
update Margriet 12 juni 2019 

Beste plantliefhebbers! 
 
Zoals elk jaar vliegt de tijd. Het is druk op de kwekerij. Niet alleen komen 
er veel bezoekers ( heel gezellig!), in de tuin en op de kwekerij speert 
alles de grond uit. Het is keihard werken om alles mooi op te kweken, het 
onkruid te bedwingen en in droge periodes water te geven.  Tel daarbij 
op de tuinen die onder ontwerp worden aangelegd en jullie begrijpen dat 
een nieuwsberichtje er weleens bij in schiet. 
Er zijn de afgelopen weken heel veel nieuwe soorten bijgekomen. 
Campanula Iridescent Bells bijvoorbeeld, al lang een wens van 
me.  En ook de grote Margrieten zijn er weer, ze waren zooo snel 
uitverkocht in het voorjaar, ik moest echt als een haas gaan stekken. 
Gelukkig werkte de temperatuur een beetje mee, mooi geworteld al! 
 
Apios blijft een publiekslieveling, deze klimmer bereikt in 1 seizoen 
makkelijk 6 meter. Nog vast ook, kan zelfs een beetje woekeren. 
De grote zomerbloeiers starten nu. In de borders beginnen de Phloxen 
langzaamaan knoppen te krijgen, de Margriet bloeit bijna, de Salvia’s 
bloeien al en ontelbaar veel meer planten, het is al een plaatje.  Heel 
veel bloemen in de beide vaste Coreopsis. ( Lady Bird en Bloomsation 
Dragon) Een bloemenzee die heel lang zal gaan duren. 
 
Nog een nieuwtje: Er is een pinapparaat! Jawel, een echte. Het kon niet 
uitblijven. 
 
Let ook nog even op de grote Salvia’s, ze zijn nu mooi groot en bloeien 
al. Amistad, Love and Wishes, Wendy’s Wish, Black and Blue, allemaal 
groterds die tot ver in het najaar zullen bloeien. 
 
Natuurlijk staan de eenjarigen er ook puik bij. In de border groeien ze 
flink door, de eerste Zinnia’s bloeien al. Op de kwekerij te koop, samen 
met heel veel andere soorten. Ik weet dat ze gaan verkopen zodra er 
een bloemetje in zit. Wacht niet te lang en vul gaatjes in de border met 
een langbloeiende eenjarige bloeier. (plukken!) 
 
Tot zover, de zomer begint over 9 dagen, heerlijk als het zo lang licht 
blijft . Lekker lang buiten zijn! 
 
Veel groeten, Margriet 

  

http://www.kwekerijmargriet.nl/planten/1409/cur/2/max/260/Campanula%20Iridescent%20Bells.html


Update Margriet 11 mei 2019 

Beste plantliefhebbers! 

Op 5 mei was onze plantenmarkt! Wat was het weer gezellig! Veel mensen kwamen 
kijken en planten kopen. Het weer zat ook nog mee, 1 heel klein buitje en verder een 
frisse zon. Zeer geslaagde dag! 
En nu verder...Op dit moment worden vrijwel alle eenjarige bloeiers naar buiten 
gesleept. Ze zijn prachtig afgehard, lekker stevig en zullen geweldig gaan bloeien. 
Een flink aantal bloeien trouwens al.  Mooie soorten, drie kleuren korenbloemen, 
cosmea’s in tintjes, zinnia in drie soorten, dat leuke slaapmutsje in pasteltinten, 
salvia’s, ach, teveel om op te noemen, kom het maar bekijken! 
Ook bij de vaste planten worden bijna elke dag soorten bijgeplaatst. Het is nu bijna 

het allervolst op de kwekerij, ik kan er zelf haast niet meer bij.       

Favoriet op dit moment? Ehm....ik ben erg te spreken over de onovertroffen vaste 
Geraniums Rozanne en Azure Rush. En de Penstemon digitalis Dark Towers ziet er 
ook schitterend uit. Nieuw is de Coreopsis Bloomsation Dragon, die de hemel in 
wordt geprezen om zijn lange bloei. Vaste plant. Ziet er schattig uit, hij moet nog een 
beetje aandikken maar de bloemen zijn erg mooi. 
En let ook even op de Cobaea scandens. Hele grote planten al. Blauwe klokken, 
klimmer. Echt een plaatje, aan te raden! 

Kom genieten van al het moois, de Dahlia’s groeien al lekker door in de borders, nog 
even en ze bloeien. De eenjarigenborder wordt deze week ingeplant. De 
vasteplanten borders worden elke dag mooier. Het is echt lente! 

Met veel tuingroeten, Margriet. 

 

Update Margriet 16 april 2019 

Lieve plant- en tuinliefhebbers! 
 
We hebben een beetje guur weer achter de rug. Noordoostenwind en nachten tegen 
nul aan en soms onder nul. In de onverwarmde kassen werden elke avond de 
eenjarige bloeiers, die nu heerlijk staan te groeien, liefdevol toegedekt met een 
vliesdekentje. Dat klinkt allemaal romantisch maar geloof me......als je na een gure 
dag ook ‘s avonds nog in het donker in de kas staat te prutsen met vliesdoek is de 
romantiek ver te zoeken. De planten staan nog steeds te blozen dus het dekentje 
heeft geholpen! 
 
