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Voorjaarsboden

14isschien ken jè dàt gevoet dat ie hel nieuwe btad aai de bo-

men kjkt. De winter zit er bLjna op enje witt wee. aan de gang

in de tuin. No9 voor het btad aan de bomen ve.schijnt. worden

we èttereerst verbljd met de eersie btoemenpracht van dive.se

bol en knotgewëssën.

AÍhànketjk van hei weer kunnen we het ee.si genieten van

sneerwktokjes,winterakoniëtenen k.okussen.

V/isrrè dat ervan eieeuwklokjes iienlàllen soórlàn bèslaan mer vèrs.h uen'
de bloemièkeninqen? E. zln zÈlls dubbeLbtoemiqo var ëteiten

FEdhÈhyemalklw {aiiondl doel hetuirsteke.d opeenvo.htred_
houdènde humusrlkegmndonderlreèstersoÍbladverlèzendebomén Dl
l^otqàwas bloeitvan jànqàr rol màaí.

Atleen atvan sneeuwktokjes bèstaan er ongeveer 250 soorteni

er zijn heuse verenlginqen en cLobs die onderling ptaitméteri_

ëàt oitwisseten. Voo.àt in EngeLand zjn deze snowdrops zeer

pópota r Galarthus betekent in het Gr eks 'metkwittè btoem',

maarerziin ook soo.ten die tichigroen ofgeelvan ktetrzijn.

Net bekendste sneeuwkLokjè is de Galanihls .ivaiÈ. Van ooÈ

sprong komen de meeste voorjaórsbtoelers u t de be.gén van

Europa, Azië en Noord Amerikà. Ze groeien daar in .ijke. goed

alwaterende grond. Door kr!isingen zijn vete variëleiten ont

Een goed voorbeetd ls de tutp, die van oorsp.ong !il de be.gen

va. Tlrkije komt. ln de Gooden Eeuw werd er zeer veel getd

voor een t!lpenbot belaatd. Teqenwoordiq ziet men de tulp in
diverse hoogten en kleuren tot2ells bilna zwart. De gecultiveer

de soorien zutten het het.às niet zo tang uithouden in de tuli.
Beter geschlkt zrjn de bolanische soorten, deze taat men ook in

n vroegere tijden werdei deze voorlaarsbtoeiers veelvuldig

aangeptént n grole tuiien bil buitenptaatsen én tèndhu zen.
'Stinsen werden deze ptaatsen genoemd. vandaar de naam
'slinzenplanten'. Ptantèn met namen als vogettje op de kr!k
ei 'hoidstand' veruijzen iaardevormvan de btoém oÍzoats in

het gevat van de hondstànd, néar de vo.m v6n de knot d e met

eèn beetje Íèntasie óp een hondentand lijkt.

Vóórdai het btad ëai de bomen er is, ziin de meeste echter at

weèr ultgebloeid en steruen zil bovengronds ai. Hoe k!nnen we

dezè ptanten ioepassen in onze e gen tuln?

Belaigrijk s een voedsètrilke, luchige, wate.doortate.de

grond en éÍ en toe een laagje compost. Bot- en knotgewassen

hebben vaak een heket aai iatte grond waa.d oor wortets, bol
ten en knotten wegrotten. Eei hèetle grind door de gmnd vooÈ

komt dit soori problemelr.

l-elneré10Fèllar de pLèr ler 'àlq.oe en il on

echter dle een heket hebben aan katk oÍ die juist nlet groeien

in zure grond Je dient dus hlermee rekeiing ie ho!den bil de

aanschaivanje plani.

Zorg dat le mèerdere ptanlen van één soórt ptèaist, dit komt

natuurliiker over Veetsoorten z!lten zich sponraan vermeer
deren, mtsiede ptanten ongestoord taat. dusniet edereweek

Betangrjk is ook daije hei tooÍ zotang aan de ptant làat zitten

tot het hetemëal bruin is dts n ei eerder aÍknippen omdat hei
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Geschikie ptanten voor iedere tuin zijn sneeuwktokje, krokus,

narcis, sneeuwroem, klevilsbtoem, winterakoniet, wilde tutp en

hyacint. Er ziin natuurlijk nog een heteboet ëidere prachtige

soo.ien. Somm 9e soo.ten vertangen zetfs een speclatisiische

verzorging qua standptëats en grcndsoort.

