parfum daar beter te ruiken.

Wist je dat:

 dat een parfum gemiddeld uit 80 geurbestanddelen

bestaat?

 dat lavendelolie de meest gebruikte geurstof in de

parfumerie is en de beste lavendelolie uit de Franse

Provence komt?

 dat elke geur zich bij ieder mens weer anders

ontwikkelt?

 dat een mens ongeveer tienduizend geuren van elkaar

kan onderscheiden?

 dat rozenolie, naast jasmijnolie, het populairste parfum-

ingredient is en ook een van de duurste?

 dat Ylang-Ylangolie wordt gewonnen uit de bloemen van

de oorspronkelijk op de Filipijnen en in Indonesie

groeiende Ylang-Ylangboom?

 dat Eau de Cologne in 1709 in Keulen voor het eerst

verkocht werd? Parfummeur Farina combineerde zo’n 20

geuringredienten tot een frisse aangename geur.

 dat een goed parfum zich pas na ongeveer een uur na

aanbrengen op de huid volledig heeft ontwikkeld?

 dat het meest geschikte moment om een nieuwe geur uit

te proberen de ochtend is?



20

Om de geur lang te laten aanhouden bevatte een parfum vroeger vaak geurstoffen van

dierlijke oorsprong. In hoge concentratie stinken deze stoffen, maar een kleine dosis maakt

een parfum vaak aantrekkelijk. Beroemde voorbeelden zijn amber en muskus. Amber is een

gezwel in de maag van de potvis, dat word uitgescheiden op zee en soms door vissers

gevonden werd. Muskus is de geurstof waarmee het in de Himalaya levende muskushert zijn

territorium afbakende. Tegenwoordig worden amber en muskus nauwelijks meer gebruikt.

Niet alleen omdat ze door achteruitgang van de oorspronkelijke leveranciers onbetaalbaar

zijn geworden, maar ook omdat de scheikunde voor goede vervangers heeft gezorgd. Door de

ontdekking van muscon bijvoorbeeld hoeven voor een parfum als 'Musk' geen muskusherten

meer gedood te worden.

Nederland is geurmeester!

Mensen die goed kunnen ruiken, hebben vooral in Nederland kans op een zonnige toekomst.

Nederland levert namelijk een aanzienlijk deel van alle geur- en aroma-stoffen die wereldwijd

gebruikt worden. De bedrijven die dit samen verzorgen hebben reukmeesters in dienst, mensen

met een absoluut reukgevoel. Zij kunnen vele honderden verschillende geurstoffen blindelings

herkennen. Zoals je op school scheikundeformules en Engelse woordjes leert, leren zij binnen een

jaar zo'n duizend geuren uit het hoofd. En doen daar examen in.

Zelf parfum maken
Wil jij je eigen parfum maken? Zoek je een uniek zelfgemaakt cadeautje? Je kunt zelf de spannendste geuren creëren met

ingrediënten uit de supermarkt of drogist.

Stap 1: Inzicht in de wetenschap van parfum

Ken de verschillende noten. Parfum is een mengsel van verschillende geurlagen, ook

wel de "noten" genoemd. Als je parfum op je huid spuit, ruik je de noten in deze

volgorde:

 De bovennoot is wat je het eerst ruikt. Dit verdwijnt ook het eerst, meestal

binnen 10 tot 15 minuten. Populaire bovennoten zijn basilicum, bergamot,

grapefruit, lavendel, citroen, limoen, neroli, munt, rozemarijn en zoete

sinaasappel.

 De middennoot ga je ruiken zodra de bovennoot verdwijnt. Dit is het hart van de

geur, die bepaalt bij welke familie het parfum hoort - bijvoorbeeld oosters,

bloemig, fruitig of houtig. Dit zijn onder andere zwarte peper, kardemom, kamille, kaneel, kruidnagel, dennennaald, jasmijn,

jeneverbes, citroengras, neroli, nootmuskaat, roos, rozenhout en ylang-ylang.

 De basisnoot accentueert en fixeert de middennoot, en wordt ook wel het thema genoemd. Het vormt de basis van de geur, en

je blijft deze noot wel 4 tot 5 uur ruiken. Dit zijn ceder, cipres, gember, patchouli, den, sandelhout, vanille en vetiver.

Als je een geur mengt, voeg je eerst de basisnoten toe, dan de middennoten en uiteindelijk de bovennoten. De ideale verhouding om

de noten te mengen is 30% bovennoten, 50% middennoten en 20% basisnoten.

Om parfum te maken, heb je meer nodig dan alleen boven-, midden- en basisnoten: je

moet ze ook ergens aan toevoegen.

 Het proces begint met een basisolie. Populaire keuzes hiervoor zijn jojoba-, zoete

amandel- en druivenpitolie.

 Nu voeg je langzaam een paar druppels basis-, midden-, en bovennoten toe aan de

basisolie.

 Tot slot voeg je iets toe om de ingrediënten te helpen vermengen. Alcohol is een

goede keuze, omdat het snel verdampt en de noten goed laat verspreiden. Veel doe-

het-zelf-parfummakers gebruiken (40% - 50% alcohol) wodka van goede kwaliteit.

 Als je een solide parfum wilt maken (met de consistentie van een lippenbalsem),

gebruik je gesmolten bijenwas voor de fixatie in plaats van alcohol of water.

Als je niet zeker weet hoe je een parfum moet opbouwen, bekijk dan de ingrediënten van je favoriete parfum uit de winkel.
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Stap 2: Benodigde materialen

 Donkere, glazen flesjes. Deze beschermen je parfum tegen licht, zodat het langer goed

blijft. Zorg er ook voor dat er geen etenswaren in de flesjes hebben gezeten, want

restjes daarvan kunnen overslaan op je parfum. De uitzondering hierop is wanneer je

juist wilt dat de geur van hetgeen er eerst in zat in je parfum terechtkomt

(Waarschuwing: pindakaas-banaan-chocolade-parfum smaakt misschien lekkerder dan

het ruikt!).

 Basisolie. Een basisolie draagt de geuren van je parfum over op je huid. Meestal is het

een geurloze olie, en wordt het gebruikt om de geconcentreerde geurstoffen te

verdunnen, omdat ze anders de huid zouden irriteren. De basisolie kan van alles zijn. Je

kunt zelfs olijfolie gebruiken als je die geur lekker vindt.

 De sterkste alcohol die je kunt vinden. Een veelgebruikte keuze onder doe-het-zelf-

parfummakers is (40% - 50% alcohol) wodka van goede kwaliteit. Er zijn ook mensen die

liever 80% alcohol of meer gebruiken. Als je graag sterkere alcohol wilt gebruiken, kun

je bij de drogist schoonmaakalcohol (70% of 96%) vinden.

Bepaal welke methode je wilt gebruiken. De methode die je kiest is afhankelijk van de materialen die je gebruikt. Twee geurstoffen

die voor parfums worden gebruikt zijn plantaardige materialen (bloemen, blaadjes en kruiden) en etherische olie; de methodes voor

deze materialen zijn verschillend.

Stap 3: Geurstoffen kiezen

Verzamel bloemen, blaadjes en kruiden met geuren die je lekker

vindt. Zorg dat de geur sterk is en dat de blaadjes droog zijn als je

ze plukt. Door ze te laten drogen aan de lucht kunnen ze slap worden

en gaat de geur verloren.