En nu.......oh wat ben ik blij! De hele week zon en hoge temperaturen, geen 
nachtvorst tot in ieder geval 28/04.  Ik heb vast de Diascia’s in goed vertrouwen naar 
buiten gesleept, heerlijk, kassen legen! 
We gaan rap richting de IJsheiligen. De cruciale data waarna je met een gerust hart 
de “tender plants” ( zoals de britten zeggen) buiten kunt laten. De potten kunnen 
gevuld worden! 



 
Afgelopen zaterdag stond ik met klanten op de kwekerij in een vette hagelbui en nu 
is het bijna zomers.....het kan verkeren. Ik moet ook écht al flink water geven, letten 
jullie ook op? Die schrale wind met een zonnetje, het droogt uit hoor!  Er wordt geen 
regen voorspeld dus zet de sproeier maar even aan, zeker als je op droge grond 
woont. De planten groeien nu het hardst, ze hebben echt water nodig. 
 
Okee, nu de stand van zaken hier. Er zijn weer soortjes bijgeplaatst op de website. 
Elke dag worden er nieuwe planten opgepot. Op dit moment barst de kwekerij uit zijn 
voegen, veel planten, tafels staan vol, alles groeit en is mooi. Opgetogen over 
gelukte zaaisels, stekken en verrassende nieuwe soorten. Wanhoop over  “ 
Oh...waar laat ik alles” . Altijd in april heb ik deze wanhoop. Wat is er veeeeel. Dat 
gevoel gaat ook weer weg, het wordt gevolgd door: “ Er moeten meer planten 
komen” Haha, dat veroorzaken jullie. Zo fijn dat bij het openen eind maart meteen 
weer de klanten kwamen. Heerlijk om jullie weer te zien! 
 
Aanstaand weekend is het open weekend van de Groene Route. Ik doe mee op 
zaterdag. Mijn lieve buurvrouw, Dina Vroegop, zet op de kwekerij haar kunst neer. Zij 
is zo getalenteerd en zo origineel. Ze heeft een slakkenvanger gemaakt, 
geniaal!  Echt, zo goed bedacht! Ik verklap verder niets, kom het maar bekijken. 
Mijn mooie beeldje “ Knielen op een bed violen” is ook door Dina gemaakt. Ik was er 
meteen verliefd op. En er is er nog eentje die me diep raakte. Ik denk dat ik daar een 
kaartje  “ verkocht”  op doe. Te mooi, ik zou spijt hebben als ze hier niet komt te 
staan. Laat maar weten of u het met me eens bent! 
 
Nog een laatste opmerking: De Groene Route viert haar lustrum dit jaar! Wat 
begonnen is met 8 bevlogen groene tuinders is nu uitgegroeid tot een Route van 
formaat. Boven de 20! Tuinen, kwekerijen, allemaal met een groen hart en oog voor 
onze natuur. Trots op! We hebben een wedstrijd uitgeschreven, wie de mooiste foto 

op een locatie van de GR maakt wint een prijs. Ik geloof planten.....        Eerlijk, ik weet 

het niet zo goed meer, maar u krijgt iets leuks! Dus knip weg en zend in.  Tipje van 

Margriet....Wacht even tot onze muur bloeit, gegarandeerd een winnende foto.           

 
Lieve mensen, ik stop.  Alleen nog even snel zeggen dat onze plantenmarkt op 5 
mei is. Graag zien we jullie daar. We houden planten achter speciaal voor de markt. 
Kijk elders op de website voor de info. Heel veel zin in! 
 
Heel veel tuingroeten, hou de kraan open, tot snel,  Margriet. 

 

update Margriet 7 maart 2019 

Lieve tuinders! 
 
Normaal gesproken houd ik een klein winterslaapje in december en januari. Het werk 
is dan gedaan, het komende werk kan nog niet, tijd voor het huis. (lees:opruimen) 
 
Maar dit jaar ging alles anders. Het werk ging gewoon door, bijna geen winter gehad 

http://www.kwekerijmargriet.nl/index.php?page=HomePage&textId=31
http://www.kwekerijmargriet.nl/index.php?page=HomePage&textId=31


en er waren veel mensen die graag een tuinontwerp wilden. Dus: tekenen, 
beplantingsplannen maken, doorwerken. Geen wintertukkie. Niet erg hoor, ik vind 
mijn werk heerlijk. Of de stofpluizen onder het bed er ook zo over denken moeten we 

afwachten.        Als ik straks niezend over de kwekerij ga, weten we genoeg. 

