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Wat is er in december nog te doen in de tuin?  

                     

Wat kun je nu nog doen in de tuin? Nog geen tijd (of gewoon vergeten) gehad om 

voorjaarsbloeiers te planten?  Denk aan tulpen, narcissen, krokussen, sneeuwklokjes en 

blauwe druifjes. Het kan nog wel, maar je moet nu wel opschieten. De winkels die ze 

verkopen gooien ze nu in de reclame omdat ze bang zijn dat ze er mee blijven zitten, doe 

er je voordeel mee zou ik zeggen.  

Ook, zolang het niet vriest, kun je planten, struiken en bomen prima verplanten in deze tijd 

van het jaar. Sommige vaste planten in je tuin kunnen slecht tegen de vorst, deze kun je 

beter wat afdekken. De beste manier omdat te doen is gewoon wat stro en een jute 

zakken over de (teruggesnoeide) plant, daaroverheen nog een plastic zak zodat er geen 

water in kan lopen, en die vastleggen met een paar scheppen grond, zo is de plant 

beschermd tot zo’n 10 graden vorst. 

Denk in deze tijd ook aan de dieren, de egels hebben zich al ergens verscholen en zijn in 

winterslaap. Zorg, als je daar de ruimte voor hebt, voor een rommelig hoekje in je tuin, wat 

snoeiafval en wat oude bladeren, de dieren zullen je dankbaar zijn. Vele vogels zijn al 

naar het zuiden gevlogen maar lang niet allemaal. Probeer iets te creëren zodat jouw 

tuin een ontmoetingsplaats wordt voor alle vogels in de buurt. Het is niet alleen het voer, 

maar ook een schaal met water wordt zeer gewaardeerd.  Een pot met speciale 

vogelpindakaas en een mooie lange pindaslinger die je heel gemakkelijk zelf kunt maken, 

vetbollen en een mooie voederplaats zorgen ervoor dat je de hele winter leven in je tuin 

hebt. 

Wat betreft de werkzaamheden voor je groente-, kruiden-, en/of bloementuin is het nu vrij 

rustig. Even terugdenken aan het succes van het afgelopen seizoen en natuurlijk 

vooruitdenken richting het komende seizoen. Misschien heb je ideeën opgedaan welke je 

zelf wilt gaan proberen! 

Wij proberen met ons assortiment hierop aan te sluiten en een zo breed mogelijk scala 

aan producten aan te bieden met oude rassen die al decennia lang in Europa hun 

sporen hebben verdiend.  

Vriendelijke groeten, Erik en Gea                                    

                                   

De laatste twee weken waren nou 

niet bepaald de meest gezellige 

dagen van het jaar. Corona-

maatregelen worden niet 

versoepeld, veel koude en mistige 

dagen en ik heb al weer 2 keer de 

ruiten van m’n auto moeten 

ijskrabben. Hetgeen wat altijd weer 

tegenvalt als je bij je auto aankomt 

’s morgens vroeg. 