Je kunt meer planten plukken en drogen dan je nodig hebt, dan kun je

ze later toevoegen als je de geur nog wat wilt versterken.

Gooi ongewenste stukjes van de plant weg. Als je bloemen gebruikt,

neem dan alleen de bloemblaadjes. Als je kruiden gebruikt, haal dan

takjes of andere stukjes die de geur kunnen beïnvloeden eraf.

Kneus het plantaardige materiaal lichtjes. Dit is optioneel, maar het

kan de geur meer naar buiten brengen. Druk zachtjes op de bloemen

of blaadjes met een houten lepel.

Stap 4: Parfum maken

Met verse ingrediënten:

 Giet wat olie in de glazen pot of fles. Het hoeft maar een beetje te zijn - net genoeg om de blaadjes/bloemen/kruiden te

kunnen bedekken.

 Voeg de plantaardige materialen toe aan de olie en doe het deksel dicht. Zorg dat het goed afgesloten is.

 Laat de pot een tot twee weken op een donkere, koele plek staan.

 Open de pot, giet de olie door een zeef en voeg nieuwe geurstoffen toe. Je

kunt dit proces meerdere weken of zelfs maanden herhalen tot de olie de

gewenste sterkte heeft. Zorg dat je de olie bewaart! Je moet alleen de

plantenresten weggooien.

 Als je blij bent met de geur van de olie, kun je 1 of 2 druppels natuurlijk

conserveringsmiddel toevoegen, zoals vitamine E-olie of druivenpitolie, dan

blijft je parfum langer goed.

 Als je een balsem van de olie wilt maken, kun je er bijenwas aan toevoegen:

smelt wat bijenwas in de magnetron, roer het door je parfum en doe het in

een potje om af te koelen en te stollen.

Met etherische olieën:

 Verzamel alle materialen. Je hebt de volgende ingrediënten nodig: 2 eetlepels basisolie (jojoba-, amandel- of druivenpitolie zijn

prima), 6 eetlepels alcohol van 50 - 95%, 2,5 eetlepel bronwater (geen kraanwater), 30 druppels etherische olie (minstens 1 uit

elke geurnoot), Koffiefilter, Trechter, 2 schone glazen potjes of flesjes

 Giet de 2 eetlepels basisolie in een glazen flesje.
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 Voeg de etherische olie toe. Je moet ongeveer 30 druppels in totaal toevoegen. Begin met de

basisnoten, dan de middennoten en ten slotte de bovennoten. De ideale verhouding hiervoor is

20% basisnoten, 50% middennoten en 30% bovennoten. Let op de geuren terwijl je ze

toevoegt: als een geur veel sterker is dan de rest, moet je daar minder van gebruiken zodat

het niet gaat overheersen.

 Voeg alcohol toe. Gebruik alcohol met een hoog percentage van goede kwaliteit. Wodka wordt

hier veel voor gebruikt.

 Laat het parfum minimaal 48 uur staan. Doe het deksel of de dop erop en laat het minstens

48 uur staan. Je kunt het zelfs 6 weken laten staan, dan is de geur op zijn sterkst.[20]

 Controleer de fles regelmatig om te ruiken hoe de geur is. Als je de geur goed vindt, voeg dan

2 eetlepels bronwater toe aan je parfum. Schud de fles stevig. Doe dit 1 minuut lang zodat de

inhoud goed gemengd is.

 Giet het parfum nu in een ander flesje. Gebruik een koffiefilter en een trechter en giet het parfum in een schone, donkere

fles.

 Om een solide parfum te maken in plaats van vloeibaar, kun je het water vervangen door gesmolten bijenwas. Voeg gesmolten

bijenwas toe aan je parfum en giet het in een flesje om af te koelen en te stollen.

 Overdrijf het niet met de geuren. Ruik elk ingrediënt afzonderlijk en overweeg of het wel bij de andere geuren past. Te veel

noten kan een geur verpesten.

 Om een glazen flesje schoon te maken, moet je het met zo heet mogelijk water wassen, dan in een bakblik zetten en het in de

oven op 110ºC drogen.

 Overweeg om geuren te maken die lijken op je favoriete gerechten of drankjes -- je kunt bijvoorbeeld een parfum maken met

de geuren kaneel, zoete sinaasappel, kruidnagel en kardemom. Een ander voorbeeld is een parfum met de geuren kaneel,

kruidnagel, gember, nootmuskaat, vanille en sinaasappel.

 Doe geen fruitsap in je parfum, want dan gaat het klonteren en wordt het snel ranzig. Citroen maakt je huid ook overgevoelig

voor zonlicht.

Tuinkalender voor maart
In maart wordt het warmer en komt de tuin na een donkere winter weer helemaal

tot leven. Er zijn al verschillende soorten bloemen die zich in allerlei kleuren en

vormen laten zien. Je kunt weer beginnen met snoeien en het gazon kan worden

gemaaid. Kortom de tuin kan weer helemaal gereed worden gemaakt voor nieuwe

bloei. Let wel op het gezegde: “maart roert zijn staart”. Een week met veel zon en

hoge temperaturen kan uitlopen in een weekend met kans op nachtvorst.

Het onderhoud van het gazon in maart

 Met een hark haal je de viltlaag, die zich afgelopen winter heeft gevormd, van je gazon af. Zo krijgt het gras weer ruimte om

verder te groeien.

 Voor een mooi gazon kun je het gras beluchten door er met een grasprikker in te prikken. Strooi daarna een mengsel van

compost en zand over het gazon.

 Voorbereidingen voor het nieuwe gazon kunnen afgerond worden. De omgespitte grond is nu gezakt en kan geëgaliseerd en

fijnkruimelig geharkt worden. Zaaien kan vanaf nu tot in de herfst. Het zaaien in de zomer wordt afgeraden vanwege het

warme weer.

Lees meer over het aanleggen en onderhouden van gazons .
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Het onderhoud van de vijver in maart

 De vissen mogen al een beetje voedsel toegedient krijgen als het water een temperatuur van 10°C heeft bereikt. Kijk alleen uit

dat ze niet te veel krijgen, want als ze nog veel voedsel laten liggen zal dat de algengroei bevorderen.

 Naarmate de watertemperatuur stijgt, worden de vissen meer actief. Er

kan nu ook, hoewel nog steeds spaarzaam, worden gevoerd. Na de koude

wintermaanden is de conditie sterk achteruit gegaan. Controleer de vissen

daarom zorgvuldig op eventuele ziekteverschijnselen.

 Zorg vooral in deze periode voor voldoende zuurstof. Tijdige maatregelen

kunnen vissterfte later in maart en april voorkomen.

 Nu de waterplanten (en algen), weer beginnen uit te lopen, is het zaak de

afgestorven plantendelen van het vorige jaar te verwijderen. Verwijder ook

al het bodemvuil wat in de vijver gewaaid is, dit kan de bodem namelijk

sterk verzuren.

Lees meer over het aanleggen en onderhouden van vijvers.

Beplanting in maart

 Dit is meest geschikte maand om hagen, heesters en bomen met blote wortel te verplanten. Als het blad eenmaal uitgelopen is,

slaan planten veel moeilijker aan en is de kans dat de verplanting lukt een heel stuk

kleiner.