 
Wat is het nieuws? Ohhhh, er is al zoveel opgepot. Mooie planten! En deze week 
beginnen we met de eenjarigen, de bloeiers, de giganten onder langbloeiers. 
Heerlijk! 
Eenjarigen worden verkocht vanaf ongeveer eind april, als de kans op nachtvorst 
weg is. Aan de kust is dat ongeveer eind april. Eigenlijk moeten we de IJsheiligen 
aanhouden maar we wonen niet voor niks in het westen. Daar kunnen we iets eerder 
los. De vaste planten, die gewoon de hele winter buiten staan, kunnen uiteraard 
geplant worden. 
 
Nog meer nieuws: We krijgen een bijenkast! We vinden dat best spannend. Het 
was al lang een wens, onze tuin is ideaal natuurlijk. Ruimte, veel bloemen en een 
bloemenweide, geen gif, het moest er een keer van komen. We weten nog niet 
precies wanneer ons ( rustige) bijenvolkje komt. De kast komt wat verder van de 
kwekerij te staan, achter op het bloemenweiland. Als het goed is met een raam zodat 
je het bouwen van de honingraat kunt zien. Hoe leuk is dat! En honing, we krijgen 
straks ook honing!  Hoe dat allemaal gaat en of er ook honing verkocht gaat worden, 
we gaan het zien. Eerst de bijen maar lekker laten vliegen. 
 
Het zal niet lang meer duren of we gaan weer open op de vaste dagen. 
Woensdag, vrijdag en zaterdag van 11-16 uur. Op verzoek ( even bellen) kunt u ook 
langs komen. In het seizoen zijn we eigenlijk altijd aan het werk op de kwekerij. Ik 
schat zo in dat we eind maart weer open zijn. 
 
En nu, oppotten, kratten verplaatsen, tafels weer inrichten, nieuwe kaartjes 
uitdraaien, vegen,  zaaien en verspenen, kortom: meer dan genoeg werk. Als u 
straks het assortiment bekijkt zult u merken dat er planten niet opstaan. Klopt! Ze 
zijn er maar worden pas weer actief als ze verkocht kunnen worden. Elke dag komen 
er planten bij en worden er planten uitgeklikt. Dat gaat eigenlijk het hele seizoen 
door. Ik beoordeel de groei, de wortels, de gezondheid van de planten. Als ik vind dat 
ze goed zijn, komen ze meteen op de website. Dus check af en toe en vergeet niet te 
verversen als u via favorieten op de website komt. 
 
Oh ja, 5 mei is onze jaarlijkse plantenmarkt in de tuin van de familie Sirre. Save 
the date! Meer info volgt op de website. 
 
Tot snel, bijna lente! 
Veel groeten, Margriet. 

  



update Margriet 14 november 2018 

Lieve tuinliefhebbers! 

Oh oh oh, kijk eens naar de laatste foto’s van het bericht op 5 juli. Droog! Het gras 
helemaal bruin, verzengende hitte straalt er van af. Wat een zomer! 
Ergens in die hitte besloten Marcel en ik om het gras niet meer te sproeien, de 
planten hadden voorrang en het was ook gewoon niet meer te doen. Ik kan u 
verzekeren dat we ons echt de blubber hebben gesproeid. Er stond altijd wel ergens 
een kraan open. 
 
Veel werk waardoor ander werk moest wachten. De nieuwsberichten bijvoorbeeld die 
u nu leest. Maar ik ga het goed maken, want wat hebben we een enorm leuk seizoen 
achter de rug! Ons bloemenweiland, de muur met Suzanne-met-de-mooie-ogen 
(bloeit trouwens nóg!), de Dahlia’s en vaste plantenborders, alles, alles floreerde en 
bloeide minimaal twee keer met uitschieters naar drie keer bloei. De eenjarigen zijn 
nog nooit zo massaal en groot geweest. Wat een feestje was het. Ik liep elke ochtend 
zingend naar buiten. En gezien alle reacties van jullie allemaal ging het in alle tuinen 
ook goed. Mits er goed water werd gegeven, natuurlijk. Onthou goed dat je geen luie 
planten krijgt van veel water in een gortdroge zomer. Bij dorst en slapte: kraan aan! 
Niet wachten tot de avond maar meteen eerste hulp bieden. 
 
Intussen wordt hier niet stil gezeten, het is november maar nog genoeg te doen. 
Deze week nog tuinen ingeplant, benieuwd hoe dat er volgend voorjaar uitziet! 
Beplantingsplannen maken is geweldig leuk werk, heerlijk om op papier te 
combineren en puzzelen.  Ook dat werk is gegroeid in 2018. 
  
Op de kwekerij staan alle planten nu in de voorraad, ze zijn verzorgd, verpot, 
onkruidjes gewied en kunnen nu gaan rusten en terugsterven in de winter om staks 
in het nieuwe voorjaar weer volop te gaan groeien. Ze zien er prachtig uit! Nu de 
planten allemaal verzorgd zijn is er de rust om op te ruimen. De potten ordenen, wat 

een chaos      . Als je druk bezig bent met oppotten telt dat niet, je buffelt gewoon 

door. Maar nu wordt alles weer netjes gemaakt. Alle maten keurig op rijtjes. 
Ook in de borders wordt alvast een beginnetje gemaakt zodat we in maart niet al het 
werk in een keer op onze nekjes krijgen. Hele hoge bloeiers worden geknipt, het gras 
wordt nog steeds gemaaid(!) en zoveel mogelijk onkruid wordt heel goed verwijderd 
voor de winter invalt. 
Plannen voor volgend jaar? Heel veel mooie vaste planten! En weer prachtige 
eenjarigen, mooie soorten, aparte soorten, veel kleuren en geuren! Ik heb nu al zin 
om ze te zaaien. Veel nieuwe soorten! 
 
