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Lente in januari
In januari zijn de feestdagen achter de rug en staan we aan het begin van een nieuw 
tuinjaar. Dat vieren we met een minituin vol kleurrijke voorjaarsbloeiers, aangevuld 

met decoratief materiaal uit de wintertuin. Leuk voor binnen én buiten!

n het tuincentrum staan de tafels en schappen vol ’voorjaar’: 
potjes met bloeiende sneeuwklokjes, krokussen, blauwe 
en witte druifjes, narcissen en  hyacinten. Ook viooltjes en 
primula’s zijn nu volop te koop. Deze vrolijke bloeiers vormen 

de hoofdingrediënten van onze minituin. Een klimopplantje 
zorgt voor wat extra groen. Maar ga ook shoppen in je eigen 
tuin. Mooie takken, gedroogde planten, bladeren, zaaddozen en 
hortensiabloemen, grillige stenen, mos en lege slakkenhuisjes 
versterken de tuinsfeer van de compositie. Nu nog een grote bak, 
schaal of schotel, wat potgrond en de pret kan beginnen.

WERKWIJZE
• Zet een half uur van tevoren de planten met pot en al in een 
emmer water, zodat ze zich goed vol kunnen zuigen. 
• Doe wat potgrond in de schaal (foto 1).
• Haal de plantjes uit de pot, snijd een stuk van de kluit af en spreid 
de wortels uit (foto 2).
• Verdeel de planten over de schaal. Zorg dat ze goed contact 
maken met de potgrond (foto 3). Vul eventueel nog aan met 
wat aarde.
• Bedek de aarde met mos (foto 4), ook tussen de planten.
• Verspreid de ranken van de klimop (foto 5).

• Schik de grote decoratiematerialen - een steen, stronkje, 
kronkelige tak - tussen de planten.
• Prik gedroogde planten tussen de verse om te suggereren dat de 
voorjaarsbloeiers daar doorheen gegroeid zijn. Gebruik ook stevige 
langere takken (bijvoorbeeld astilbe, zaaddozen van Iris siberica, 
Verbena hastata) om hoogte aan het geheel te geven (foto 6).
• Werk de rand van de schaal hier en daar weg door er 
plantmateriaal (hortensia’s, mos) over te laten hangen.
• Geef het tuintje wat water.

VERZORGINGSTIPS
• Zet de schaal goed in het licht, zodat de narcissen en de blauwe 
druifjes niet al te hoog worden en scheef gaan groeien 
• Zorg dat de schaal rondom mooi is om naar te kijken, want 
het is goed om het tuintje zo nu en dan wat te draaien.
• Knip de uitgebloeide bloemen met steel en al uit.
• Het lentetuintje kan ook prima buiten staan (als het niet 
vriest). Het blijft dan nog veel langer goed.
• Je kunt voorzichtig uitgebloeide planten vervangen door een 
vers potje kleur.
• Gooi de planten niet weg, maar geef ze een plek in de tuin. 
Volgend jaar bloeien ze weer.

I

]

1

543

2

6