 Bescherm de plantbedden met netten en andere afschrikmiddelen. Vogels als

duiven, kauwen en fazanten lusten wel een groente- of plantblaadje, ook kiemende

zaden zijn bij deze vogels erg welkom.

 Uitgebloeie narcissen kunnen het best zo snel mogelijk verwijderd worden, dit

kan met de snoeischaar of met de hand. Als de uitgebloeide bloemen blijven staan

vormen ze zaaddozen die veel energie van de andere planten vragen.

 Je exotische kuipplanten hebben de hele winter binnen in de kas of in de kamer

gestaan. Als het mooi weer is kunnen de ramen overdag open zodat de planten al

voorbereid en enigszins afgehard worden.

Zie ook:

Aanleggen en vernieuwen van borders

De juiste plant op de juiste plek

Planten doe je zo

De moestuin in maart

 Tijdens de maand maart kunnen al diverse soorten groenten gezaaid. Denk hierbij aan groenten zoals rijserwten, sjalotten,

ajuinen, spinazie, komkommers, sla, wortels, pastinaken, radijsjes, prei, paprika, aubergine en tomaten. Als bescherming tegen

de kou kun je boven het zaaibed een vliesdoek leggen.

 Zaai nooit te diep, te dicht en teveel ineens. Om gelijkmatig te zaaien mengen we het zaad met wat fijn scherp zand. Meestal is

een zaaidiepte van 1,5 cm voldoende. De algemene regel is dat we het zaad 2 tot 3 maal zijn eigen diepte leggen. Op zware

grond zaaien we iets minder diep.

 Wie in het begin van deze maand wat peterselie wenst te zaaien kiest hiervoor het best een zonnig en warm plekje uit. Ook de

keukenkruiden zoals bieslook, dille, kervel, dragon en salie staan op de zaaikalender vermeld.

Zie ook: Alles over de moestuin.

Snoeien in maart

 Het is tijd om de klimrozen wat terug te snoeien. Je kunt de zijtakken flink

terugterugsnoeien, ongeveer tot boven het vijfde oog. Snoei de hoofdtakken niet. Dat mag

alleen bij het verjongen van oude klimrozen. Deze kun je namelijk verjongen door helemaal

onderaan een oude hoofdtak weg te knippen.

 Knotwilgen kunnen tot half maart teruggesnoeid worden.

 Dorre delen van de vaste beplanting kunnen afgeknipt worden met de heggeschaar. Als deze

deeltjes in kleine stukjes geknipt worden kunnen ze blijven liggen, zodat deze als organisch

materiaal verteren op de grond

Meer zien over snoeien:
 klimrozen snoeien

 vlinderstruik snoeien

 siergrassen snoeien

 katjeswilg snoeien

 heideplanten snoeien

 hibiscus snoeien

 skimmia snoeien

 boerenhortensia snoeien

 lavendel snoeien

Meer zien:

 Bloembakken en hanging baskets vullen

 Werken met hoogte in een bloempot

 Opfrisbeurt gazon na winter

 Hoe snoei ik…….

 Haag mooi taps snoeien

 Buxus snoeien in mei en juni

 Zomerstekken

 Vaste planten steunen

 Zomeronderhoud vaste planten

 Zomerbollen planten

 Water geven en mulchen

 Draadalg voorkomen

 Waterplanten planten in een mand

 Onkruid verwijderen op grindpad
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 Klimop kan teruggesnoeid worden. Deze heeft namelijk takken gevormd die los hangen. Verwijder ook de stengels die zich op

het houtwerk van ramen of dakgoten hebben gehecht.

 Overwinterde kuipplanten zullen vanaf nu terug beginnen te groeien. Zorg ervoor dat deze planten vrij diep ingesnoeid worden.

Dit zal mooie en vertakte planten opleveren.

Lees meer over snoeien.

Overige

 Haal de voorjaar alvast in huis. Knip een aantal takken van een prunus of ander

vroeg ontluikend bloesem en zet ze binnen in een vaas. Zo heb je al vroeg de

voorjaarskleuren en -geuren in huis.

 Pas op voor het onkruid. Veel zaadjes hebben gewacht met opnieuw actief

worden op de eerste zonnestralen en ze hebben geen warm weer nodig om hard

te groeien. Wees er snel bij, dan wordt onkruid nooit een probleem en heb je er

later weinig last van.

 Gedroogde koemest is een goed alternatief voor stalmest. Deze gedroogde mest

bevat minder stikstof. Gebruik bij voorkeur de korrelvorm, koemest in

poedervorm kan gemakkelijk wegwaaien."

 Maart is een mooie maand om aan het onderhoud van de tuinmeubels te beginnen. Je kunt de meubels bij elke

weersomstandigheid alvast schuren en eventueel de juiste beitsen en/of oliën te kopen.

De edele kunst van het zaaien
De meeste zaden doen niet moeilijk over de condities waaronder ze kunnen kiemen. Andere zijn

kieskeuriger en hebben meer specifieke omstandigheden nodig.

Wanneer zaaien?

Het tijdstip om zaden te zaaien varieert van seizoen tot seizoen en hangt ook af van de streek

waar wordt gezaaid. In een koud seizoen kan beter op een later tijdstip worden gezaaid omdat

zaailingen last kunnen hebben van te koude omstandigheden. Planten die later worden gezaaid

halen de vroeg gezaaide gemakkelijk in en worden uiteindelijk vaak sterker. Aan de kust, waar

het 's winters vaak minder koud wordt, kan vroeger worden gezaaid dan in de rest van het land.

Zaaigrond

Het meest geschikt om in te zaaien is cocopeat vermengd

met compost (verkrijgbaar bij de tuincentra). Een enkele

zaad verlangt zuurdere grond; het beste kun je dan

aarde voor rhododendrons of iets dergelijks gebruiken

(ook bij de tuincentra). Dit wordt meestal op de

verpakking en in zaaitabellen aangegeven. Grond waarin

mest is verwerkt moet ten alle tijde worden vermeden omdat deze de jonge worteltjes

verbrandt.

Zeer kleine zaden

Sommige zaden zijn fijn als stof en daardoor moeilijk te zaaien. Zo lukt het wel:

 Het best wordt gezaaid in een bloeimpot met een doorsneel van 10 cm

 Vul deze tot bijna aan de rand met zaaigrond en druk deze goed aan

 Maak de grond licht vochtig

 Meng het zaad met een kleine hoeveelheid fijn, lichtgekleurd zand (zilverzand) in een

kopje of beker

 Strooi het mengsel voorzichtig op de zaaigrond en druk het voorzichtig aan

 Dek de bloempot af met doorzichtig plastic. Haal dit na kieming weg

 Wanneer er te veel zaad is gekiemd, kunnen de overtollige zaailingen met een pincet

worden uitgetrokken

 Verspeen wanneer de eerste "echte" blaadjes verschijnen
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Het afdekken van zaden

Het afdekken van zaden kan op twee manieren gebeuren: ofwel met aarde, ofwel

met vermiculiet. Vermiculiet bestaat uit een soort kleine korreltjes en is te koop

bij de tuincentra. Het gebruik ervan geeft een beter resultaat dan het afdekken

met aarde. Er is minder kans op "omvalziekte" en de zaailingen blijven schoner.

Gebruik nooit te veel afdekking. De regel is zo'n beetje hetzelfde als bij het

planten van bloembollen: de dikte van de afdeklaag is ongeveer gelijk aan de

grootte van de zaden.