Laten we elkaar weer ontmoeten in de nieuwe lente. Gezellig!   
Een goede winter toegewenst, u kunt mij uiteraard altijd mailen of appen of bellen 
met vragen. Ook voor een beplantingsplan bent u van harte welkom. 
 
Veel tuingroeten, Margriet. 

  



update Margriet 5 juli 2018 

Beste plantliefhebbers! 
Huh, 25 mei de laatste update? Tjonge jonge, wat vliegt de tijd! 
Wat zijn we de zomer prachtig begonnen, al dagenlang 25 graden of hoger, heerlijk! 
Dat brengt uiteraard ook veel werk met zich mee, sproeien! Water, water, de rest 
komt later, roepen we hier altijd.  Het gevolg van die heerlijke zon en hoge 
temperaturen laat zich zien....de Dahliaborder bloeit al volop en de eenjarigenborder 
is nog nooit zo vroeg in de zomer al zo mooi geweest. Op de kweektafels staan de 
planten heerlijk te groeien, als er genoeg vocht is ontploffen ze gewoon. 
 
Ik heb wel  wat schaduwdoek moeten aanschaffen, de schaduwplanten moesten 
echt  beschermd worden tegen de felle zon. Dan merk je pas hoe zonnig ons erf is, 
er is haast geen schaduw om juist deze groep planten rustig weg te zetten. Nu staan 
ze beschut en je ziet na twee dagen al verschil. De zucht van verlichting is bijna 
hoorbaar vanuit de potjes. 
 
Ons nieuwe kippenhok is klaar! Onze lieve kipjes zijn weer midden op de kwekerij, 
waar ze horen. In een kippenpaleis, echt. Het ziet er prachtig uit! 
Zojuist heb ik weer veel planten ingevoerd op de website. Prachtige nieuwe soorten 
en hoogzomerbloeiers. Salvia Wendy’s Wish en Amistad, bijvoorbeeld. Fantastische 
planten die tot november doorgaan. En het plantengeslacht Kalimeris is eindelijk 
fatsoenlijk vertegenwoordigd op de kwekerij. Heerlijke sterke planten en goede 
bloeiers. 
 
Wees welkom op de kwekerij, blijf goed water geven  en geniet van de tuin! 
 
Veel groeten, Margriet 

  



update margriet 25 mei 2018 

Lieve plantliefhebbers! 

Ongeveer drie weken geleden schreef ik de laatste update. In die tijd is er heel veel 
gebeurd, ook in ons persoonlijk leven.  Die drie weken lijken wel drie maanden. We 
hebben afscheid moeten nemen van de moeder van Marcel, zij overleed een week 
na een akelige val. Zoals u misschien weet volgt er dan een hectische week waarin 
veel geregeld moet worden.  En daarna moet er een huis leeg worden gemaakt, 
spullen opgeruimd.  In die nasleep leven we nu. 
 
Op de kwekerij ging alles redelijk  “gewoon” door. De planten hielden me bij de les, er 
moest water worden gegeven, er kwamen lieve klanten met troostvolle woorden. 
Dank daarvoor. Ontzettend lief. 
 
Het mooie weer van de afgelopen tijd zorgde voor explosieve groei. De tuin is weer 
prachtig, de planten op de kwekerij maken knoppen en bloeien. Er zijn heel veel 
planten bijgeplaatst op de website en er komen nog veel soorten aan. Dat gaat maar 
door! 
 
O ja, ik zou het haast vergeten door alle drukte van de afgelopen tijd.....onze 
plantenmarkt! Wat was het  leuk, het was prachtig weer, echt een warme zonnige 
dag. Heel veel bezoekers!  Gerda en ik kijken heel tevreden terug , alle inspanningen 
werden beloond door jullie enthousiasme! 
 
Nu verder....op naar de juni- bloeiers. Ik verwacht nog de grote Salvia’s (Amistad en 
consorten) en veel Gaura’s. Ze komen eraan, echt. Heel even geduld nog. Vergeet 
niet dat we nog middenin de lente zitten. Het is nog lang geen zomer! 

Veel tuingroeten, kom snel kijken naar de veranderingen op het weiland. Bloemen! 
 
Tot snel, Margriet 

  



update Margriet 2 mei 2018 

Beste plantliefhebbers! 

