
MIJN GROEN!
Inspiratie magazine • maart/april 2022

HEB JIJ  
DE LENTE  
IN JE BOL?

Lees dan nu ons magazine 
boordevol inspiratie, 

stylingtips en  
groenadvies.

Hoveniersbedrijf



Vogels beginnen te fluiten en bloemen staan 

weer volop in bloei. Na een winter lang binnen 

zitten en weinig contact is het tijd om naar 

buiten te gaan! Fris je terras op, pak het gazon 

aan en maak plaats op je terras voor kleurige 

voorjaarsbloeiers. 

Planten en bloemen staan buiten volop in 

bloei, maar je kunt ze ook naar binnen halen. 

Narcissen en magnolia’s hebben de ultieme 

lentelook. Op deze manier haal je een stukje 

buiten naar binnen. In dit magazine lees je er 

meer over.

In ons tuincentrum vind je de nieuwe 

voorjaarscollectie voor binnen en buiten. 

Zo hebben we een ruime keuze aan vrolijke

voorjaarsbloeiers en bieden we je vooral

veel inspiratie om van de lente thuis een

feestje te maken!

Een groene groet namens 
alle medewerkers 
Tuincentrum Den Heuvel

BELEEF DE  LENTE
IN ONS TUINCENTRUM



Je kunt vogels niet blijer maken met 
een nestkastje in je tuin. Ontdek 
welke vogels er het meeste in je 
tuin zitten en kies een bijpassend 
huisje. Hang het nestkastje op een 
rustige plek, bij voorkeur op het 
noordoosten (i.v.m. wind en regen) 
en nu afwachten of ze hun intrek 
nemen in dit paleisje.

TUIN 
KALENDER 

maart - april
Alle tuinklusjes die je deze periode niet mag 

vergeten. Speciaal voor jou op een rijtje!

THUIS?
IS DAAR IEMAND 
          

LENTE IS IN ZICHT en het is nu tijd 
voor een voorjaarsschoonmaak. 
Wat kun je allemaal doen?  Snoeien, 
blad ruimen, terrassen en paden 
schoonmaken, gazon aanpakken, 
borders opruimen en bloembakken 
vullen. Aan de slag!

GAZON
AANPAKPLAN

1 2 3 4

Stap 1:  
Verticuteren

Stap 3:  
Kale plekken  

bijzaaien

Stap 2:  
Kalk strooien

Stap 4:  
Bemesten

In vier stappen weer een 
groen gazon! Uitgebreide 

uitleg? Kijk onze video hier!

Wil je je tuin een flinke 
oppepper geven? Begin dan 
met het snoeien van je tuin.
Het klinkt gek, maar met een 
stevige snoeibeurt bevorder je 
een uitbundige groei&bloei!

    GROEIEN!
SNOEIEN = TUIN HELEMAAL 

ANDERS? Het is nu tijd 
om plannen te maken. 
Maak een moodboard 
van je droomtuin. Heb 
je geen idee waar je 
moet beginnen? Kom 
naar ons tuincentrum, 
wij helpen je graag 
verder!

https://youtu.be/gFOW0ghRGrA


Terug naar de basis: de natuur. Een 

rustige tuin waarin de basiskleur wit 

is gecombineerd met verschillende 

naturellen. Accentkleuren worden 

gedoseerd gebruikt en zijn er vooral 

om de frisse uitstraling van het wit te 

versterken. 

Groen is ook heel belangrijk. Kies 

voor planten, bomen en struiken met 

opvallende bladvormen. Geef ze volop 

de ruimte in borders en bakken en zorg 

dat ze vanuit alle hoeken zichtbaar zijn. 

Bij deze trend gebruik je natuurlijke 

materialen zoals onbewerkt of licht 

gebeitst hout, natuursteen en beton. 

Deze materialen gebruik je voor (terras)

vlonders, paadjes en schuttingen. Je 

zult zien dat dit prachtig staat met 

al dat groen en jouw tuin krijgt een 

warme en natuurlijke vibe. 

3 TUINEN 
3     ANDERS

FRESH 
START

Je buitenruimte is de perfecte plek om tot rust te komen, te lunchen of een 
frisse neus te halen. Doe alvast inspiratie op en maak van je tuin, balkon of 

dakterras jouw eigen vakantieparadijs. Dit zijn dé tuintrends voor 2022.