Wanneer je er niet zeker van bent of zaden moeten worden afgedekt, dan is er

een soort algemene regel: wanneer je de zaden niet meer kunt zien als je ze op de

aarde hebt gestrooid, dan hoef je ze niet af te dekken.

Anders wel. Er zijn enkele uitzonderingen op deze regel: grotere zaden als die van de Eryngium en Aquilegia's moeten niet worden

afgedekt.

Uitdroging

Het uitdrogen van zaaisels moet te allen tijde worden voorkomen. Het beste kan worden gezaaid in potjes die worden afgesloten

met een plastic zakje. Na kieming moet dit zakje worden verwijderd.

Omvalziekte

Bij de omvalziekte verwelken de steeltjes van zaailingen aan de basis waardoor de plantjes

omvallen en sterven. Dit wordt veroorzaakt door een schimmel die zich in te natte grond en

in een te warme omgeving kan ontwikkelen. Zorg ervoor dat kiemplantjes niet te warm, te

donker of te dicht op elkaar staan en geef ze niet te veel water. Als je kunt, zet de

zaaibakjes dan in een plastic bak of schotel en geef van onderaf water, dit maakt een

groot verschil. Gebruik zaaigrond maar één keer en gooi het daarna weg. Hygiène is heel

erg belangrijk!

Speciale behandeling van zaden
Sommige zaden profiteren van een voorbehandeling voordat ze worden gezaaid. Dit soort behandelingen is niet altijd noodzakelijk

maar vergemakkelijkt en versnelt het kiemproces.

Inkepen

Sommige zaden als die van Lathyrus, Ipomoae etc. hebben een hard omhulsel waardoor ze moeilijk

vocht opnemen. Om ze te helpen kunnen de zaden worden bekrast, voorzichtig ingekeept, gewreven

tussen schuurpapier of met een naald ingeprikt. Zorg er wel voor dat het "oog" van de zaden niet wordt

beschadigd.

Weken

Het weken van zaden heeft twee voordelen. Ten eerste verzacht dit het omhulsel van de zaden en ten

tweede worden zo eventuele chemische verontreinigingen, die kiem kunnen tegengaan, worden

verwijderd. Zo'n 24 uur weken in lauw water is meestal voldoende. Sommige zaden zullen hierdoor

opzwellen (zoals die van peulvruchten) en andere niet. Wanneer van hetzelfde zaad sommige wel en

sommige niet opzwellen, dan kunnen de laatste met een naald worden ingeprikt. Wanneer ze dan nog

hard blijven, heeft zaaien geen zin. Na het weken moet direct worden gezaaid.

Licht- en donkerkiemers

Sommige zaden hebben licht nodig om te kunnen kiemen. Na het zaaien mogen ze niet worden afgedekt met een laagje aarde.

Andere kiemen juist alleen in het donker en moeten na het zaaien extra worden afgedekt met bijvoorbeeld papier of aluminiumfolie.

Na het kiemen moet dit wel worden weggehaald.
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Koudekiemers

In sommige zaai-instructies wordt melding gemaakt van koudekieming (pre-chilling). Dit soort zaden heeft een koudeperiode nodig

om te kunnen kiemen. Gooi dit soort zaad nooit te snel weg, de kieming kan soms lang duren; soms langer dan een jaar. Een

koudebehandeling kan op twee manieren:

1. De langzame manier, dat wil zeggen zaaien op de gebruikelijke manier in het najaar

en dan de hele winter buiten laten staan op een beschutte plek.

2. De snelle manier, door een plastic zakje met daarin een kleine hoeveelheid vochtige

aarde vermengd met de zaden afwisselend in en uit de koelkast te zetten met een

tussenperiode van enkele weken. Hierna kan de inhoud van het zakje worden

uitgespreid over bakjes met zaaigrond, zachtjes aangedrukt en verder als een

gewoon zaaisel worden behandeld. Mochten er al eerder zaden kiemen, dan kunnen

deze voorzichtig worden verwijderd en worden uitgeplant. Ze hoeven dan niet meer

in de koelkast.

Veel koudekiemers zijn ook lichtkiemers (zie hierboven). Zij mogen dus niet worden afgedekt nadat ze zijn uitgezaaid.

Rustperiodes

Sommige zaden kennen meerdere rustperiodes welke allemaal moeten worden verbroken om tot kieming te kunnen komen. Sommige

zaden hebben eerst een warmteperiode nodig om tot wortelvorming te komen en daarna een koudeperiode om stengel en blaadjes te

kunnen maken. Pas daarna kan het zaad kiemen. Lelies, boompioenen en daphne zijn hier een voorbeeld van. Meestal staat op de

verpakking van het zaad hoe te werk moet worden gegaan. In dit geval kan het best in de zomer worden gezaaid op een beschutte

plaats (in potjes afgedekt met een plastic zakje is beter!) waarna kieming in het voorjaar erna zal plaatsvinden.

Buiten zaaien
Veel planten planten kunnen het best buiten worden gezaaid. Eénjarigen zaai je het liefst ter plekke. Vaste planten en tweejarigen

kunnen beter op een kweekbed worden gezaaid en in het volgende jaar worden uitgeplant in de border. Hiermee wordt voorkomen

dat langzamer groeiende jonge zaailingen worden verdrongen door reeds volwassen planten. Plaats labels bij de diverse planten.

Veel vaste planten sterven in de winter bovengronds af en dan is het gemakkelijk vergeten dat er nog jonge planten stonden.

Planten die op plantbedden worden gezaaid kunnen beter worden beschermd tegen ongedierte!

Winterharde planten kunnen eind maart/begin april al worden gezaaid. Met koudegevoeliger planten kan beter worden gewacht tot

eind april/begin mei, wanneer de kans op vorst aanzienlijk minder is. Tropische en mediterane planten kunnen beter binnen worden

voorgezaaid.

Zorg dat de grond waarin wordt gezaaid luchtig, niet te nat en vrij van onkruid. Zaai in rijtjes, dan kunnen zaailingen en

onkruidkiemen uit elkaar worden gehouden. Geef onkruid geen kans!

Wanneer er te veel zaailingen staan kan er beter worden uitgedund door de overtollige plantjes voorzichtig uit de grond te halen.

Ze kunnen dan eventueel ergens anders opnieuw worden gebruikt.

Grond zaaiklaar maken
Feitelijk is dit het (klaar)maken van een zaaibed, voorafgaand aan het buiten zaaien van

planten. Hierbij is enige zorg geboden.

Water, lucht en warmte

Een goed zaaibed, luchtig en vochtig in de goede verhouding, is de helft van het succes.

Wat warmte betreft, heeft ieder gewas zijn eigen voorkeur. Soms is het ook per ras

verschillend. De temperatuur van de grond is in mei aanzienlijk hoger dan in maart.

Afdekfolie verhoogt de warmte en kan het tijdstip van zaaien vervroegen. Water in de

grond maakt deze juist killer.
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Grondbewerking

Als er nog gespit moet worden, doe dit dan het liefst een dag of tien voordat gezaaid

wordt. De grond moet kunnen bezakken na het spitten, want al te veel of te grote holten

belemmeren een regelmatige vochtvoorziening. Op zwaardere grond zoals klei, moet het

spitten reeds voor de winter zijn gebeurd. Erg belangrijk bij deze grond is dat er niet te

vroeg in wordt gewerkt als hij nog te nat is, maar ook niet wordt gewacht tot hij hard is

opgedroogd. Zorg er ook voor dat de grond zo veel mogelijk onkruidvrij is.