Zojuist heb ik veel eenjarige soorten toegevoegd op de website. 
Zoals jullie weten mag je eenjarigen buiten houden als de IJsheiligen zijn geweest. 
(15 mei) Maar ik zie mooi weer aankomen en goede nachttemperaturen! Ik durf dus 
mijn eenjarigen buiten te zetten. Tot 14 mei wordt elke dag rond de 20 graden 
overdag voorspeld, wat een mooi vooruitzicht! Nog even deze wat koude dagen 
door, vanaf donderdag 3 mei gaan we in de lift. 
Het gaat nu echt beginnen, alles groeit heerlijk door, de relatieve kou van de 
afgelopen dagen is eigenlijk wel goed voor de eenjarige planten, daar worden ze 
heel stevig van. 
Er komt nog veel meer aan, elke dag even checken of je favoriet er al is. Je mag me 
altijd mailen of ik een bepaalde plant kweek. 

Vergeet onze plantenmarkt niet, zondag 6 mei bij de familie Sirre in de tuin. 
(Bovenweg 224, Sint Pancras, 10.30-15.00) Gerda en ik hebben er heel veel zin in, 
het wordt prachtig weer dus we treffen het! De leukste dag van het jaar! 
 
Zie jullie snel, veel groeten, Margriet. 

 

update margriet 1 april 2018 

Beste groenliefhebbers! 

Zoals jullie gewend zijn wordt de grasmaaier over de website gegooid. 
Heel veel soorten worden uitgeklikt. Dat betekent niet dat ze er niet zijn. Het wil 
alleen zeggen dat ze nog wat groter moeten worden of dat ik ze nog niet in mijn 
handen heb gehad. 
Elk jaar opnieuw worden alle planten bekeken, gesnoeid, ze krijgen verse aarde en 
voedsel en komen dan pas weer op de website. Er is dus heeeeeel veeel. Maar niet 
alles is meteen zichtbaar. De komende weken zult u zien dat er vrijwel elke dag 
planten bijkomen op de website. Er zijn weer prachtige nieuwe soorten. En ook 
vertrouwde vrienden. Binnen nu en een week of zes ( half mei) zal het assortiment op 
zijn grootst zijn. Als al die leuke eenjarigen fijn doorgroeien wordt het weer een 
feestje! 
Ik doe mijn best om de planten zo goed en snel mogelijk klaar te krijgen voor de 
verkoop. Uitgangspunt blijft altijd: Mooie, gezonde en sterke planten. 

A.s woensdag gaan we weer open. En er wordt écht mooi weer voorspeld. Weg met 
de kou! 
 
Tot snel, groet, Margriet. 

  



update Margriet 28 mrt 2018 

Beste plantliefhebbers! 
 
De winter is voorbij! Helaas wil de lente nog niet echt doorbreken...de planten staan 
nog te bibberen. Hoewel het op de website een beetje stil lijkt, wordt er op de 
kwekerij keihard gewerkt. Net als alle andere jaren worden de planten opgepot, 
gescheurd, gestekt, gezaaid en beschermen we tegen de kou. Nog nooit zo veel 
vliesdoek moeten gebruiken! 
Die vorst iedere keer is echt jammer, bij vorst kun je gewoon niks, nada, noppes. Dat 
frustreert wel een beetje. 
 
Maar....goed nieuws! De kwekerij gaat woensdag 4 april weer open op de gewone 
tijden. (11-16) Dus vanaf die dag bent u weer welkom op woensdag, vrijdag en 
zaterdag. 
We gaan weer beginnen, duimt u mee voor een heerlijk lentezonnetje? 
Graag tot ziens op de kwekerij! 
 
Veel tuingroeten, Margriet. 
 
P.S: Zet vast 6 mei in de agenda, plantendag bij Gerda in de tuin, Bovenweg 224. 
Info komt zsm op de website. 

Tafels worden weer gevuld. De bolletjes in de voortuin komen allemaal op --> 

 

20 juli 2017 Heel even rust..... 

Lieve plant- en tuinliefhebbers! 
 
De kassen zijn zo goed als leeg...de voorraad op het weiland is weg...er staan 
ontelbaar veel lege kratten. Wat een mooi kwekerijseizoen tot nu toe! Heel erg 
bedankt alvast voor het vertrouwen in mijn planten. De afgelopen maanden hebben 
we genoten van alle aanloop, leuke gesprekken, ijsjes, kopjes koffie, open 
weekenden, plantendag (wat was dat leuk, hè) en tips voor alle mogelijk denkbare 
tuinproblemen. Ook zijn er weer recepten uitgewisseld waarbij de 
venkel/mangosalade het meest is bijgebleven, heerlijk! 
 
Nu gaan we een weekje uitrusten. Op 2 augustus is de kwekerij weer open en gaan 
we ons richten op de mooiste nazomerbloeiers. Ook staan er al prachtige potten 
siergrassen klaar. Juist in augustus worden de kleuren zo vol, er zijn planten die juist 
dàn pas beginnen. Kom dat bekijken in augustus! 
  
Kijk ook nog even op de website van de Groene Route, 12 en 13 augustus is er weer 
een open weekend bij de deelnemers. Hier op de kwekerij doen we dan volop mee 
op zaterdag. 
 
