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Een vurige zonsopgang nodigt uit om op 

stap te gaan in de tuin.

In de winter zijn sommige planten groen 

gebleven, andere planten zoals het win-

terzoet bloeiden reeds voor hun blad ver-

scheen, en de hazelaars hebben hun katjes 

al laten stuiven. Maar in maart komt het 

meeste echt op gang.

De narcissen die op vele plaatsen rond 

de bomen staan, bloeien volop. Onder de 

amandelboom vind ik ze het mooist, daar 

vormen ze samen met de roze bloesem 

van de amandelen een prachtig schilderij. 

Hoekjes in de verte lichten op door de fel-

gele narcissen, zoals onder de grote linde-

boom, die mooi geaccentueerd wordt door 

de opvallende bloemen.

De gulden sleutelbloem, die enkele paden 

afbakent, draagt haar gele bloemen met 

oranje nectarspoor hoog boven haar 

bladrozet, als een uitnodiging om van de 

bloemetjes te snoepen. 

Iets verder vormt het bloeiende longkruid 

een lokmiddel voor de bijen die al volop 

uitvliegen op zoek naar voedsel en medi-

cijn, wat hier ruim voorhanden is. Vochtig 

mos en bloeiende ereprijs worden druk 

bezocht door bijen en andere insecten. 

Bloemen zijn er in overvloed: het groot 

hoefblad langs de poel bloeit met paars-

roze bloemen voor het blad verschijnt, 

maartse viooltjes genieten van de zonne-

stralen onder de nog kale bomen en strui-

ken, paarse dovenetels bieden overvloedig 

nectar. Bij mooi weer besluiten de made-

liefjes hun witte bloemen met paarsrode 

puntjes wijd te openen. Prachtig, al die 

vroege bloeiers!

De tuin ontwaakt

Ik hou van de lange winteravonden, desondanks droom ik 

regelmatig van meer uren licht en warmte, van de komende 

lente en zomer. In maart is het zover, het licht is behoorlijk 

toegenomen, met een beetje geluk is het steeds warmer.  

De maartse buien neem ik er graag bij, het is goed voor de 

plantengroei die nu een versnelling hoger schakelt. Ga je 

even mee genieten van een wandeling door de tuin in maart?
auteur Lucrèce Roegiers
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Lepelblad maakt zich op om binnenkort 

een witte ruiker open te spreiden, en voor-

zichtig komen de vroegste fruitbomen in 

bloei. De gele kornoelje bloeit als eerste 

volop. De prunussoorten zoals kerspruim, 

amandel en kers vullen de lucht met roze 

wolken. Minder opvallend zijn de bessen-

struiken. Ze bloeien ook prachtig als je 

ze van dichtbij bekijkt: fijne bloemetjes 

aan trossen die massa’s bessen beloven. 

Ik watertand al bij het zien van de vele 

bloesems die straks opengaan. De ande-

re bomen zoals berken en essen laten hun 

knoppen zwellen, klaar om uit te barsten 

als vocht, temperatuur en licht het ideale 

peil bereiken.

Her en der in de tuin zie ik vele soorten 

kruiden die zorgen voor een groen palet 

in vele tinten: duizendblad, ook muizen-

laddertje genoemd, tussen het gras, witte 

dovenetel met scherp gevormd maar zacht 

blad in gezelschap van de brandnetel die 

ik straks wil plukken voor heerlijke thee. 

Bij de brandnetel kruipt hondsdraf rond 

die binnenkort zijn bloeistengels de hoog-

te injaagt. Hondsdraf, ook neteltroost 

genoemd, groeit graag bij netels en is 

meteen een remedie als je je prikt aan de 

netel. Boerenwormkruid, smalle weegbree, 

zevenblad, vogelmuur … ze zijn allemaal 

van de partij om de tuin te doen opleven 

met fris groen.

Onder de hazelaars en op schaduwplekjes 

komt daslook voorzichtig met zijn eerste 

blaadjes de temperatuur opnemen, net als 

melde in de moestuin. De rode melde is 

een plezier om naar te kijken en doet me 

denken aan de kleurige sla-mengelingen 

waarin deze melde gedurende meerdere 

weken een plaatsje zal innemen. Kleine 

veldkers die aan de winterse sla-menge-

ling een pittig accent toevoegde, begint te 

bloeien, wat meteen het einde betekent 

van het gebruik ervan in de sla. De grote 

engelwortel snelt omhoog met dikke, 

holle stengels die reeds in april beladen 

zijn met bloemen, maar helaas vaak een 

knik krijgen door de nachtvorst. Maar niet 

getreurd, ze richten zich telkens weer op. 

Ze bieden een aantrekkelijke plek voor de 

gestreepte wantsen die er met velen op 

leven.

Even verder reppen de daglelies zich om 

begin juni klaar te staan met hun grote en 

smakelijke bloemen. Look-zonder-look 

verschijnt elk jaar opnieuw, net als rabar-

ber, zeekool en lavas die zijn aromatische 

bladeren open spreidt. De Egyptische 

Ook dieren worden nu 

wakker en beginnen 

een nieuw jaar

Bloesem van een bes

Maarts viooltje

Daslook

De tuin ontwaakt



31Permacultuur Magazine |

ajuin is de vroegste aanbieder van fel-

groene ajuinpijpjes. De beste tijd voor het 

gebruik van mierikswortel is stilaan voor-

bij, hij richt zich op en zijn winterbloem 

verdwijnt. 

Op een zonnige dag zoals vandaag verdrin-

gen de kikkers zich in de poel om vrouw-

tjes te bevruchten en de eitjes af te zetten. 

Daarna glinstert het kikkerdril tussen de 

waterplanten. Niet alle eitjes worden kik-

kers, vele zijn voedsel voor andere die-

ren. De kikkervisjes die het lukt om uit te 

groeien tot kikkers zullen mee onze tuin 

beheren. Vogels beginnen nestmate riaal 

te verzamelen, ook dieren worden nu wak-

ker en beginnen een nieuw jaar. Dat doet 

er mij aan denken dat lang geleden, bij 

de Romeinen, het nieuwe jaar begon in 

maart. Dat was het moment waarop alle 

activiteiten hernamen. In de natuur is dat 

niet veranderd.

Vochtig mos en bloeiende ereprijs 

worden druk bezocht door bijen 

en andere insecten

De barre winter smelt weg
door de welkome wisseling naar
lente en westenwind,
de windassen trekken 
de droge scheepskielen in zee,
het vee verheugt zich niet meer  
in de stallen
evenmin als de boer bij het 
haardvuur,
de weiden glinsteren niet meer
onder het witte rijpkleed.

Horatius, oden I,4 (fragment)

Groot hoefblad


