
 

 

Het is bijna lente 
De astronomische lente begint volgende week zaterdag op 20 maart. Astronomisch begint de lente 
als de dag en nacht even lang zijn. De lente eindigt met de zomerzonnewende (rond 21 juni). Dat is 
het moment, dat de zon het hoogst aan de hemel staat. De lente betekent ook, dat er weer genoeg 
te doen en te beleven valt in je tuin. En met een beetje zon en niet te veel wind is het al heerlijk 
genieten in de tuin. Met het begin van de lente komt ook onze tweewekelijkse tuinrubiek in een 
vernieuwde opzet weer tot leven.  
 
Project van de week 
Nieuw in onze rubriek is het project van de week. We laten aan de hand van een fotocollage zien 
waar wij zo mee bezig zijn en geven wat passende tips. Bij deze grote straatklus komt heel wat kijken. 
Allereerst wordt de oude bestrating verwijderd. Duurzaam straatwerk begint bij de ondergrond. Voor 
een goede spreiding van de belasting is een stabiele bodem met een goede afwatering noodzakelijk. 
In Nederland is de ondergrond vaak onstabiel of ondoorlatend. De bestaande ondergrond wordt in 
de meeste gevallen opgehoogd of verbeterd met zand. Als laatste volgt de straatlaag van 
bijvoorbeeld straatzand of brekerzand. Deze straatlaag is onmisbaar voor het realiseren van een vlak 
bestratingsbed, waarin de straatklinkers zich door het intrillen zullen gaan zetten. Zo’n grote klus kun 
je beter door de vakman laten doen. Kleine straatklussen zijn een uitdaging, denk dan aan een goede 
ondergrond, zandlaag, goed uitvlakken en de afwatering! 

 
 



 

 

Planten van de week 
Je kun het beste in het voorjaar beginnen met het planten, zodat je er in de zomer optimaal van kunt 
genieten. We geven ieder twee weken een tip, dit keer geschikte bijenplanten. Met planten die rijk 
zijn aan nectar en stuifmeel help je de bij aan voedsel. Doordat ze van bloem naar bloem vliegen op 
zoek naar voedsel zorgen ze ook voor de bestuiving van bijvoorbeeld ons fruit. Hierbij een  top 10 van 
goede bijenplanten: Veronica longifolia, ereprijs - Aruncus dioicus, geitenbaard - Hesperis matronalis, 
damastbloem - Thymus serpyllum, wilde tijm - Salvia officinalis, salie - Origanum vulgare, wilde 
marjolein - Stachys byzantina, ezelsoor - Lathyrus latifolius, brede lathyrus - Coreopsis verticillata, 
meisjesogen - Aster ageratoides, herfstaster.  
 
Tuintips voor eind maart 
Het zijn ieder jaar dezelfde tips, maar toch de belangrijkste even op een rij: tijd om rozen te planten 
(mits het niet vriest), verder kun je nu heesters, hagen en boompjes verplanten, omdat ze nog geen 
blad dragen. Je kunt ook beginnen met de voorjaarsschoonmaak. Haal alle afgestorven plantendelen 
weg uit de borders. Als je ze klein maakt, kunnen ze weer als compost dienen. Het gazon kun je nu 
verticuteren of belucht het gazon door er met een grasprikker in te prikken. Vervolgens strooi je er 
een mengsel van zand en compost over. Succes ermee! 
 
Weerspreuken maart 
De maand die we ook wel lentemaand, buienmaand, guldenmaand of dorremaand noemen. Maart is 
vernoemd naar Mars, de Romeinse god van de oorlog. 
Danst het lammetje in maart, april pakt het bij de staart. 
Maartse buien, die beduien, dat de zomer aan komt kruien. 
Een droge maart en natte april, dat is naar de boeren hun wil.  
Zoveel nevels zich in maart vertonen, met zoveel onweer zal de zomer lonen. 
Op de lentedag wind uit noord, blaast ze nog zeven weken voort. 
 
Heb je een vraag, mail deze naar: info@degroenehand.eu en kijk ook eens op 
www.degroenehand.eu  
 
 
 

http://www.degroenehand.eu/