Tot snel, veel tuingroeten, Margriet. 



11 juli 2017 - De commercie duwt ons vooruit in het 

seizoen... 

Lieve plant- en tuinliefhebbers! 
 
Ik heb er al eerder iets over geschreven....de verwarring van mensen in welk 
gedeelte van het tuinseizoen we leven. Ik krijg op dit moment vaak de vraag: Kan ik 
nu nog wel planten? Vooral bij de eenjarige zomerbloeiers is er onduidelijkheid. 
 
Ik begrijp dat ook wel, in Nederland worden de eerste zomerbloeiers bij de tuincentra 
eind maart, begin april al volop aangeleverd. Staan daar dan ( gekweekt in 
verwarmde kas) prachtig te bloeien. Eigenlijk is dat veel te vroeg, de planten mogen 
immers pas naar buiten als de kans op vorst uit de lucht is. Daar is een speciaal 
moment voor: de IJsheiligen.  (11-14 mei) Na de IJsheiligen kunnen de eenjarige 
planten veilig naar buiten. 
 
Dit jaar werd weer duidelijk waarom.....een paar venijnige koude nachten eind april, 
begin mei. Ik denk dat er overal in NL veel nieuwgekochte plantjes gesneuveld zijn. 
 
Bij koude kweek gaat het anders. De planten worden gekweekt in een onverwarmde 
kas. Groeien dus sterk op. De bloei van deze koudgekweekte planten start eind mei, 
begin juni en gaat maandenlang door. Op dit moment zijn we ongeveer drie weken in 
de zomer. We zijn dus nog maar net begonnen! Alles groeit en bloeit, eenjarigen kunt 
u naar hartelust planten, ze zullen maandenlang kleur geven. 
 
Laat u dus niet vooruit duwen in het seizoen. Ik zag alweer potchrysanten, echt niet 
te geloven. Nog even en we zien weer pepernoten in de winkels en de pompoenen 
zullen een Halloween versiering krijgen. Dat vooruit leven in het seizoen is echt zo 
jammer, het tuinseizoen is nèt lekker op stoom. Kijk dus wat vaker op de echte 
kalender en plant lekker bloemen!   
 
Bovenstaand verhaal geldt voor eenjarige bloeiers, vaste planten kunt u altijd 
planten, behalve als het vriest en de grond bevroren is. (logisch toch?) 
 
Geniet van de zomer, hij duurt nog ruim twee maanden. En in de nazomer gaan de 
bloemen gewoon door! 
 
Veel tuingroeten, Margriet. 

  



20 juni 2017 - Zomer en Bingerden 

Beste plantfanaten! 

Wie van planten houdt en nog nooit naar de kwekerijdagen op landgoed Bingerden is 
geweest, moet dat nu voor volgend jaar in de agenda zetten. Wauw, wat mooi, leuk, 
wat een planten, veel soorten, goed assortiment. Alle mooie kwekerijen in Nederland 
en omstreken staan er. Gerda en ik hebben genoten!   

Overal gekeken, veel gekocht, gepraat en vooral een heel gezellige dag gehad. 
Prachtig weer ook nog, wat wil een mens nog meer! De aangeschafte soorten zullen 
worden geplant in de proeftuin en wellicht volgend jaar gekweekt kunnen worden. 
Eerst maar groeien! 
 
Het is zo fijn daar.....Je vraagt om een onbekende plant die op je wensenlijst staat en 
de kweker heeft drie soorten.....Dat is Bingerden. Het draait om planten en niet om 
tuintuttemerul. Geen boeddha en barbecues.  Planten! 

 

16 mei 2017 - Weer verder na de plantendag 

Beste tuinliefhebbers! 

Als ik dit schrijf is de Plantenmarkt van Gerda en mijzelve alweer ruim een week 
geleden. En wat was het leuk!!!! Zo veel mensen, zo veel mooie planten, zo veel 
gezelligheid. Echt een topdag! Gelukkig was het ook nog eens heerlijk weer, we 
hebben het wel getroffen. 

Op de kwekerij loopt alles op rolletjes. Na die akelige kou in april groeien de planten 
nu tegen de klippen op. Je ziet gewoon per dag knoppen vormen en bloemen 
verschijnen. 
Half mei is een heerlijke tijd, de vogeltjes zijn druk met het voeren van hun jongen, ik 
heb tot mijn grote plezier de grote bonte specht weer gespot en onze kippetjes 
genieten van het zonnetje. 
Belangrijk in deze periode: water geven! Geef de planten flink water, ze moeten veel 
doen in korte tijd en water is daarbij essentieel. Zeker bij jonge aanplant elke dag de 
slang erbij! 
Geniet van de lente,  let even op alle prachtige nieuwe soorten en ook op de golden 
oldies ( Salvia Amistad bijvoorbeeld.....of Verbena Pink Twister...) Nu nog te krijgen, 
op is  écht op.  

Tot ziens op de kwekerij! 

  



update Margriet 18 april 2017 

Tuinliefhebbers! 
 
