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Extraatje: nieuwsflits
Het voorjaar is het drukste tuinseizoen. Er is niet alleen
veel werk aan de winkel, het is ook leuk om op stap te
gaan en ideeën op te doen. Daarom een extra nieuwsbrief
met weetjes, tips, trends en tuinuitstapjes.

Radiointerview Omrop Fryslân
Eind maart besteedde Omrop Fryslân Radio uitgebreid
aandacht aan het voorjaar. Eén van de onderdelen was
een interview met medewerker Feitze Leemburg van
Tenge Hoveniersbedrijf, ‘Hoe belibbet in túnman de
maitiid?’. Wanneer u dit interview hebt gemist, kunt u het
via de website van Omrop Fryslân alsnog beluisteren.

Dahlia 'Nuit d'Été'
Deze Dahlia met de mooie naam 'zomernacht', is door een
jury van groendeskundigen uitgeroepen tot Zomerbol van
het Jaar 2010. De dahlia heeft donkerrode cactusachtige
bloemen. De knollen kunnen nog geplant worden. Vanaf
augustus tot diep in het najaar geniet u dan van de
uitbundige bloei. Knip de uitgebloeide bloemen steeds weg
om de bloei te verlengen.

De ‘Nuit d’Été’ wordt zo’n 120 cm hoog en komt mooi tot

haar recht in combinatie met vaste planten als kattekruid
(Nepeta), lampepoetsersgras (Pennisetum) en bamboe
(Phyllostachys).

IJsheiligen
Het begrip IJsheiligen staat voor de naamdagen van een
aantal Katholieke heiligen. In de volksweerkunde wordt
deze periode van 11 mei tot en met 14 mei gezien als de
grens tussen weer met mogelijk nachtvorst en zomers
weer. De uitspraak “Voor ijsheiligen de bloempotten
buiten, veelal kun je er dan naar fluiten”, illustreert dit.

Dek daarom vorstgevoelige planten af met kartonnen
dozen of grote omgekeerde grote bloempotten. Of zet er
een parasol of grote paraplu overheen. Na IJsheiligen
neemt de kans op nachtvorst sterk af.

Tuintips
Snoei voorjaarsbloeiers
Voorjaarsbloeiende heesters kunt u het beste direct na de
bloei snoeien. Enkele soorten: Forsythia, Ribes, Kerria en
winterjasmijn.
Snoei buxus
Met het snoeien van buxus kunt u het beste wachten tot
na de IJsheiligen. Snoei op een koele en bewolkte dag om
verbrandingsverschijnselen te voorkomen.
Narcissen en tulpen
Verwijder uitgebloeide narcissen en tulpen. Dat voorkomt
dat de plant al zijn energie in de zaadvorming steekt. Die
energie kan de plant beter besteden aan de nieuwe
bloemknoppen van volgend jaar. Laat het blad rustig
afsterven.
Hyacinthen
Verwijder van hyacinthen de uitgebloeide bloemstengels.
Laat de planten staan tot het blad helemaal is vergeeld.
Rooi dan de bollen en bewaar ze droog tot het najaar.
Eetbare tuin
Een van de tuintrends dit jaar is de eetbare tuin. U kunt
een moestuintje aanleggen, maar groenten en kruiden ook
tussen de planten in de border zetten. Kijk voor inspiratie
in de Tuinzadengids van de Welkoop. Deze zaak verkoopt
ook de zogeheten VierkanteMeterTuin. Dit is een platte
bak die in 16 vakken is verdeeld. Zo kunt u op een klein
oppervlak allerlei gewassen uitproberen.

Tuinuitstapjes
Bloemenmarkt Leeuwarden - 13 mei
Hemelvaartsdag
Op de grootste bloemenmarkt van het noorden staan zo’n
200 kramen met een groot assortiment aan planten en
bloemen. De markt vindt plaats op de Tesselschadestraat
en de Lange Marktstraat van ’s ochtends 08.00 uur tot ’s
avonds 18.00 uur.
De Keukenhof
Een van de meest populaire toeristische attracties van
Nederland. Maar bent u er al eens geweest? U kunt de
voorjaarsbloeiers nog bekijken tot en met 16 mei. Voor
meer informatie: www.keukenhof.nl.
De Kruidhof in Buitenpost
Deze botanische tuin viert dit seizoen zijn tachtigste
verjaardag. Het thema: 'Laat duizend bloemen bloeien'.
Voor meer informatie: www.dekruidhof.nl.
Tuin bij de Wildernis in Sondel
Bloemenpluktuin, breed assortiment planten, tuinwinkel.
Voor meer informatie: www.tuinbijdewildernis.nl.
De Kleine Plantage in Eenrum
Kwekerij, tuinen, tuinaccessoires en themadagen, zoals de
Groentedagen op 5 en 6 juni. Voor meer informatie:
www.dekleineplantage.nl.
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