X
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Deze trend heeft door het gebruik van donkere, 

geruststellende kleuren zoals paars en bruin een 

nostalgische uitstraling. Toch is de tuin eigentijds 

door de toevoeging van grijstinten. 

Bijzondere planten verdienen een bijzondere plek 

zodat er prachtige en warme combinaties ontstaan. 

Denk bijvoorbeeld aan dieppaarse sieruien (Alliums) 

die gelijktijdig bloeien met vingerhoedskruid 

(Digitalis). Geurende tuinrozen roepen een heerlijk, 

vertrouwd gevoel op. De bloemen hebben ook grote 

aantrekkingskracht op insecten. 

Kenmerkend voor deze tuintrend is de kleurrijke 

en vrolijke uitstraling. Alsof je elke dag in de tuin 

vakantie kunt vieren of een feestje kunt geven!

In de tuin zijn verschillende hoekjes met elk een 

eigen functie. Een terrastafel om met familie en 

vrienden aan te borrelen, maar ook een plekje voor 

jezelf waar je even onbezorgd de boel de boel kunt 

laten. 

Een echte musthave is een hangmat om in alle rust 

een boek te lezen of een comfortabele stoel met 

uitzicht op de bonte bloemenborders. Die hebben 

een echte pluktuin uitstraling en zijn een walhalla 

voor vlinders en bijen. 

TRADITIONAL 
SENTIMENT

BRIGHT 
AND BREEZY
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  randjesbloem

(Aubrieta gracilis ‘Kitte’) 
Deze bodembedekker vormt 

tapijten vol paarse bloemen in 

het voorjaar. Doet het goed over 

een muurtje of voorin de border 

op een plek liefst in de zon of 

halfschaduw. Terugknippen na de 

bloei.

  kruipende vlambloem

(Phlox subulata
‘Emerald Cushion Blue’) 
Deze groenblijvende 

bodembedekker maakt flinke 

wolken van groene blaadjes en 

is in het voorjaar bezaaid met 

stervormige bloemen. Houdt van 

een droge zonnige plek.

  kleine maagdenpalm

(Vinca minor ‘Atropurpurea’)
Deze bodembedekker heeft behalve 

mooi glanzende wintergroene 

blaadjes ook prachtige bloemen in 

paars van februari tot april. Groeit 

het liefst op een schaduwrijke plek.

1

 grootbloemige viool

(Viola F1)
Violen zijn enorm dankbare

en rijkbloeiende planten. Ze zijn 

er in alle mogelijk kleuren en 

kleurcombinaties. Welke is jouw 

favoriet?

  muurbloem

(Erysimum 
‘Bowles Mauve’)
Deze plant is vanwege 

de lange bloeitijd bij veel 

plantenliefhebbers favoriet! 

Ook zijn vlinders en bijen dol 

op deze plant.

TUINTOPPERStop 5
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MACHTIG MOOIE
MAGNOLIA

De magnolia staat straks te stralen in veel tuinen. Niet voor niets wordt de 

magnolia ook 'Koningin van de lente' genoemd! Heb jij al een magnolia in je tuin?  

Wij zetten een aantal beauty's op een rijtje zodat je kunt kiezen  

welke het beste bij je past!

 Magnolia soulangeana

Bloeit met grote wit met roze 
opstaande bloemen. In veel soorten 
verkrijgbaar.

 Magnolia 'Susan'

Bloeit rijkelijk met dieppaarse 
bloemen over een langere periode.

 Magnolia 'Red as Red'

Compacte struik, bloeit 
met dieproze bloemen.  

 Magnolia stellata 

De vroegst bloeiende magnolia. Bloeit met grote witte 

stervormige bloemen.

 Magnolia 'Sunrise' 

Compacte struik, bloeit  
met veel bloemen.

'Laat de  
magnolia ook  
binnen stralen!'

TIP

Wil je ook binnen genieten van een bloeiende magnolia  
in een vaas? Knip ongeveer vijf centimeter van de 
onderkant van de magnoliatakken af. Zo verwijder je het 
eventueel ingedroogde hout en openen de vaten zich om 
goed water op te nemen. Zet de takken in een vaas met 
lauw water.



METERS MAKENGroene

BLADVERLIEZEND

Deze hagen verliezen hun blad in de winter of in de 

loop van het jaar, ze veranderen met de seizoenen 

mee. Er zijn verschillende soorten bladverliezende 

hagen o.a. haagbeuk, beuk en veldesdoorn. 