Even een snel berichtje tussendoor... 
Het is april, we leven nu een klein maandje na het eind van de winter. 
 
Het is te vroeg voor de eenjarige bloeiers, koop ze nog niet ook al kijken ze je nog zo 
lief aan! Ik weet het, het is moeilijk maar er is tijd genoeg, echt waar. Nog maar drie 
weekjes, dan mag het. 
 
De ijsheiligen zijn officieel 11,12,13 en 14 mei. Daarna is de vorst uit de lucht. En ja, 
we doen nog aan ijsheiligen. ( opmerking van klant: "Daar doen we toch niet meer 
aan?" )  IJsheiligen is niet iets waar je wel of niet aan doet, het is een vaststaand 
gegeven. 
 
Eenjarige bloeiers kunnen niet tegen kou en vorst, een graadje is genoeg om ze om 
zeep te helpen. Dus nog even zuchten, deze nachtvorstjes door en dan kunnen we 

los.        Laat de plantenkwekers maar slepen met vliesdoek, heen en weer de kas in 

en zich zorgen maken. Dan kunt u straks onbezorgd genieten van al die leuke 
bloeiers. 

Vaste planten hebben deze problemen uiteraard niet, die kunt u gewoon planten. 

Tot snel, nog heel even geduld! Groet, Margriet 

 

Update Margriet 11 april 2017 

Beste groenliefhebbers! 
 
Inmiddels is de kwekerij alweer twee weken open en wat een mooie start van de 
lente!  Alles groeit tegen de klippen op en is wat eerder dan vorig jaar. Ik heb zelfs de 
bloei van de sierkersen in ons dorpje gemist, de bloesem vloog erdoorheen met die 
warmte... 
 
Ik hoor van veel mensen dat hun Diascia's de winter hebben overleefd! Hij kan ook 
wel tegen een stootje, paar nachtjes min 4 is niet zo erg. Wat een heerlijke plant, 
bloei van april tot november, soms langer nog....Ze zijn er weer hoor, in die leuke 
roze snoeptintjes, massa's bloemetjes! Geweldige plant voor de potten maar ook in 
de border is het een plaatje. Kom ze snel halen, altijd vlot uitverkocht. 
Op verzoek is er ook de chocoladecosmos, een beauty! 
 
In de kas zijn nu bijna alle eenjarigen verspeend en staan blozend te groeien. 
Cosmea, Zinnia, Lathyrus, Leonotis en nog een paar erg aparte leukerds. Daar 
moeten we echt nog even mee wachten, die kunnen echt geen koude nachten 
hebben. Ik mik op de laatste week van april, eerste week van mei. Dan kan het aan 
de kust wel, de vorst is dan echt uit de lucht. Ik zal de 14-daagse verwachting goed in 



de gaten houden. 
 
De vaste planten worden ook allemaal opgepot, bekeken, gestekt, gedeeld, verse 
grond en voeding, heel veel planten zijn al lekker groot en gaan bijna bloeien! Het 
gaat nu hard hoor! 
 
Op de website zullen binnen nu en een week of drie heel veel planten worden 
bijgeplaatst. Ook zijn er al weer soorten uitverkocht......iedereen heeft er zin in, de 
lentekriebels zijn officieel, het seizoen is ècht begonnen! 
Heerlijk, de belofte van het voorjaar. Wees welkom op de kwekerij, vergeet de 
plantenmarkt niet op 7 mei  ( <-- zie de linker kolom) , zie jullie snel! 
 
Veel tuingroeten, Margriet. 

Update Margriet 2 maart 2017 

Beste tuinliefhebbers! 

De laatste update is van 18 september...daarna gleden we zo de herfst en winter in. 
Op de kwekerij werd wel doorgewerkt, de planten die dit jaar op de tafels komen 
werden opgepot en weggezet, alles werd aangeveegd en daarna ging het hekje 
dicht. Heerlijk, even niks in december en januari. Uitrusten, plannen maken, hobby's 
uitoefenen, bedenken wat we met al die eitjes gaan doen en klusjes in en om het 
huis inhalen. 
 
Inmiddels is het werk op de kwekerij alweer volop gestart. Alle vaste planten die in 
augustus gezaaid waren, zijn verpot. Ze groeien nu heerlijk door. De eenjarigen zijn 
heel zachtjes aan gezaaid, eerst de koudekiemers, over een paar weken de rest. Niet 
te vroeg zaaien, ook al kriebelt het! 

Met onze kipjes gaat het heel goed! We hebben nu 7 kipjes die allemaal eitjes 
leggen. Het zijn heerlijke blije kipjes die de hele dag buiten kunnen scharrelen en 
graven. Binnenkort wordt de buitenren nog uitgebreid, we willen ze nog meer 
scharrelruimte geven. Kippen zijn niet alleen gezellig maar ook erg komisch. Echt 
leuk, kipjes! 
De eitjes die we over hebben zullen worden verkocht op de kwekerij. Er is een doosje 
en logo ontworpen ( dat kon mooi in de winter) zodat ze makkelijk zijn mee te nemen. 
Doosjes van zes kakelverse eitjes en ze zijn heerlijk! Kom ze halen en proeven! 