Makkelijke soorlen zoats de boshyacint of'Blue Betts', zoàts 2e

in Engetand genoemd worden, kteuren hete bossei in hetvooÈ
jaa.blauwen vooÈien die bossen van een geurend parl!m.

op een mooie,2onnise voorjaa.das zutje nietde enlge zijn die

de bloemenzoekt. Bjen en hommetsvtiegen aÍ en aa. op zoek

naar honing en nectar Redei genoeg om de pracht 9e btoeièrs

ook in jouw tuin aan le ptanienije zat er de nsecten een groot

:

omtè bèpàtënwatèen goedebodem is, zijn drie€tè- :

menlèn van hètanq: dèruurleqràad, de lodemstruc- :

tuua'en dè voèdinq diède Èodem bevat. :

Hoe de bodem verbeteren?

Vorige maand hebben we hèt betèng vén een goede bodem

uitgetegd. Uit dit artiketbteek at dai een bodem in topconditie

noodzakèLiik is om op tanqe termiln een qoede bodemvrucht

baarheid tëverkrijgen. Dit resutieeri i een goede ptantengroei

en een gezonde moestuinoogst.

Dewlde boshyó. nten trekkei vroeg in hetvooriaaronze aandàchl door
hun ktèuÍ en geur zè zjn heet bekend aG ioèrÈt sche t.ekplèisler n het
Hatlerbos, K(u.bo5, Muzlèkbos (Évàathds, T eqemhot, de KemmèlbèÍq
Eèn ideaal botqewàs vóorvèm (derinq onderje 5ierheè5tèc

schittende soorten katk. Etke kalk heeftëen andere 'neul.atise-

rende waarde (=NWl . D t cijÍer stàat op de verpakking en geeÍt

aan hoe qoed dè katk de bodem zat ont?'rren.

Katk strooije hel bèEl op éèn rëgenàchtige dagr dàn tost het

snetterop en dringl hel bèter in dè bodem, Wilie katk gèhrui.

kén op hél g.zon, ma.i dan de dag érvoor zodat dè korréI5

goëd op de bodem kunnen valtén en niet op de gre$Priètjès
btijven liqsen,

. Zeew e.katk lostsnetopen ontzuurtde bodem bijgevotg snet.

Het beval voo rnametijk catcium Ícao1, maaris ook van nature

rijk èan sporenelemenien: echte vitamientjes voo. de ptan

ien.Ditmaaktdezèkatkperfèctómteqebruikenindemoes
iuin. Door de snette werking kan je de katk enkete weken voor

het zaaien oÍ het ptanten toepassen.
. MaSnesiumkaLk is harde. van st.uctuur en ontzuu de bo-

dem ,èrg/dan. ïet bev.t (àl( Lm nèàr ook mag1esLm.

Boverd en zorgl l'eL Tàqresrur voo. een nooie, 9'oene
kteurvan gazon en btaderen. De2e kaLk ls perleci om te ge-

bruiken in het najaar. met voorkeur in de lsie.)iuin.

Katk die je in het tuincentrum koopi, is o,wet besch kbaar in

korret ofwelin poede. Korretkëlk is makketijk om te gebruiken

rn€t een mesistofstroolef, Poeder kàn je makketijk homogeen

verdeten bjvoorbeeld in potgrond, màar is tasliqerte strooien.

Een zuchiiewind en de poederkatkvtiegtatsnelaLle kènten op,

ookwaarje geen katk wit.

:,..,.....................

lndién dezë niet optimaatziin. is het nodiq om ze te verbeteren.

Hoe de zuurtegràad verbèteren?
De zuurtegraad is van bëlang voor de opname vàn voedings-

etementen, andërs gaan de ptanten stècht groeien. ln gazons

zorgt een stechte zuu.teg.aad voor rnosgroei. De zuu.tegraad

kan je verhogen oÍ verlaqën, naar qetëng hei resuLtaàt van een

Zàndgrondèn vërzurën snéttér dan grond die uit ktoi ol lèém

lÉ jé bodem te zuur?
Wanneerje bodem ie zuur is, gebruik je katk om de pH te doen

stijgen en de bodem minder zuur te maken. Er bestaan veÈ l(Ótrelkalk s makkellk u t te srmo ei mèt èètr sl.ooiwagenrjè
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Letop met het si.ooien va n teveetkatk. Heiis beter om laa rtilks

een beetje katktestrooien dan éénmaaleen grote hoèveetheld'

Ats de pH te hoog is l= de bodem heeÍt le veet katk) is het na-

metijk moeiLiikom diesnettedoen daLen en de bodèm2u!rder

Íip, wit je ook mèst§loÍÍèn gebruiken? Strooi nooir kàtk en

mestíotfen oD hetzetfde momènt. Het bëst gebruik ie eérst

kàtk èn sirooije 2 tol 4 wèken tatér de meslstoffen'

lE je bodem tè basisch?
Wijst een bodemanatyse uit dat de boden te veet k'tk bevai l=

een te hoge pH heeft)? Dàn kén je turf doorde bodeÍÍ mengen'

dlt heeft een vePurend effect en zal de pH doen daten' Zorg er

zeker voor dai je pure turl geb.uikt en geen potgrond waarbij

tu voorgemengd wordt mèi kaLk. Dan is hetve12!rende elfect

we9.

