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B
ij velen is Tuincentrum
Strijker aan Het Krakeel bij
Noordscheschut bekend.
Samen met zijn broer Roel,

ook oud-leerling, heeft Bert in de
loop van de jaren een schitterend
tuincentrum uit de grond gestampt
met een rijk assortiment van allerlei
zaken voor de tuin. Onder de kop
‘Plant in het Flitslicht’ in de nieuws-
brief schrijft Bert over zijn favoriete
heester of kleine boom, de toverha-
zelaar.

De hazelaar die in het najaar
goudgeel blad tovert en in de winter-
maanden op het kale hout bloeit
met gele of roodoranje franjebloe-
men. Op meters afstand ruik je de
zachtzoete geur van de rijkbloeien-
de struiken. Bert in de nieuwsbrief:
‘Ook leuk om een paar bloeiende
takjes op een vaas te zetten in huis.’

Zweedse elzen
Door zachte winters, ten gevolge
van de opwarming van de aarde,
bloeit er deze winter weer veel. De
Zweedse elzen, eigenlijk te grote bo-
men in een stadswijk, waren eind ja-
nuari al uitgebloeid. Honderddui-
zenden mannelijke katjes bedekten
de straat. Winterakonieten met hun
heldergele bloemen staan tussen
het dorre afgevallen blad in groen-
stroken. Sneeuwklokjes en crocus-
sen bloeien. In een slootwal zag ik
het eerste speenkruidbloempje.
Maar ook bloeit de paarse dovenetel
en zelfs op beschutte plekken vroe-
geling en kleine veldkers. Aan strui-
ken van de gewone hazelaar benge-
len de gele mannelijke katjes. Wie
goed kijkt, vindt de kleine donkerro-
de vrouwelijke katjes, waarin na
stuifmeelbevruchting later in het
jaar de hazelnoten groeien.

Maar al die bloeiende planten en

struiken zijn van oorsprong geen
echte winterbloeiers. Vroeger, na
strenge winters, kwamen ze pas in
maart of nog later in bloei. Het lijkt
of klimaatverandering voorjaars-
bloeiers heeft ‘veranderd’ in winter-
bloeiers. Er zijn echter nog steeds
echte winterbloeiers.

Helleborus en Hamamelis
Kleinzoon Mathijs stuurde een foto
van een kerstroos, Helleborus, volop
bloeiend in de achtertuin. Een echte
winterbloeier. Meestal zijn ze wit,
maar deze is zeer fraai paarsrood. De
toverhazelaar of Hamamelis is een
grote struik of kleine boom die al in
januari rijk kan bloeien op het kale

hout, waardoor ze in het plantsoen
meteen opvallen. Je ruikt de struik al
van verre, want de bloemen geven
een zachtzoete geur af. Deze mooi-
ste winterbloeier misstaat niet in de
tuin en kan goed worden gecombi-
neerd met andere tuinplanten.

Een nieuw gekocht struikje groeit
niet snel. Pas na tien jaar is het een
grote struik tot drie meter. Hama-
melis heeft er een hekel aan te wor-
den verplant. Dus kies zorgvuldig de
plek in de tuin, liefst een vochtige
plek op lichtzure grond. Omdat de
struik traag groeit, is snoeien niet
nodig. De meeste soorten toverha-
zelaars hebben gele bloemen, maar
er is ook een soort met oranjerode

bloemen. De groene bladeren kleu-
ren in de herfst mooi geel. Het wach-
ten is dan op de winter, wanneer de

kale struik prachtig en massaal geel
gaat bloeien. De afgelopen week wa-
ren de gele bloemen wit berijpt.

Zoete lentegeur van winterbloeier toverhazelaar

‘De toverhazelaar (Hamamelis) is een prachtige én geuren-
de winterbloeier en door de bloei in de winter krijg ik al
een beetje het voorjaarsgevoel.’ Dat schrijft oud-leerling
Bert Strijker in de laatste nieuwsbrief van Groei&Bloei, af-
deling Hoogeveen-De Wolden.
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H
oogeveen doet mee aan
NK Tegelwippen, een lu-
dieke actie met wedstrijd-
element, van Nederland

Vergroent. Dat begon in 2020 en
werd een wedstrijdje tussen grote
steden.

Daar waar het in de zonnige zo-
mers bloedje heet kan worden en
waar alles wat maar een beetje groen
is onder druk staat. Dat wedstrijdje
Tegelwippen verspreidde zich als
een olievlek over Nederland. Steeds
meer gemeenten die de competitie
aangaan om zoveel mogelijk steen
te verwijderen in ruil voor groen.

In de tuinbarometer van Stichting
Steenbreek staat dat ruim een derde
van Nederlandse tuinen voor de
helft is betegeld. In de drie grote ste-
den zijn meer dan de helft van de
tuinen helemaal dichtgelegd met

stenen. We staan in Hoogeveen in de
Top 10 van versteende tuinen en
daar kunnen we allerminst trots op
zijn. Alle tuinen in Nederland samen
hebben een oppervlakte van onge-
veer 30.000 hectare. Dat is bijna 6
keer Nationaal Park De Hoge Velu-
we. (1 hectare = 10.000 m2) Als je al
die getallen meeneemt naar je eigen
tuin, wat denk je dan? Tegel eruit,
plant, struik of boom erin?

Subsidieregeling
Daar sta je dan met je goeie gedrag.
In de ene hand een tegel, aan je voe-
ten een gat in de bestrating en in de
andere hand nog niks. Want een te-
gel eruit is nog niet zo ingewikkeld.
Maar wat dan. Vanaf 1 maart is er in
onze regio een prachtige subsidiere-
geling voor vergroening van de ei-
gen leefomgeving en vanaf 20 maart
kun je meedoen aan het NK Tegel-
wippen!

Hittestress, wateroverlast, biodi-
versiteit, alles krijgt aandacht. Bij
IVN willen we graag bijdragen aan
een groene leefomgeving. Tegel er-
uit, plant, struik of boom erin. Wat
ga je dan kiezen. Of we helpen bij het
realiseren van groene daken. We hel-
pen met de subsidieaanvraag voor
een mooi groen dak. Voordelen als je
een groen dak hebt? Het is mooi, bij-
tjes zijn er blij mee, het water wordt
langer vastgehouden en het is koeler
in de zomer. De voordelen van min-
der stenen in de tuin: minder last
van hitte, meer ruimte om water
weg te laten zakken, meer ruimte
voor planten en struiken waar insec-
ten of vogels blij van worden. Voor
voedsel, nestgelegenheid of schuil-
plaats. En net zo belangrijk: ‘We wor-
den blij van meer groen in de tuin’.
Binnenkort kunnen we ermee aan
de slag! Samen maken we de wereld
mooier.

Daar sta je dan met je goeie gedrag met tegel in de hand
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