FUNCTIE

De keuze van een soort haag, kun je het beste af laten 

hangen van de functie. Is je doel voornamelijk privacy 

en/of windkering: ga dan voor een bladhoudende haag. 

Wil je een mooie achtergrond voor je border? Kies een 

bladverliezende haag. Is je doel vooral bijdragen aan de 

biodiversiteit? Ga dan voor een eco-haag! Deze bestaat uit 

diverse soorten (60% veldesdoorn, 5% hulst, 5% liguster, 30% 

krent, meidoorn, hazelaar, kornoelje etc.) die samen een rijk 

dierenleven bevorderen.

BOMEN 
OVER HAGEN

Een haag wordt al eeuwenlang gebruikt 
om grenzen te markeren, om afscheidingen 

te maken voor dieren, als windkering, of 
gewoon voor privacy en extra sfeer in 

de tuin. Wij geven je tips en tricks 
over de mooiste soorten en 

toepassing van 
haagplanten.

 haagbeuk

(Carpinus betulus)
 

 krent

(Amelanchier lamarckii) 
 

 rode beuk 

(Fagus sylvatica 
‘Atropurpurea’)
Deze populaire 

haagbeuk lijkt veel 

op de groene beuk en 

heeft mooi glanzend 

blad. De beuk wordt 

vaak verward met de 

haagbeuk, deze heeft 

geribbeld blad.



 klimop

(Hedera hibernica)
Heb je weinig ruimte en 

wil je toch een wintergroene 

haag? Ga dan voor een  

klimop die je langs betongaas 

laat klimmen. De smalste 

oplossing!

 Portugese laurierkers

(Prunus lusitanica ‘Angustifolia’) 
Deze wintergroene struik met 

glanzend donkergroene bladeren 

is geschikt voor hoge hagen. 

Compacter dan de gewone 

laurierkers en hierdoor geschikt om 

smallere hagen van te vormen.

 liguster

(Ligustrum ovalifolium) 
De liguster is deels groenblijvend 

met een middengroene kleur, er kan 

een witte bloem in komen. Geschikt 

voor hoge hagen. Snelle groeier die 

tweemaal per jaar gesnoeid mag 

worden.

 venijnboom

(Taxus baccata)
Deze wintergroene conifeer heeft 

mooi fijn donkergroen blad en kan 

dus tot een prachtige compact 

groeiende hoge haag worden 

gesnoeid. Kan heel oud worden en 

verdraagt schaduw. 

 japanse hulst

(Ilex crenata)
De wintergroene Japanse hulst 

wordt vooral veel gebruikt voor lage 

haagjes. De ideale buxusvervanger!

METERS MAKENGroene

Een bladhoudende haag houdt 
zijn blad het hele jaar, ook in de winter. 
Deze haag ziet er door de seizoenen 
heen hetzelfde uit. O.a. japanse hulst, 
liguster, taxus, olijfwilg, glansmispel, 

klimop, hulst en portugese laurierkers 
zijn mooie bladhoudende 

soorten.

BLADHOUDEND

  olijfwilg

(Eleagnus ebbingei)
Deze prachtige struik wordt steeds vaker als 

groenblijvende hoge haag toegepast. Mooi 

grijsgroen blad, heerlijke geurende bloemen 

in het najaar en bestand tegen (zee)wind! 



'HET MAKKELIJKSTE
PLANTJE OM TE  

STEKKEN!'

Als eerste haal je de plant 
voorzichtig uit de pot om 
vervolgens de stekjes 
los te halen. Probeer de 
wortels zo veel mogelijk 
te sparen. 

Pot vervolgens de 
moederplant en alle 
nieuwe stekjes met 
genoeg wortels apart in 
potjes, gebruik hiervoor
nieuwe potgrond.

Wist je dat het 
pannenkoekplantje één 
van de makkelijkste 
planten is om te 
stekken? Je hebt alleen 
potgrond, potten en 
schotels, een schaar, een 
plantensproeier en de 
pannenkoekenplant nodig! 

Alle bruikbare stekjes 
verzameld in potjes? 
Dan ben je klaar voor 
de allerlaatste stap! 
Sproei de stekjes met 
de plantenspuit en zet 
ze op een lichte plek. 
Zo zullen ze snel verder 
groeien tot een mooie 
pannenkoekenplant!