Het juiste moment

Het juiste moment op kleigrond is erg belangrijk en dat is tussen te nat en te droog. Met de hark moet je de kluiten zonder al te

veel moeite kunnen verkruimelen. Is de grond reeds te droog en hard, wacht dan tot de eerstvolgende regenbui en kort daarna als

de klein niet meer plakt. In noodgevallen kan de regenbui worden vervangen door gieter of tuinslang. Om lucht in de grond te

krijgen, mag er niet te veel water in de grond zitten. Ook zandgrond moet voldoende zijn opgedroogd voordat er wordt gewerkt en

gezaaid. Het is belangrijk om niet op de grond te lopen als hij nog vochtig is.

De kunst van het harken

Het gaat erom de hark zo te hanteren dat precies de lagere plekken worden opgevuld en de bulten worden weggeharkt. Je moet dan

liefst een hark hebben waarvan de tanden nogal ruim staan en die hark moet niet echt op de grond rusten bij de bewerking, maar

steeds licht worden bewogen, gedragen door de hand die de steel laag vasthoudt. Twee dingen moeten gebeuren: vlak harken en de

kluiten fijnmaken. Een fijne grond is nodig om te zorgen dat de kleine zaadjes:

 niet te diep onder een grote kluit worden bedolven

 aan alle kanten door vochtige rond zijn omgeven

 gelijkmatig diep en op gelijkmatige onderlinge afstand komen te liggen.

Geultjes

Zaai je op rijtjes of breedwerpig (los uitgestrooid)? Het zaaien op rijtjes heeft de

voordelen van nauwkeurigheid; de diepte en onderlinge afstand zijn beter te

regelen. Onkruidbestrijding is gemakkelijker en je kunt de grond tussen de rijtjes

nu en dan eens los en luchtig maken met hak of schoffel. Voor korte rijtjes dwars op

een bed van 1,2 meter is iedere stok of steel bruikbaar. Als de grond pas geharkt is

en je drukt de steel op de juiste plek in de losse grond, heb je een keurig recht en

ondiep zaaigeultje.

Moet het geultje iets dieper zijn, trek dan met de punt van de steel of de hoek van de hark het geultje nog eens na. De onderlinge

afstand van de rijtjes is afhankelijk van het soort plant. Zie hiervoor de zaadverpakking. Voor langere zaaigeulen span je een lijntje

en trekt hierlangs een geul.

Binnen zaaien
De beste tijd om te beginnen met binnen zaaien is maart.

Het binnen zaaien en opkweken van planten binnenshuis kan het beste

bij een temperatuur tussen 15-20 graden Celsius. Sommige tropische

planten hebben meer warmte nodig, het beste gebruik je dan een

verwarmbare zaaibak. Maar je kunt het natuurlijk ook proberen door

het zaaisel direct op de verwarming te plaatsen. Deze moet dan wel dag

en nacht aanstaan.

Andere soorten hebben juist een vorstperiode nodig en zaai je in de herfst waarna je ze in de winter

buiten laat staan.

Zaai in potjes die je hebt gevuld met cocopeat en dek de zaden, indien gewenst, af met een dun laagje

aarde of vermiculiet. Geef genoeg water om de aarde vochtig te maken, maar niet te nat. Dek daarna

af met een glasplaatje of een plastic zakje. Na het kiemen haal je deze meteen weg.
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Hygiène is erg belangrijk: zorg voor schone aarde en was de bloempotjes/zaaitrays goed af met

ontsmettende zeep. Zie verder de algemene zaai-aanwijzingen.

Zorg dat de kiemplantjes op een lichte (maar niet direct in de zon) plaats staan, zorg dat de grond

niet te nat is en verspeen ze op tijd (zie aldaar). Hiermee worden slappe, bleke planten vermeden.

Zet in het voorjaar de jonge planten niet meteen buiten maar gun ze de tijd om te wennen aan

lagere temperaturen. Dit heet afharden

Zaaikalender bloemen
Bloemen kun je zaaien in volle grond en in een kweekkas. Bekijk welke bloemen je wanneer kan zaaien in deze zaaikalender.

Bloemsoort Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Afrikaan

Ageratum

Alyssum

Anjer

Aster

Begonia

Chrysant

Cineraria

Clarkia

Cosmos

Dahlia

Droogbloemen

Duizendschoon

Gazania

Geranium

Gipskruid

Godetia

Goudsbloem

Hanekam

Juffertjein´t Groen

Klimmende-winden

Korenbloem

Lathyrus

Lavatera

Leeuwenbekje

Lobelia

Lupine

Madeliefje

Muurbloem

Nemesia

Oos-Indische-kers
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Papaver

Petunia

Phlox

Portulaca

Primula

Ridderspoor

Salvia

Scabiosa

Scheefbloem

Sierkalabas

Slaapmutsje

Tabaksbloem

Verbena

Vergeet-me-nietje

Viooltje

Vlijtig Liesje

Ijsbloem

Zinnia

Zomerviolier

Zonnebloem

….. = binnen ….. = buiten

Zaaikalender groenten en fruit
Welke groenten en fruit kun je zaaien en wanneer? Groenten en fruit kun je zaaien in volle grond en in een kweekkas. Zoek het op in

deze zaaikalender.

Groentesoort Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Andijvie

Artisjokken

Aubergine

Augurken

Bieten/Kroten

Bindsla

Bleekselderie

Bloemkool

Boerenkool

Broccoli

Chinese kool

Courgette

Doperwten en peulen
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Groen-/Roodlof

Kardoen

Kervel

Knolselderie

Knolvenkel

Komkommer

Koolrabi

Koolrapen

Kropsla

Mais

Meloenen

Paksoi

Paprika

Pastinaak

Peper

Peterselie

Pluksla

Pompoenen

Postelein

Prei

Pronk-/stokbonen

Raapstelen

Radijs

Ramenas

Rapen

Rode kool

Rucola

Savooie kool

Spruitkool

Schorseneren

Snijselderie

Snijsla

Snijbiet

Spinazie

Stam-/struikbonen

Tomaten

Tuinbonen

Tuinkers

Uien herfst/winter

Uien zomer

Veldsla
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Witlof

Witte kool

Wortelen

Zuring

….. = binnen ….. = buiten

Verspenen en afharden

Verspenen

Verspenen is het verplanten van zaailingen naar een plaats waar ze verder kunnen groeien. Niet eerder

(maar wel later!) dan wanneer de eerste "echte" blaadjes verschijnen, kunnen de baby-plantjes worden

verspeend.

Eerst worden potjes gevuld met aarde (liefst een mengsel van cocopeat en

potgrond). Drukt dit licht aan. Hierin worden straks alleen de sterkste

zaailingen geplant, soms één per potje en soms meer, afhankelijk van de

soortgrootte. Zorg ervoor dat er niet te veel plantjes te dicht op elkaar

komen te staan. Koffiebekertjes voldoen uitstekend om in te verspenen, mits

er gaatjes in de bodem worden geprikt. Ook toiletrolletjes kunnen worden gebruikt met als voordeel dat

deze gewoon mee in de border kunnen worden geplant.

