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Nieuwsbrief april 2015  
 

Altijd iets om je over te verwonderen 

Afgelopen zaterdag ben ik met de cursisten van de cursus Natuurrijk Tuinieren op excursie 

geweest naar het Noorderplantsoen in de stad Groningen. Hoewel het weer niet mee zat, het 

was regenachtig, was er toch van alles te zien. 

Diverse stinzeplanten die nog bloeien zoals 

holwortel, speenkruid en sterhyacint, maar ook 

look-zonder-look, pinksterbloem en het 

fluitekruid. Zelfs het daslook dat bijna staat te 

bloeien.  

Verder zagen we een boomklever (foto) die 

samen met zijn jong aan het voedsel zocht. 

“Dit is eerste keer dat ik de boomklever live 

zie” riep één van de cursisten uit!  

 

In het Noorderplantsoen staan ruim 50 soorten bomen. In 

deze tijd is goed te zien dat elke boomsoort zijn eigen 

kenmerken heeft wat betreft structuur en knoppen. Wat 

ook opvalt in het voorjaar is dat er zoveel bomen bloeien 

of bijna bloeien. Van de bloeiende bomen zijn momenteel 

vooral de Noorse esdoorn (foto) en de gewone es 

verrassend om te zien.  

“Nooit geweten dat bomen ook bloeien” aldus één 

van de cursisten. 

Via de volgende link vind je een brochure met daarin een 

wandeling langs bijzondere bomen in het 

Noorderplantsoen http://iturl.nl/snyZYh 

 

 

De vraag in de vorige nieuwsbrief:  

‘Wanneer is voor jou de lente echt begonnen?’ kreeg onder andere als antwoorden:  

 Voorjaarsgevoel; toch de Grutto! 

 De lente begint als ik de lente ruik. Vooral aan het eind van de dag is er op een dag 

een geur die me herinnert aan oneindig buiten spelen.... 

 Mijn echte lentegevoel vorige week zondag: het speenkruid in de berm tijdens de 

wandeling. 

 

Bedankt voor jullie reacties! 
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Tuinonderhoud 

In de tuin is het voorjaar ook weer begonnen. Zeker 

nu er na een droge periode wat regen wordt verwacht. 

Alles ‘spuit de grond uit’. En dus werk aan de winkel. 

Zorg er voor dat je nu extra tijd besteedt aan het 

onkruid wieden, dat scheelt je de komende weken veel 

werk. Verder is het een goede tijd om planten te 

verjongen. Zoals bij oudere planten waarbij het hart 

van de plant verdort en dood gaat. Dit deel kun je 

weghalen en de buitenste delen van de plant kun je 

herplanten.  

De komende weken kun je planten in de volle grond 

zaaien. Vanaf 14 mei kunnen de planten naar buiten 

die je binnen hebt voor gezaaid zoals bijvoorbeeld de 

één jarigen als zonnebloem en lathyrus (foto).   

 

Het Oranjetipje 

In april is het oranjetipje weer te zien. Dit is een vlinder die vorige zomer als eitje is gelegd, 

in de herfst de metamorfose tot pop heeft doorgemaakt en heeft overwinterd in een cocon.  

Dit voorjaar zal de cocon open gaan en de vlinder uit 

vliegen. Het is een kleine witte vlinder met oranje 

vleugeleindes. Het oranjetipje vliegt vooral rond bij de 

pinksterbloem en het look-zonder-look. Het drinkt daar 

nectar en legt er de eitjes.  

 

Wanneer en waar heb jij het oranjetipje dit jaar 

voor het eerst gezien?  

Laat het weten via info@dekorenbloemtuinen.nl  

Activiteiten van de Korenbloem  

Schilderen met planten 

Zaterdag 11 april heb ik samen met Greta, van tuinontwerpbureau Greta Bäcker, een 

border ingericht op het complex van de tuinen van Appeltern voor het project 

‘Schilderen met planten’. Geïnspireerd door het schilderij de Sterrennacht van Vincent 

van Gogh hebben we een ontwerp en beplantingsplan gemaakt voor een border van 

2.50 m x 3.00 m. Dit project dat bestaat uit 20 verschillende borders, gemaakt door 

20 ontwerpers, zal tot eind 2016 te bekijken zijn. Lees meer http://iturl.nl/snnm7b 

 

Avondexcursie naar tuin van kantoor Belastingdienst en Duo in Groningen 

Voor de (oud) cursisten van de cursus Natuurrijk Tuinieren geef ik op donderdag 21 

mei een excursie naar deze tuin. De kosten bedragen € 3,00 en na opgave hoor je 

hoe laat de excursie start. Geef je snel op via info@dekorenbloemtuinen.nl, want 

vol=vol. 
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