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Lentetuintje
Knip de kastanjetakken zelf of koop ze in de winkel. 
Je kunt eventueel ook andere takken gebruiken die 
mooi ontspruiten, zoals vlier. Polletjes madeliefjes 
haal je uit het gazon; vul de gaten op met wat 
aarde. Ook de bosanemoontjes, maartse viooltjes 
en de witte (of blauwe) druifjes graaf je voorzichtig 
uit. Uiteraard kun je ook andere voorjaarsbloeiers 
gebruiken, laat je inspireren door wat er in jouw tuin 
groeit. Als het arrangement is uitgebloeid, kunnen 
de plantjes weer terug naar de tuin.

NODIG
• 2 blokken steekschuim • 4 zelfklevende 
steekschuimprikkers • 2 rechthoekige sierpotten/
bakken • potgrond • verse kastanjetakken 
• eventueel andere takken met mooie knoppen 
• vochtig veenmos (Sphagnum) • madeliefjes 
• maartse viooltjes • witte druifjes • bos-
anemoontjes • schepje • snoeischaar • mes 

WERKWIJZE
Druk het natte steekschuim in de plantenbakken 
op de zelfklevende prikkers, zodat de blokken 
goed op hun plaats blijven. Vul de bakken verder 
op met potgrond. Snijd met een scherp mes de 
kastanjetakken schuin af en prik ze, door de aarde 
heen, in het steekschuim. Maak met een mesje 
rondom kleine plantgaten voor de voorjaarsbloeiers. 
Druk de aarde steeds voorzichtig aan. Als beide 
containers helemaal opgevuld zijn, werk je de 
zwarte aarde weg met het vochtige veenmos. Houd 
de aarde vochtig en benevel de takken zo nu en dan 
met een plantenspuit. 

Haal de lente in huis met ontluikende 
kastanjetakken, die je combineert met 
maartse viooltjes, druifjes, madeliefjes 
en bosanemonen tot een vrolijk tuintje.
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