Pak de zaailing heel voorzichtig bij een kiemblaadje en werk hem met

een stokje uit de aarde waarbij moet worden opgelet dat de worteltjes

niet worden beschadigd. Prik met een potlood o.i.d. een gaatje in de

potgrond en laat de zaailing er inzakken totdat de kiemblaadjes er net

bovenuit steken. Hiermee wordt de kans op omvallen kleiner en kunnen

zich meer wortels ontwikkelen. Druk de grond voorzichtig aan.

De pas verspeende plantjes mogen nog niet worden bemest. Pas na enkele weken mogen er enkele

druppels (en niet méér) vloeibare mest aan het gietwater worden toegevoegd. Zorg er dan wel voor

dat het water niet op de blaadjes terechtkomt. Hierdoor kunnen schroeiplekken ontstaan. Wanneer

teveel mest wordt gegeven gaan de jonge planten onherroepelijk dood omdat de worteltjes

verbranden.

Grote zaden als die van de courgette of canna kunnen beter met één of twee direct in een potje worden gezaaid. Na kieming wordt

de zwakste plant eruitgetrokken.

Afharden

Planten die binnen zijn opgekweekt, kunnen niet meteen buiten worden gezet maar moeten

acclimatiseren (afharden). Deze periode duurt minimaal twee weken. Het kan op twee manieren:

1. Wanneer de kans op vorst is geweken worden de planten buiten in een koude bak of

onverwarmd kasje geplaatste. Overdag kan deze open worden gezet maar 's avonds moet

deze worden gesloten.

2. De potjes met plantjes worden in een tray of doos gezet welke iedere avond worden

binnengehaald. Staan de potjes op een zeer beschutte plaats, dan kunnen ze in zachte

nachten buiten blijven staan.

Let er wel op dat de plantjes niet uitdrogen!
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Sommige jonge planten worden door slakken als delicatesse bij uitstek beschouwd. De zaailingen van

planten als delphiniums, tagetes (afrikaantjes) en zinnia's kunnen dan in één nacht tot aan de grond

worden opgevreten. Om dit te voorkomen kan aan de bovenrand van de potjes van dergelijke plantjes een

randje van koperplakband worden geplakt, dat schrikt slakken af. Zorg er dan wel voor dat de plantjes

elkaar aan de bovenkant niet raken.

Plantgroepen en winterhardheid
Op de zakjes met zaden staat meestal het planttype en winterhardheid vermeld. Wegens plaatsgebrek gebeurt dat meestal in

afkortingen. Wat betekenen die afkortingen eigenlijk, en wat houdt dat in?

Plantgroepen

 Eénjarige planten kiemen, groeien, bloeien, vormen zaad en sterven af binnen één jaar

 Tweejarige planten kiemen en groeien in hun eerste jaar en bloemen, vormen zaad en sterven af in het volgende jaar. Als ze

geen zaad vormen kunnen ze zich als vaste plant gedragen

 Vaste planten zijn planten die het meerdere (soms zeer veel) jaren volhouden. Ze bloeien vaak pas in het jaar volgend op het

kiemen

 Bomen en heesters ook vaste planten maar hebben meerdere jaren nodig om tot bloei en zaadvorming te komen. Ze worden veel

groter dan de kruidachtige vaste planten

 Bol- en knolgewassen zijn meerjarige planten die reserves opbouwen in een ondergrondse bol of knol

 Winterharde planten kunnen (zware) vorst verdragen. Ze kunnen in de winter bovengronds afsterven maar ook wintergroen

blijven

 Niet helemaal winterharde planten komen van oorsprong uit warmere streken en zullen in milde winters overleven. Bij zware

vorste leggen ze echter het loodje

 Niet winterharde planten kunnen alleen in de zomer naar buiten en moeten in de winter naar binnen worden gehaald. Dit soort

planten komt uit de tropen en doet het vooral goed in kas en serre.

Winterhardheid

Alle zaden worden ingedeeld in categorieën welke worden aangeduid met afkortingen:

HA - hardy annual - winterharde éénjarige

HHA - halfhardy annual - niet helemaal winterharde éénjarige

TA - tender annual - niet winterharde éénjarige

HB - hardy biannual - winterharde tweejarige

HHB - halfhardy biannual - niet helemaal winterharde tweejarige

TB - tender biannual - niet winterharde tweejarige

HP - hardy perennial - winterharde vaste plant

HHP - halfhardy perennial - niet helemaal winterharde vaste plant

TP/GP - tender perennial/greenhouse perennial - niet winterharde vaste plant

HT - hardy tree - winterharde boom

HHT - halfhardy tree - niet helemaal winterharde boom

TT/GT - tender tree/greenhouse tree - niet winterharde boom

HBb - hardy bulb - winterhard bolgewas

HHBb - halfhardy bulb - niet helemaal winterhard bolgewas

TBb/GBp - tender bulb/greenhouse bulb - niet winterhard bolgewas

HSh - hardy shrub - winterharde heester

HHSh - halfhardy shrub - niet helemaal winterharde heester

TSh/GSh - tender shrub/greenhouse shrub - niet winterharde heester
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Tuinkalender van april
Nieuw leven en kleur in de tuin is eindelijk weer aangebroken. De planten zijn in volle

bloei en de tuin ruikt weer fris naar de lente. De natuur geniet weer van de langere

dagen. De vogels maken nestjes en veel dieren worden weer wakker na een lange

winterslaap. Kortom, het seizoen is weer begonnen en er is genoeg werk te doen.

Het onderhoud van het gazon in april

 Controleer het gras op rotte, kale of zieke plekken. Steek voor een snel resultaat

de rotte of lelijke plek in een vierkant uit en leg in het ontstane gat een op maat

gesneden plag gras. Ook kun je gelijk de plekken met grof gras verwijderen en

opnieuw inzaaien of op de snelle manier behandelen.

 Het gazon kan alweer gemaaid worden. Niet alle grassoorten groeien even snel. Dit heeft als gevolg dat het gazon er voor de

maaibeurt na de winter er erg hobbelig uitziet. Ook is er verschil in de kleuren groen te zien.

 Langs de randen van het gazon liggen vaak klinkers. Loop met een snoeischaar langs en knip al het gras dat over de klinkers

groeit af. Zo ziet het gazon er voor het oog weer strak uit. Als er gemaaid wordt kan de maaimachine gemakkelijk over de

klinkerrand gereden worden. Graskanten afsteken is dan niet nodig.

Lees meer over het aanleggen en onderhouden van gazons.
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Het onderhoud van de vijver in april

 De vijver kan weer helemaal opgeschoond worden. De oude resten en dode bladeren van waterplanten kunnen de vijver uit. Dit

kan eventueel met een speciaal schaartje zodat je het vuil op afstand kunt verwijderen.

 Zorg voor voldoende zuurstof in de vijver. Dit kan door eventueel wat nieuwe planten in de vijver te plaatsen. Ook kun je nu de

pop weer in de vijver plaatsen. .

 Versier je vijver eens op een andere manier. Er zijn leuke mini waterlelies die heel leuk in jouw vijver staan. Ook langs de vijver

bloeien nu de eerste bloemen, het is leuk om hier een vrolijke bloem bij te planten. Te denken valt aan de gele dotterbloem.

Lees meer over het aanleggen en onderhouden van vijvers.

