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Een jaar lang bloemen uit de tuin

Of het nu een prachtige voorjaarsdag is of een sombere dag in de herfst: er is altijd iets 
te doen in de tuin. Bollen planten, wilgentenen vlechten, rozen snoeien, siergrassen 
knippen… Maar wat is eigenlijk het juiste moment om te snoeien, planten of zaaien?  

In Plukgeluk neemt tuinarchitect Silvia Dekker je mee langs alle maanden van het jaar. 
Ze vertelt je precies welke periode geschikt is voor welke tuinklus, maar ook welke 
bloemen er wanneer in bloei staan, hoe je zorgt dat planten de winter overleven en 
wanneer struiken en bomen gesnoeid moeten worden. Zo kun je genieten van een 

prachtige tuin waarin ieder seizoen wel iets in bloei staat!    

Silvia Dekker is tuinarchitect. In haar tuin van ruim 700 m2 nabij Leiden kweekt ze zelf een 
enorme variëteit aan bloemen- en plantensoorten. In haar vorige boek Bloemen uit de tuin

legt Silvia stap voor stap uit hoe je zelf bloemen kunt zaaien, planten en plukken.
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INHOUD

LENTE
Maart p. 9  Snoeien p. 13
April p.19  Tulpen p. 23 
Mei  p.29 Uitplanten p. 30

ZOMER 
Juni p. 41  Rozen p. 45
Juli p. 55  Clematis p. 56
Augustus p. 63  Stekken p. 66

HERFST 
September p. 75 Bloembollen p. 81
Oktober p. 85  Planten delen p. 89
November p. 93   Droogbloemen p. 94

WINTER 
December p. 105  Helleborus p. 106
Januari p. 111  Tuinfavorieten p. 116
Februari  p. 119 Wilgen vlechten p. 120

Latijnse namen en bloeitijden p. 124
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Droom je van een tuin waarin het hele jaar iets in bloei staat en waaruit je het hele jaar 
bloemen kunt plukken voor in huis? Dat is eigenlijk makkelijker te realiseren dan het lijkt. 

In dit boek staan de belangrijkste tuinklussen overzichtelijk per maand bij elkaar, zodat 
je weet wat je op dat moment kunt zaaien, wat er in bloei staat en waarvan je bossen 
kunt plukken om in huis plezier van te hebben. Ook wordt er iedere maand een onder-
werp uitgelicht zoals planten stekken, rozen verzorgen en bloeiende struiken snoeien. 
De uitgelichte onderwerpen kun je vinden bij de inhoud op bladzijde 3. 

In elke tuin zijn er wel periodes dat er minder in bloei staat. Gebruik de lijsten van 
bloeiende planten en bloemen in dit boek om de beplanting in je tuin aan te vullen. In 
de koude maanden, wanneer er geen eenjarigen bloeien, heb je veel aan vaste planten 
en struiken met mooie bloemen of bessen om in een vaas te zetten. Het is een goed 
idee om iedere maand een keer naar een kwekerij of tuincentrum te gaan om te zien 
wat er in bloei staat. Vaak zijn dat meer soorten dan je denkt!

Er is het hele jaar door wel iets te doen in de tuin. Tuinieren is niet alleen leuk in het 
voorjaar en de zomer. Op een mooie herfstdag is er ook veel te beleven. De winter is 
vaak een goede tijd om klussen te doen waar je in de zomer niet aan toekomt, zoals het 
opruimen van de kas of schuur of het maken van een wilgentenen vlechtwerk. De 
winter is ook een mooi moment om zaden te bestellen, zomerfoto’s te bekijken om te 
zien wat er een succes was – en wat niet – en plannen te maken voor het nieuwe jaar. 
Wanneer het vriest kun je de tuin beter met rust laten. 

Dit is een boek met richtlijnen voor tuinklussen die je in de verschillende maanden van 
het jaar kunt doen. Het is niet zo dat je je hier ook altijd aan moet houden. Je kunt 
bijvoorbeeld in januari ook nog tulpenbollen planten. Met zaaien hoef je je ook niet 
altijd aan de aanbevolen zaaitijd op de verpakking van de zaden te houden: eerder of 
later zaaien kan soms prima. Over snoeien bestaat er veel verwarring, daarom heb ik 
ook per maand beschreven wat er gesnoeid kan worden en hoe je dat kunt doen. Ik 
hoop dat je hiermee een duidelijk overzicht hebt van wat je per maand kunt doen om 
het hele jaar door te genieten van prachtige bloemen uit je tuin! 

Heel veel plezier met dit boek!

Silvia

PS Meer informatie over zaaien, het ontwerpen van borders en het plukken van bloemen 
kun je vinden in mijn boek Bloemen uit de tuin.

VOORWOORD
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MAART

Verschillende soorten Helleborus en narcis  
waaronder • narcis Delnashaugh • Ice follies •  
Pink Charm • Sir Winston Churchill • Westward
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MAART

Maart
Maart is een mooie maand in de tuin, er kunnen warme 
dagen zijn met veel zon, maar het kan ook nog erg koud 
zijn. In de tuin is op zonnige, droge dagen veel te doen. 