PANNENKOEKPLANT 

BEKIJK 
ONZE VIDEO!

Stek de

We leggen stap voor 
stap uit hoe je het vrolijke 
pannenkoekenplantje het 

beste kunt stekken.
Bekijk onze video hier!

Wil je weten welke planten er nog meer makkelijk te stekken zijn? 
Kom langs bij ons tuincentrum, wij geven je graag tips!

TIP!
Heeft jouw stekje nog niet genoeg 

wortels  om het in de aarde te 
kunnen planten? Zet je stekje in 
een met water gevuld flesje, dan 

ontstaan er snel nieuwe 
wortels.

https://youtu.be/12ClVTpHyCw


LENTE FRIS
Het woonthema 'Lente 
Fris' kenmerkt zich 
door strakke vormen 
gecombineerd met 
zachte pastelkleuren. 
Door het toevoegen 
van industriële, zwarte 
elementen krijgt je 
interieur net wat meer 
pit. De combinatie 
met groene stoere 
bladplanten maakt dit 
thema compleet! 

In dit thema mogen bladplanten 
niet ontbreken. Door verschillende 

planten met bijzonder blad bij elkaar 
te zetten, maak je echt een statement! 

Neem bijvoorbeeld de prachtige 
stippenbegonia of juist het 

 glimmende blad van de ficus.  
Welke kies jij?

STATEMENT

Woonthema



KLEINE AANPASSING, GROOTS EFFECT

We staan aan het begin van het voorjaar, en 

die sfeer mag natuurlijk ook in je interieur 

niet ontbreken. Maar hoe haal je de lente in 

huis zonder het hele interieur op z'n kop te 

zetten? Door kleine aanpassingen kun je al een 

groot verschil maken. Maak het gezellig door 

het toevoegen van frisgroene of vergrijsde 

bladplanten en combineer deze met kleurrijke 

sierpotten. Of voeg kleur toe met een kussen of 

plaid. Zo heb je met een kleine aanpassing een 

groots effect! Laat de lente nu maar komen!

lente fris

 Kalanchoe  

Kalanchoe hildebrandtii
 Moedervaren 

Asplenium ‘Parvati’

 Murdannia  

Murdannia loriformis  
‘Bright Star’

Hangende planten hoef je niet persé hangend te 
presenteren. Gebruik voor de verandering eens 
een mooie hoge sierpot of vaas, zo komen deze 
hangende planten ook goed tot hun recht!

'Hangende planten'
TIP



Helleborus Helleborus 
tuinplant van de maand

De Helleborus orientalis 
is een prachtige 
plant die ook in de 
wintermaanden 
mooi groen blijft. Een 
echte winterkoningin 
dus! Maar ook in het 
voorjaar laat ze zich 
van haar mooiste kant 
zien! Van februari tot 
en met april bloeit de 
plant met prachtig 
wit- of paarsgekleurde 
bloemen!  

VERZORGING
De Helleborus kan goed tegen de kou, 

zorg er wel voor dat ze op een goed 
beschutte plek in je tuin of balkon staat. 

Zo zul je het hele jaar door genieten 
van deze beauty!

Helleborus Helleborus 



JasmijnJasmijnwoonplant van de maand

VERZORGING
De Jasminum polyanthum vraagt een 

lichte en zonnige standplaats. Zorg ook 
dat de potgrond vochtig blijft. Wees wel 
voorzichtig, want deze plant houdt niet 

van natte voeten! 

JasmijnJasmijn
Wil jij de lente in 

huis halen? Ga dan 
voor de Jasminum 
polyanthum! Deze 

klimplant heeft met 
de witte bloemen 

niet alleen een frisse 
uitstraling, ook 

geeft de plant een 
onweerstaanbare 

geur! Voel jij de 
lentekriebels al?



Dit magazine is een uitgave van GRS Retail. Aan de inhoud van dit magazine kunnen geen rechten worden ontleend. 
Niets uit deze uitgave mag door middel van druk, fotokopie op welke wijze dan 

ook worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

Houd onze website 

in de gaten voor onze

volgende editie!

Alles  
voor een  

fleurig voorjaar!

Tot ziens in ons 
tuincentrum!

Hoveniersbedrijf


