
Plant nu de Lente
Bloemen en groen, ongelooflijk wat ze met je doen

    Planten in het najaar
geeft je bomen en struiken
   een voorsprong in de lente.

Lentebloeiers geven uitbundige 

bloei in het voorjaar en prachtige 

bladkleuren in het najaar. Ze zijn 

naast de groenblijvende soorten 

heel belangrijk in een tuin: het 

zijn structuurplanten met veel 

extra’s. Ze geven vorm (hoogte) 

en voegen kleur toe. Met hier en 

daar een kleuraccent in je tuin 

kan de lente niet meer stuk!

Verzorging
• Geef de planten in het voorjaar een bemestingsbeurt.
• Lentebloeiers groeien in iedere normale tuingrond.
• Verrijk het plantgat met veel organisch materiaal. 
• Geef tijdens droogteperiodes royaal water.
• Snoei naar behoefte na de bloei.
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Lentebloeiers

Cornus kousa ‘Chinensis’

Japanse kerselaar

Rhododendron ‘Fireglow’
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Soorten
Wit 
Aanraders:
Amelanchier of krentenboompje: een klein 
boompje dat in de lente een grote wolk witte 
bloemen vormt tussen het bronsbruine jonge 
blad. In de zomer is het snoepen van de zoete 
krenten waar ook de vogels dol op zijn. 
Aronia of appelbes: rode herfstkleur, witte lente-
bloesem, rode bessen
Fothergilla: na de witte lentebloemen komen in 
de herfst oranje, rode en paarse bladverkleu-
ringen
Camelia: bloeit op beschutte plekken reeds  
vanaf eind februari in wit, roze of rood met vaak 
gele meeldraden in het hart van de bloemen, is 
winterhard naar heeft bij vorstweer wel bescher-
ming nodig tegen uitdrogende wind 

Wit-roze
Aanraders:
Magnolia: overdaad aan tulpvormige zuiver witte, 
roze tot lila-roze bloemen
Enkianthus-soorten: trossen belvormige, dieprode 
of witte bloemen in de lente of vroege zomer, in de 
herfst kleurt het blad roodpaars
Vele cultivars van Cornus kousa en florida: onop-
vallende bloempjes omgeven door grote, wit-roze 
schutbladen

Malus-sierappels: blijven meestal beschei-
den boompjes, maar bloeien rijk in kleuren 
variërend van zuiver wit tot paarsrood en 
dragen kleurrijke vruchten
Vele soorten sierkersen

Geel
Aanraders:
Forsythia of Chinees klokje: knalgeel
Corylopsis pauciflora of schijnhazelaar:  
zachtgeel
Cornus mas of gele kornoelje: kleine 
gele bloemetjes in februari
Kerria japonica of ranonkelstuik:  
kleine knalgele bloemen
Mahonia of mahoniestruik: uitbundige 
pluimen van gele bloemetjes

Rood van blad
Aanraders:
Pieris of Rotsheide: vertoeft graag in zure grond, 
brandweerrood blad bij het uitlopen in de lente
Photinia of Glansmispel: zachtrood blad, kan als 
haagplant gebruikt worden
Cotinus ‘Royal Purple’ of Pruikenboom: blad 
het jaar rond purperrood

Magnolia ‘Heaven Scent’