Als het koud is kun je in huis al veel voorzaaien in kweek-
bakken. Zaai niet alles tegelijk maar iedere week een paar 

soorten, dan blijft het overzichtelijk. 
Planten groeien het hardst van maart tot mei. Het kan 
zijn dat ze te groot worden voor de pot waarin ze staan, 
kijk daarom steeds even of zaailingen of planten in pot-
ten al verpot moeten worden. Haal de plant uit de pot. 
Als er meer plantwortels dan aarde te zien zijn of als er 

wortels uit de onderkant van de pot komen, is dat meest-
al een teken om de plant te verpotten. Kamerplanten 

kunnen nu ook goed verpot worden.  
Maart is ook een goede tijd om vaste planten aan te plan-

ten, te verplanten, te stekken of te delen. De grond 
warmt langzaam op en de dagen worden langer, waardoor 

de planten sneller groeien en aanslaan...
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MEI

Mei
In mei kunnen na IJsheiligen (11-15 mei) de zaailingen 

en dahlia’s buiten worden uitgeplant, de kans op vorst is 
dan nog heel klein. Dat is altijd iets om naar uit te  

kijken, alleen al omdat het overal in huis en in de kas vol 
staat met zaailingen en dahlia’s in potten. Met een- 

jarigen en dahlia’s kun je steeds andere kleurcombinaties 
uitproberen en ieder jaar een compleet andere tuin aan-

planten. Mei is ook de maand van het fluitenkruid en 
koolzaad, dat nu overal bloeit langs de kant van de weg 

en heel mooi staat in een vaas...

28

Kosmos_Silvia Dekker Plukgeluk_04.indd   29 29-11-2020   12:59



30 31

MEI

zinnia kun je de groeitop eruit knippen voor meer 
zijtakken. Klimplanten die snel groeien zoals schijn-
augurk en voorjaarsbloeiende clematis kun je steeds 
aanbinden, dan wordt het geen wildernis. 

STEKKEN van planten slaan in mei snel aan. Bij 
veel planten kun je de groeitop eruit halen, de plant 
wordt dan minder hoog en maakt dan meer zij-
scheuten. De groeitop kun je vaak gebruiken om 
stekken van te maken, bijvoorbeeld bij chrysanten 
en de vaste zonnebloem. (Meer over stekken op blad-
zijde 66.)

Planten die je nu goed kunt stekken zijn bijvoor-
beeld: salie • geranium • bellenplant • penstemon • 
ridderspoor • struikmargriet • clematis

UITPLANTEN 
Bij het uitplanten van zaailingen plant je de grootste 
planten en de planten die in te kleine potjes staan 
het eerste uit. Dat ze in te kleine potjes staan, kun 
je vaak zien doordat er gele blaadjes aan de zaailin-
gen komen, een teken dat ze niet genoeg water 
kunnen opnemen met hun wortels. Soms zijn de 
wortels aan de onderkant zichtbaar, dan weet je ook 
dat het tijd is om de zaailingen te verplanten. Als de 
zaailingen nog te klein zijn om in de tuin uit te planten 
kun je ze nog een keer verpotten. Knip af en toe de 
toppen eruit bij eenjarigen, dan worden ze compacter 
en maken ze meer zijtakken. 

Doen in mei 
BLOEMBOLLEN
Sieruien krijgen snel lelijk blad. Je kunt de gele bla-
deren van de plant al tijdens de bloei verwijderen 
zonder dat de plant daar last van heeft. Bij andere 
bloembollen kun je het blad beter laten zitten tot-
dat het helemaal verdord is. Tulpen kun je na de 
bloei bijmesten totdat het blad verdord is. Zomer-
bollen kun je nu ook direct in de volle grond planten. 

Linksboven Klimmende winde Rechtsboven en linksonder 
Zaailingen worden afgehard voordat ze worden uitgeplant  
Rechtsonder Klaprozen • nagelkruid Totally tangerine • ju�ertje- 
in-het-groen • spoorbloem • beemdkroon

Vang de felrode kevers  
op lelies – leliehaantjes – 
voordat hun larven de  
bladeren opeten.

 TIP • TIP • TIP • TIP
 • 

TI
P •

KUIPPLANTEN zoals • bloemriet • Afrikaanse 
lelie • oleander en • geranium kunnen na IJsheiligen 
naar buiten. Laat ze langzaam wennen aan de om-
standigheden buiten door ze op mooie dagen buiten 
te zetten en weer naar binnen te halen als het koud 
wordt. Haal ze even uit de pot om te zien of de wor-
tels nog de ruimte hebben om te groeien. Zet ze in 
een grotere pot als dat niet zo is. Afrikaanse lelies 
bloeien het best als ze in een vrij kleine pot staan, 
maar ze hebben wel een beetje ruimte nodig om te 
groeien. Verpot ze daarom om de drie jaar. Bellen-
plant en petunia doen het goed in potten op plek-
ken waar veel schaduw is, ze kunnen na de laatste 
vorst buiten worden gezet. 

PLANTEN ONDERSTEUNEN
Planten groeien nu heel snel, maar het is in mei vaak 
nog makkelijk om een stokje en touwtje rond plan-
ten te spannen. Het is het beste om dat te doen 
voordat ze omvallen door regen of wind. Als planten 
zijn kromgegroeid, krijg je ze later vaak niet meer 
goed recht. Bij eenjarigen, zoals dahlia, cosmea en 
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JULI

Bloemen uit de tuin in juli: • Dahlia Preference  
en Sunny reggae • dui�ruid • leeuwenbek •  zomer-
violier • goudsbloem • lamsoor • chocoladecosmea
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