Beplanting in april

 Laat citrusboompjes, fruitboompjes en andere zwakkere boompjes en planten langzaam aan de kou wennen. Je kunt dit doen

door ze regelmatig buiten te zetten en ze 's nachts weer binnen te zetten, omdat ze maar een klein poosje vrieskou kunnen

verdragen.

 Heb je in het najaar geen heesters of rozen geplant en wil je deze alsnog in de tuin? Dan is het nu mogelijk om ze alsnog te

planten. De rozen zullen deze zomer al volop bloeien.

 April is een mooie maand om de beplating goed te bemesten. Het voorjaar

is voor mesten een prima tijd, want de planten nemen rond deze tijd de

voedingsstoffen optimaal op.

 In bakken met glasplaatje of kamerkasjes kun je eenjarige, tweejarige of

vaste planten voorzaaien. Als je dit al in maart hebt gedaan, dan is het nu

tijd om de jonge plantjes voorzichtig te verpotten.

Zie ook:

Aanleggen en vernieuwen van borders

De juiste plant op de juiste plek

Planten doe je zo

De moestuin in april

 Wil je een kruidentuin aanleggen? Dan is het nu het juiste moment. Anijs, Venkel, Peterselie,

bonenkruid en noem maar op, mogen nu volop in de grond gezaaid worden.

 Het is weer tijd om druif te planten. Doe dat wel echt deze maand. De druif kan het best

tegen een zuidmuur of een schutting gezet worden. Zo wordt het knakken voorkomen en de

beste groei bevordert.

 Het is weer tijd om voorbereidingen te treffen zodat je deze zomer weer verse aardbeien

kunt eten. Maak als eerste het aardbeienbed goed schoon. Haal eventueel de te groot

uitgroeiende planten op en plant daarvan de jongste delen.

 Groenten staan graag op een zonnige en lichte plaats. Toch zijn er veel soorten die in minder

goede omstandigheden ook goed groeien. Dit zijn aardappelen, erwten, spinazie, tuinbonen,

rabarber, andijvie, spruitjes en tuinkers.

Zie ook: Alles over de moestuin.

Snoeien in april

 Vanaf april komt het maandelijks onderhoud weer om de hoek kijken. Snoei elke

maand de hagen, zoals liguster, leylandii en taxus. Maai in ieder geval elke maand

het gras en bemest het gazon ook op zijn tijd.

 Coniferen kunnen het best regelmatig licht gesnoeid worden zodat ze niette breed

worden.

 Knip de uitgebloeide bloemen van de rozen er regelmatig uit zodat ze langer zullen

bloeien.

Lees meer over snoeien.

Meer zien:

 Duurzaam groenten kweken

 Teeltplan en bemesting

 Zaaien en planten

 Bonen zetten

 Kruiden in de moestuin

 Bijzondere tomaten

 Courgettes kweken

 Sla kweken

 Slakken bestrijden

 Fruitbomen snoeien

Meer zien:

 boerenhortensia snoeien

 klimrozen snoeien

 vlinderstruik snoeien

 siergrassen snoeien

 katjeswilg snoeien

 heideplanten snoeien

 hibiscus snoeien

 skimmia snoeien
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Overige

 Haal de tuinmeubelen en de tuingereedschappen weer uit de berging of uit de schuur. De scharnierende onderdelen kunnen

gedruppeld worden met olie, zodat ze weer makkelijk werken. De tuinmeubelen kun je eventueel schuren en opnieuw beitsen als

dat nodig is.

 Wil je planten, boompjes of bloemen in uw auto vervoeren? Leg een zeil of deken in de auto of gebruik een uitklapbare krat om

ze te vervoeren. Zo voorkom je tuinrommel in uw auto.

 Na een zonnige en onbewolkte dag is de kans op een nachtvorst behoorlijk groot in april.

Hou hier rekening mee, dus dek de planten die hier gevoelig voor zijn af met een stuk

vliesdoek zodat de bloemkoppen niet bevriezen.

 Kijk uit voor de slakken. Door de toenemende warmte en de voorjaarsregen zal het

aantal slakken op dit moment snel toenemen. Manieren om slakken te bestrijden zijn

slakkenkorrels, Borax, gebruik van cafeïne en biervallen zetten.

 Last van onkruid tussen de bestrating of het terras? Dit kun je heel gemakkelijk

weghalen met een speciale staalborstel, een lange steel of een onkruidkrabber.

Allemaal beesjes: De kleurrijkste vogels van Nederland

De IJsvogel

Een blauwe flits en een luide fluitende roep zijn vaak het eerste dat men van een ijsvogel te zien

en horen krijgt. IJsvogels zijn kenmerkende vogels van beken en rivieren met zoet, stromend

water. In mindere mate wordt ook bij stilstaande, visrijke wateren genesteld. De aanwezigheid

van zandige of lemige stijle oeverranden is een vereiste, omdat daarin de nesttunnel wordt

uitgegraven. 's Winters worden ijsvogels ook bij meer open en brakke of zoute wateren gezien.

Het enige wat dan telt, is de aanwezigheid van voldoende voedsel - kleine visjes, waterinsekten

en dergelijke - en een ijsvrij, helder wateroppervlak om dat voedsel te kunnen bemachtigen.

Bovendien stellen IJsvogels prijs op enkele bomen of struiken langs de oever, welke als

uitvalsbasis gebruikt worden.

De Fazant

Fazanten zijn prachtig gekleurde vogels - althans, de mannetjes. De vrouwtjes zijn bijzonder

goed gecamoufleerd. De fazant komt van nature voor in Europa, maar niet in de West-Europese

landen. Het gebied tussen Georgië, Armenië, Azerbeidjan en van Vietnam tot in Noord-Korea

vormt het oorspronkelijke leefgebied van de fazant. De Romeinen waardeerden de fazant om zijn

vlees en zorgden ervoor dat de soort over grote delen van Europa werd verspreid. Toch duurde

het nog lang voordat het Europese fazantenbestand zo groot werd als het tegenwoordig is.

Vooral ten behoeve van de plezierjacht werden vanaf de 18e eeuw grote aantallen fazanten

gefokt en losgelaten. Dit is in Nederland verboden, maar gebeurt illegaal nog wel eens. De fazant

komt van nature voor in laaglandbossen, waar het is gespecialiseerd in het vangen van insecten,

hagedissen en soms muizen, zaden en aas op de bosbodem.

De Vlaamse Gaai

De wetenschappelijke naam 'Garrulus glandarius' is vrij te vertalen als 'voortdurend krassende

eikelzoeker', en dat typeert de gaai uitstekend. In de winter althans, want in het broedseizoen

zijn het opvallend stille vogels. Daar-buiten echter zijn het echte lawaai(pape)gaaien, die

krijsend door de bomen achter elkaar aanzitten. Van oorsprong zijn het vrij schuwe bosvogels,

maar ze hebben hun horizon verbreed en zijn nu volop te vinden in steden. Hun voedsel bestaat

voornamelijk uit insecten, aangevuld met eieren en jongen van onoplet-tende zangvogels. 's

Winters eten gaaien vooral eikels, maar ook beukennootjes, granen (mais), fruit en andere

eetbare zaken die ze voor de bek komen. Gaaien hebben in bosgebieden de functie van alarm;

veel (zoog)dieren reageren op de alarmroep van gaaien en verbergen zich voor het naderende

onheil.
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Mandarijneend

De mandarijneend is een exotische verschijning die je eigenlijk niet zou verwachten in

Nederland. Dat klopt ook, de mandarijneend komt oorspronkelijk alleen voor in Oost-Azië, maar

ontsnapte vogels broeden sinds de jaren ’90 ook in Nederland. Niet zo heel gek dat de

mandarijneend een geliefde vogel is voor in watervogelcollecties, het is namelijk een prachtig

eendje. Het mannetje is prachtig gekleurd met 2 oranje veren die boven het achterlijf

uitsteken, net 2 zeilen.

