
 

Minituincursus in vier wandelingen, editie 2020 
Van 11.00 tot 12.00, op 7 maart, 4 april, 6 juni en 5 september. 

De ‘minituincursus’ van de Vereniging Vrienden van Park Darwin neemt u mee op een wandeling door 
de Bloementuin in vier tuinseizoenen. We bespreken steeds het tuinwerk dat past bij het seizoen, van 

het vroege voorjaar tot de herfst. Uw tuinvragen staan centraal – we proberen deze te 
beantwoorden aan de hand van voorbeelden in de Bloementuin. 

4 april 
In april is er heel veel te doen in de tuin, onkruid groeit 
even hard als de tuinplanten, te enthousiaste planten 
overwoekeren zwakke broeders, snelle groeiers moeten 
alweer gesteund worden. Het is ook de ideale tijd voor 
verplanten en vermeerderen, veel te bespreken dus. 

6 juni 
Uitbundige bloei begint echt te komen eind juni, vraag is 

hoe genieten we daar zo lang mogelijk van? Afknippen van 
uitgebloeide bloemen, snoeien na de bloei, gaten in de 

border vullen. En niet onbelangrijk, nadenken over 
volgend jaar. Allemaal zomeronderwerpen in de tuin. 

5 september 
En dan is het herfst, tijd van uitgebloeide bloeiwijzen en 
zaaddozen, grassen, herfstbloeiers en bladkleuren. Voorbereiding 
op de winter, welke planten bedekking geven, welke nieuwe 
planten voor de winter planten en welke na de winter, wanneer 
en hoe bollen planten? Het komt allemaal aan bod! 

7 maart 
Voor een goede start in het voorjaar bespreken we het 

opruimen van de tuin in onze eerste wandeling. Hoe 
snoei je struiken, wanneer knip je welke planten af, 
plantenresten weghalen of juist laten liggen, wel of 

niet bemesten, allemaal tuinvragen van begin maart. 
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  de Bloementuin wordt onderhouden door de Vereniging Vrienden van Park Darwin   

We starten de wandelingen steeds om 11.00 bij het hek van de Bloementuin aan het Darwinplantsoen 
(tegenover nr. 13). De wandelingen duren een uur, deelname is gratis. Na afloop kunt u desgewenst in 

het tuinhuis een kopje koffie drinken, dat kost 1 euro. Zo mogelijk van tevoren aanmelden door een mail 
te sturen naar: m.derkinderen@kpnmail.nl; of met een Appje naar Maartje der Kinderen: 0650227160. 


