
voorjaar

Net als je je afvraagt of de tuin en het plantsoen ooit nog tot leven komen, 
steken ze hun kop op: fris witte sneeuwklokjes. Winterse kou 

trotserend slingeren ze zich een weg door de natuur. Laat je inspireren 
en maak ook binnen een botanisch voorjaarsfeest!

Vier het (bijna)
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Doe het

Eenvoudige schetsen laten 
mooi de kwetsbaarheid 
van de lente zien. Zelf 
botanische tekeningen 
maken? Volg eens een 
cursus, bijvoorbeeld op de 
Universiteit van Utrecht 
(uu.nl/botanischetuinen – 
workshops en cursussen: 
Inleiding botanisch 
tekenen).

Botanisch lentefeest
Is je tuinkamer, serre of kas groot genoeg? 

Vier dan dáár de vroege lente. Vang het licht zodra 
en waar het kan. Takken met sierlijke katjes en 

sneeuwklokjes zijn je eerste gasten.

Vroegopjes
Wacht niet tot de 
seringen en rozen 
bloeien, haal al veel 
eerder de natuur in huis. 
De eerste lentebloeiers 
dienen zich aan, niet 
voor niets hebben 
sneeuwklokjes de 
bijnaam ‘vroegopjes’. 
Laat je inspireren door 
deze dappere bloempjes 
en geef kozijnen en 
deuren een nieuw 
verflaagje. Start 2018 
frisgroen en wit!
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Het Sneeuwklokjesfeest bij Kwekerij & Tuin De Boschhoeve is een must als je van bloeiende voorjaarsbollen houdt. 
Gespecialiseerde kwekers vertellen over hun bolgewassen en andere voorjaarsbloeiers. Buiten staan het Sneeuwklokkenlaantje 
en de boomgaard vol met galanthus, ofwel sneeuwklokjes. 8,9 & 10 februari, boschhoeve.nl.

Lentegroen
Mix groen met groen, van f les 

tot pistachenoot, van emaille tot 
vroege voorjaarsbollen.

Prachtslinger
Versier je zelfgebakken taart met een slingertje 
van botanische afbeeldingen - genoeg keuze 
vind je op internet. Maak prints van ongeveer  
2x5 cm, knip uit en creëer zo een lijn met naald 
en katoenen draad. Maak de uiteinden vast aan 
twee takjes (hier magnolia), maar ontsmet eerst 
het stukje dat je in de taart steekt in kokend 
water. Let op: geen sneeuwklokjes op de taart ter 
decoratie. Ze zijn giftig, zowel blad, bloem als bol.

Ook in schuren, kassen en tuinhuisjes 
ontstaan zomaar mooie stillevens
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Printemps op een blaadje
Er bestaan zo’n 30 soorten sneeuwklokjes. 

Genoeg keuze dus voor een gevarieerd plateau, 
met hier en daar een kleine Helleborus.

Oudhollands groen
Heel donker Hollands groen is nog altijd een 

van de meest gekozen kleuren voor buitenkozijnen 
en voordeuren. Een wandje in huis of schuur zorgt 

ook voor een mooi klassieke en intieme sfeer.

Geboorte van  
een vaasje
Verzamel vaasjes en 
glaasjes voor je 
lentebloeiers. Hoe 
gevarieerder hoe beter. 
Ook in de voorraadkast 
staan perfect bruikbare 
potjes. Geef de ansjovis 
of olijven een ander 
onderkomen, week het 
etiket eraf en voilà een 
vaasje is geboren.

Deens voorjaarsbriefje
Eeuwenoude traditie in 
Denemarken: de gækkebrev, 
ofwel de grapjesbrief. Voor 
Pasen schrijf je er een aan een 
vriend of familielid. Knip een 
creatief werkje uit een papiertje 
en schrijf een persoonlijk, 
rijmend raadsel erop. De 
afzender moet z’n naam in 
puntjes onderaan de brief 
schrijven. Raadt de ontvanger 
van wie de gækkebrev komt, 
dan krijgt hij een chocolade 
paasei. Wordt het niet geraden, 
dan krijgt de verzender een 
paasei. DIY: om een gelijkmatig 
knippatroon in je briefje te 
krijgen, vouw je het blad 
meerdere keren dubbel voordat 
je gaat knippen. Experimenteer 
hier een beetje mee en je krijgt 
een creatief exemplaar.
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Leg op een mooie plek een nostalgisch plantenboek om het seizoen in huis te halen. De Haagse antiek- en 
boekenmarkt is beroemd om de rijke keuze aan oude boeken en prenten. In het winterseizoen (tot begin mei) 
staat de markt elke donderdag op het Plein, bij de Tweede Kamer. haagseantiekenboekenmarkt.nl

Sfeervol schuurtje
Buiten is het kil en verstild, maar in de schuur 

is het tuinseizoen begonnen.

Sfeer in de schuur
Maak de schuur klaar, ook 
al slaapt de natuur nog. 
Controleer het tuin-
gereedschap, koop een mooi 
schrift als tuindagboek en 
bestel alvast zaden. Een hoge 
tafel (van de kringloopwinkel  
of Marktplaats) is handig als 
werktafel. Maak van de schuur 
een fijne plek, dat maakt 
tuinieren meteen leuker.  
Zink, oud hout, bloeiende 
bollen en olielampen  
zijn goede sfeermakers.

‘Ook al zouden we alle bloemen plukken, de lente zullen 
we niet kunnen tegenhouden’

Pablo Neruda, Chileens dichter en Nobelprijswinnaar (1904-1973)
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Zet lange berkentakken in een oude emmer, 
met een verweerde look of hier en daar wat 
roest. Zo eenvoudig, maar toch zo mooi!

De lente is in aantocht, allerlei kleuren groen ontluiken gauw. Pas je vaasjes hierop aan!  
De leukste zijn al te koop bij de Hema, tuincentra, Sissy-Boy Homeland en de kringloopwinkel.

Witte blikvangers
Het sneeuwklokje, de winterakoniet 
en de boerenkrokus zijn de eerste 

voorjaarsbloeiers.

Tuinsfeer thuis
Zet de vensterbank vol vaasjes 
met kleine narcisjes, 
sneeuwklokjes, krokussen, 
helleborus en wilgentakken 
met katjes. Zij steken in de 
natuur als eerste hun nek uit, 
dus verdienen alle lof. Zo 
creëer je snel een tuinsfeer 
in huis. Bijzondere 
(botanische) schatten voor 
een vintage interieur: 
Bluebirds in the Backyard in 
Dordrecht, bluebirdshop.nl.

Het hoeft niet altijd moeilijk te zijn. 
Deze berkentakken zijn mooi in al hun eenvoud.
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Mooie en unieke accessoires voor een groen interieur 
koop je bij Blur your Life in Amersfoort. Alle merken en 
producten leveren een bijdrage aan een betere wereld.
bluryourlife.com

IJzersterk
Hoe klein en fragiel ook: 

het sneeuwklokje trekt zich niks aan 
van vorst, sneeuw en kou.

Net als in de Gouden Eeuw
Maak een winters stilleven met wat bloeiende 
bollen, stevig touw en een botanische print in 
een mooie pot. Inspiratie? In de Gouden 
Eeuw deed men dit prachtig, bekijk eens wat 
schilderijen in het Rijksmuseum of online.
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