Bijeneter

Een opvallende, tropische verschijning die soms ook in Nederland te zien is: de bijeneter is een

vogel die indruk maakt. Ze leven vooral in de warme delen van Europa, maar het lijkt erop dat de

verspreiding zich in noordelijke richting uitbreidt: Ook hier zijn inmiddels broedende paren

vastgesteld. Enkele broed-pogingen waren zelfs succesvol. Het zijn behendige vliegers, die ook in

vlucht insecten te grazen weten te nemen. De aanwezigheid van grote prooinsecten als

sprinkhanen, libellen en bijen is voor bijeneters een absolute voorwaarde. Deze bonte vogels

kunnen vooral aangetroffen worden bij steilwanden aan water; rivieren, plassen en meren, waar

ze een nesttunnel uitgraven in een steile wand.

Putter

De putter komt oorspronkelijk voor langs de zonnige randen van vochtige loofbossen. Nog niet zo

lang geleden zijn putters begonnen zich aan te passen aan door de mens gemaakte landschappen,

zoals boomgaarden en parken. De belangrijkste voorwaarde voor de aanwezigheid van putters is

een rijke vegetatie met veel composieten (distels, paardenbloemen). Deze planten produceren de

zaden waarvan de putter vrijwel geheel afhankelijk is. Alleen de jongen krijgen tijdens hun groei

ook veel insecten. Deze bevatten de voor de groei zo belangrijke eiwitten.

Halsbandparkiet

Ze zijn knalgroen, luidruchtig en assertief. Halsbandparkieten zijn tropische vogels, afkomstig

uit Zuid-Azië en Centraal-Afrika. Door toedoen van de mens heeft deze papegaai zich permanent

weten te vestigen: het gaat om oorspronkelijk ontsnapte en losgelaten kooivogels.

Halsbandparkieten zijn holenbroeders, die ook in nestkasten broeden. In Groot-Brittannië lijkt

de halsbandparkiet te concurreren met kauwtjes, spechten en uilen om beschikbare broedholten,

in Nederland is daarvan slechts in geringe mate sprake. Het broedsucces van de halsbandparkiet

lijkt vrij laag te zijn.

Pimpelmees

Het is misschien wel het bekendste vogeltje van Nederland: de pimpelmees. Vrijwel iedereen die

een nestkast in tuin of park heeft hangen kan wel bijna rekenen op de aanwezigheid van deze

geel-groen-zwarte acrobaat. Mannetje en vrouwtje lijken sterk op elkaar, maar zijn toch goed te

onderscheiden. Mannetjes hebben namelijk een flinke brede zwarte stropdas over de borst

hangen, terwijl dat bij de vrouwtjes slechts een dun sjaaltje is. De koolmees is vermaard om zijn

repertoire aan geluiden. Een beetje koolmees kent wel 40 varianten op de koolmeeszang. Door

overal in zijn territorium een ander deuntje te zingen, denken mezen uit de omgeving dat het

gebied al druk bewoond is door koolmezen. Over elkaar voor de gek houden gesproken...

Hop

De hop is een vogel van open tot halfopen, liefst droge terreinen, die broedt in boomholtes,

rotsen en oude gebouwen. Het voedsel bestaat vooral uit grote insecten als meikevers en

veenmollen. Het zijn zomervogels die de winter doorbrengen in tropisch Afrika. Hoppen zijn

onmiskenbare vogels. De vlinderachtige, dwarrelende vlucht trekt onmiddelijk de aandacht en de

gebandeerde, ronde vleugels zijn met geen andere vogelsoort te verwarren. Het meerst bizarre

aan de hop is nog wel de prachtige kuif, die de vogel op kan zetten. Deze kuif heeft een sociale

betekenis; er worden allerlei emoties mee gecommuniceerd.
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Bonte Specht

Een spechtensoort in opmars in Nederland is de middelste bonte specht. Deze soort die qua

grootte tussen de grote en kleine bonte specht in zit, houdt van oud eikenbos. Omdat de

Nederlandse bossen steeds ouder worden, zal het aantal middelste bonte spechten de komende

decennia hoogstwaarschijnlijk toenemen. Ze duiken op steeds meer plaatsen op, met name aan de

oostkant van ons land. Ze lijken behoorlijk op de grote bonte specht, maar de baardstreep die de

grote bonte wel heeft, ontbreekt. Ook heeft de middelste bonte een volledig rood petjeen de

grote bonte niet. Het geluid is ook anders, maar dat laten ze alleen maar in het voorjaar horen,

voor de rest zijn middelste bonte spechten zwijgzaam en dan ook erg moeilijk te vinden.

Allemaal beesjes: vogels bijvoeren in de lente
In de lente is het topdrukte in het vogelbestaan. Een partner zoeken, een nest bouwen, eieren leggen, jongen grootbrengen. Ook nu

kun je de vogels een handje helpen. Het voedsel moet in deze periode wel meer kalk en eiwit bevatten dan in de winter en minder

vet.

Vetbollen en pinda’s kunnen in het voorjaar dan ook beter van het menu worden

geschrapt. Ook omdat vet door de oplopende temperatuur ranzig kan worden. Het is

absoluut af te raden nog hele pinda’s te voeren in het voorjaar. Wanneer vogels de

jongen hiermee voeren, kunnen ze er in stikken.

Insecten, rupsen en wormen zijn een bron van eiwitten. Vogels zullen daar altijd zelf

naar op zoek gaan, ook al ligt er voer op de voedertafel. Kalk zit in veel natuurlijk

voedsel. Mocht je de vogels toch aan extra kalk willen helpen dan kun je ze wat goed

uitgekookte en fijngestampte eierschillen geven. Geef ze geen melk!

Jarenlang werd geadviseerd om vogels in de lente helemaal niet bij te voeren. De reden is dat jonge vogels veel zaden en noten niet

goed kunnen verteren. Het blijkt echter geen kwaad te kunnen. De ouders doen zich tegoed aan het moeilijker verteerbare voer,

terwijl ze hun jongen voeden met insecten. Pas als er een totaal gebrek is aan natuurlijk voedsel bieden ze ook hun kroost zaden en

noten aan. In dat geval moet je er op letten dat er geen hele pinda’s te vinden zijn, maar alleen heel kleine stukjes.

Help!
Kom je tijdens het wandelen door mijn website een link tegen die het niet doet? Staat er informatie op die je niet duidelijk

geformuleerd vindt? Heb je ideeën voor nieuwe onderwerpen? Laat het me weten!

De beste reclame is mond-op-mond reclame. Ik zou het erg op prijs stellen als je me een beetje op weg helpt en de mensen in je

omgeving wijst op mijn site, zadenaanbod en nieuwsbrief! Ook als je andere ideeën hebt over het promoten van Tuinkabouter, hoor

ik het graag van je...


