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Welkom in het jaar van de bodem! 2015 is door de 
Verenigde Naties uitgeroepen tot het jaar van de 
bodem. Wij hebben de aarde nodig voor het produceren 
van ons voedsel en het in stand houden van 
ecosystemen. De bodem heeft onze aandacht daarom 
hard nodig. In dit jaar wordt over de hele wereld 

aandacht besteed aan de waarde van de bodem voor al 
het leven op aarde.   

 
Hoe kunnen we zorgen dat de aarde gezond is en blijft in onze 

tuin?  

Beperk de hoeveelheid bestrating en zorg voor variatie in de beplanting. 
Denk aan de vier lagen, de bodemlaag met gazon en bodem bedekkende 
planten, de kruidenlaag met bollen, vaste planten en kruiden, de 
struiklaag (inclusief de hagen) en de boomlaag. Kies uit elke laag een 
aantal soorten en geef daarbij de voorkeur aan inheemse planten, planten 
die van nature in Nederland voorkomen. Zorg er voor dat de bodem goed 
bedekt wordt met beplanting.  
Hoe minder zwarte aarde, hoe onderhoudsvriendelijker   

  

Gebruik geen chemische onkruidbestrijding en kunstmest. 
Chemische middelen zorgen ervoor dat er vele nuttige schimmels en 
bacteriën dood gaan. Kunstmest is een snelwerkende mestsoort. De via 
de wortels opgenomen voedingsstoffen worden snel naar de stengels, 
bladeren en bloemen getransporteerd en de wortelgroei blijft achter. 
Gevolg is een hoge slappe plant die snel omwaait of zich “dood groeit”.  
Gebruik liever een beperkte hoeveelheid gedroogde koemest om de 

planten beter te laten groeien. Deze mest zorgt ervoor dat de 

voedingsstoffen langzaam voor de plant ter beschikking komen.  
 

Regisseer welke vogels jouw tuin 

bezoeken  

Om vogels naar je tuin te lokken moet 
je weten wat ze eten, hoe en waar ze 
een nest maken en wat een veilige plek 
voor ze is.  
Iedere vogelsoort heeft zijn eigen 
voedsel voorkeur. De merel zoekt het 
liefst een dikke worm in het voorjaar en 
snoept in de herfst graag van de rode 
bessen struik.  
De koolmees eet voornamelijk rupsen en kevers en buiten het 
broedseizoen vooral zaden. De putter (of distelvink) eet graag de zaden 
van distels of de kaardebol.   

  



Dus door de aanplant van een bepaalde struik of vaste plant komen de 

vogels naar je tuin. In een volgende nieuwsbrief meer hierover. 
 

Tuinonderhoud  

Nu de winter voorbij lijkt, kan je beginnen met het 

weghalen van oude plantenresten en overtollig blad 

dat nog in de border liggen. Je zult verrast zijn hoe rul 

de grond onder het blad is, dat de hele winter in de 

border heeft gelegen. Daar is het bodemleven zeer 

actief geweest met het omzetten van het dode 

materiaal (anorganisch) in voedingsstoffen 

(organisch) die makkelijk opneembaar zijn voor de 

plant. Maak de tuin niet al te netjes zodat de merel en 

het roodborstje af en toe even in je tuin komen om te kunnen scharrelen. 

Geniet ondertussen van de vele bolletjes die al boven de grond komen en 

de diverse struiken die bloeien op het kale hout zoals de Kornoelje, 

Cornus mas.   

  
Activiteiten van de Korenbloem  
Cursus Natuurrijk tuinieren: een praktische en inspirerende cursus 

bestaande uit 6 bijeenkomsten en twee excursies verdeeld over voor- 

en najaar  

Start 12 maart bij Tuinland, Peizerweg Groningen van 19.00 – 21.00 uur  
Start 31 maart in Boerderijum, Beijum, Groningen van 19.30 – 21.30 uur  

  
Nieuw Nieuw Nieuw  

Cursus Tuinen door de eeuwen heen bij Tuinland aan de Peizerweg in 

Groningen. (2 bijeenkomsten en 2 excursies)  
De onderwerpen tijdens de bijeenkomsten zijn: tuin en parkgeschiedenis, 

Groninger tuinen, tuinen van nu.   
Data donderdagavond: 16 en 23 april, excursies: 9 mei en 6 juni  
Data vrijdagmorgen: 10 en 24 april, excursies: 15 mei en 5 juni   
Kosten: € 60,00. Geef je op via info@dekorenbloemtuinen.nl  

De sluitingstijd voor de inschrijving is 30 maart.   

  
Let op: Deelnemers die zich opgeven voor één van de cursussen vóór 5 

maart maken kans op een toegangskaart voor Wonen en co de beurs.  

 
Promotie van de Korenbloem, tuinen met visie  

14 maart: open dag Tuinland Groningen van 10.00 tot 16.00 uur  
19 tot en met 22 maart: Wonen en co    
6 april: Lifestyle Fair Fraeylemaborg 11.00 – 17.00 uur  