Witje lievereen ande. Prod!ci gebrulken om ie srond zuurder

te maken, kles dan bilvoorbeeLd voor gëcomPosteerde naatd-

hn!tschó.s oiwerk{erieerde eikënbladeren in de bodem'

lsje border bëpLant en kanje niel makkeLrik nwerken? Gebruik

dm dezelÍde produclen ats mutchtaag: bedek de bodem met 10

à 15 cm tuÍ, naatdhoudschors oÍverteerde elkenbtadèrèn' Deze

taag bovenop de bodem zaL ook een verzurend effeci hebben at

duurt het weL iets tanger dan wanneerje Producten in de bodem

Hoe je bodèmstructuur verbeieren?
De structuurvan de bodem zorgi voo. een opiimate draina9e ën

hel vasthouden van voedingsetementen en watei

l. {le bodemstructuur niet opt maat' dan kan je die zo verbete

. Hou de bodem atiijd bedekt, bijvoorbeetd met comPost, bta

deren of andere mutch. Het bodemteven zaLie dankbaa' ziln'

Bekijk het ats een wè.m dekèntje wènneer het koud is, en be

scherming tegen brandende zonnestralen wannee'het heet is

Mul.h van bladeren èn 9Íar bédekr en bèschèrmt de hodèm

Kteibodems verbeter jë met tà!a, dlt ziin donkergekteurde

korreltjes. D t mogen zowet kteine tavakorcts ats tavagrLrls

zljn, het best mel aÍmetinSen tol 3 mm. Lavà is een poreiis

gesteente (bevatveel minuscute gaatiesl en brengtdus tucht

in een zwàre kteig.ond. Meng de tavà door de vottedige bo_

deÍÍi, het tièÍsl bli de ëanteg en tot 40 cm diePte' Heb je èen

bestàande tuin, dan boorje tot 40 cm dlep gaten in de bodem

dieje opvutt met tava

Làvakorrets bèvattèn veet poriën èn brëngen zo veet tucht

. Zandbodems vefteter je met bentoniet. Dit is een natuurLljk

ktelpoede. met een geet'brulne kteun Het verhoogt de mo

getijkheid van de grond oír waie.vast te houden en vÓorkomt

het ultspoeLèn vën voedingsetemenien' Meng het 1ieÍsi bijdè

aanlëgi indien je een bestaande tuin hebt k'n jè tÓi 40 cm

diep gèten boren diejè opvutt met bentoniet

Bèntonièt is een kteimineraatën is pë èct om zàndgronden

, Composr zorgt voor de aanvoer van stabiete organische stoÍ

en verbetert op die manierookde bodemstruci!ur

Het voèdingsniveàu verbeteíén
Een aangepastevoeding is nood,aketl]k voor een goede ptanten'

dme . Wënnepr r e' è-e voedilqsetpre.lel aa4we''q 7r.r' qà41

óla.rel 9eb-e\sèrsc'r, rseLel rorer . Doo' de i I ste beme<ri1q

zJ.tel planrèr op_iméalk hner groe'en en olrw'khëler'

De mèesle meststoffen beràtten volgendè
ingrediënlenr
. N o, stil,'stof zorgt voor een goede grcëlen een grcenë

. P of fosfor zorgt voor een Soede beworteLing'

. K of katium zorgt voor een goede stevigheid van de

VeNolgens kunnen ze aangevutd worden met andere voedings

elementen zoats magnesium, catcium, zwévet, en sporenete

menten {biivoorbeetd koPer, zink, motvbdeen, ilzer "' l'

:""""""""""""""""""""""""""""":
: Réspectéèr .ttijd de mesistordosis dië oP dè verpàk- :

i ting st"at aangegev.n. GeeÍ nooil meer, dàn k'n ie de :

: pLàntent{ortels vèrbrànden én gaàni€ ptsntén kapot :

: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . ' . '.... '..:

v{ce.de.omposivot bioloqisch tèvén kan n heetde tu n 9èbruikt