In de winter is ook een nieuwe kadobon ontworpen. Met de hand gemaakt, de 

handlettering hobby heeft hier toegeslagen en ik handletter alles vol.       

Ik moet zeggen.....de kadobon is ècht erg mooi! 

Voor nu: nog heel even wachten, het is nog winter. Naar verwachting zal de kwekerij 
eind maart weer volop gaan draaien. Op de website zult u dan weer planten zien 
verdwijnen. Dat betekent niet dat ze er niet zijn, ik klik in het begin van het seizoen 
heel veel uit en het komt pas weer op de website als ik zie dat de groei er flink in zit. 
Mocht u iets zoeken, mail of bel gerust, het is er vast wel!  Uiteraard ook weer mooie 
nieuwe soorten.       Heel veel tuingroeten, tot in de lente op de kwekerij!  Margriet. 



Update Margriet 18-09-2016 

Beste plantliefhebbers! 

Zo, was dat even een verrassing, de zomer kwam toch nog! Heerlijk die wamte, de 
planten reageerden meteen door weer volop in bloei te schieten. Zeker de eenjarigen 
gaven ineens gas en werden  twee keer zo groot. Wat een verschil maakt zon en 
warmte! Lekker dat we daar nog van konden genieten. 
Op de kwekerij wordt nu vooral gekweekt en gestekt. Nieuwe planten voor het 
volgende seizoen. Er staan al heel veel soorten buiten, dat worden straks echt fijne 
sterke planten. 
 
Er bloeit ook nog best veel, in de tuin is dat goed te zien. De langbloeiers zoals 
Gaura en Verbena blijven maar doorbloeien en ook Geranium Rozanne kan er wat 
van. Goeie plant zeg, ik raad hem iedereen aan. 
In de proeftuinen zetten we de hele boel op zijn kop. Het achterste stuk hoort straks 
niet meer bij de tuin, we halen dus alles naar voren en spitten weer nieuwe 
plantvakken. Er blijft nog genoeg ruimte over hoor, dit geeft ook weer de kans om 
eerdere plantfoutjes te herstellen en heel kritisch te zijn. Welke planten planten we 
uit, wat zijn de mooiste? Volgend jaar zal dat allemaal klaar zijn en is de proeftuin 
echt af. 
 
Ik heb nu al voorpret, ik kijk uit naar de bloei van nieuwe soorten die er op papier 
veelbelovend uit zien. Het assortiment Salvia microphylla ( u weet wel, daar horen 
Royal Bumble en Hotlips bij) wordt uitgebreid met 4 soorten, allemaal even mooi, 
prachtige kleuren. Misschien komt er wel een vak met alleen maar deze struikige 

Salvia's. Hmmm, even over nadenken.         

Er is al een mini-monetje geplant, een ideetje uit de tuinen van Monet. Vijf tinten roze 
tulpen met een onderbeplanting van blauwe vergeet-mij-nietjes. Om vast in de 
stemming te komen in het voorjaar voordat het geweld van de vaste planten en de 
eenjarigen losbarst. Gewoon omdat het mooi is. 

Voor nu: als u wilt planten is september een zeer goede maand. De grond is warm, 
de planten zullen snel vastgroeien en volgend voorjaar meteen aan de groei gaan. 
De kwekerij is geopend op zaterdag tot begin oktober. U mag natuurlijk altijd op 
afspraak komen, gewoon even bellen. Ook voor advies bent u altijd welkom, dat 
wordt met ruime hand en gratis verstrekt. 

Geniet nog van de mooie nazomer en herfst, veel groeten, Margriet. 

 

  



Update Margriet 18-8-2016 

Beste tuinliefhebbers! 
 
Als ik dit schrijf is net het laatste open weekend van de Groene Route achter de rug. 
Leuk dat er veel mensen zijn die mijn kwekerij ontdekken en wilden dat ze het eerder 
hadden geweten! 
 
Er wordt hier alweer vlijtig gezaaid en gestekt, ik luister heel goed naar jullie en 
kweek ook op verzoek. De planten die dit jaar heel populair waren komen uiteraard 
weer terug. Soms ben ik ze al vergeten, zo snel waren ze uitverkocht....beetje 
seizoensdrukte-vergeetachtigheid, de kwekerij blijft altijd in beweging, elke dag zijn er 
weer andere klusjes, nieuwe ontdekkingen en klanten die graag een mooie tuin 
willen. 
  
Op dit moment staat er nog heel veel te bloeien, de kijktuin is prachtig, de Dahlia's 
doen ook hun best tussen de wilde bloemen. 
In de tweede kas ( het heiligdom van Margriet) staan al veel zaaibakjes, allemaal 
mooie beloften voor volgend jaar. Er worden alweer planten verspeend die zo snel 
mogelijk in de buitenlucht door moeten gaan groeien. Mooie sterke planten die echt 
tegen een stootje kunnen. 
 
Samen met Gerda worden er al plannen gesmeed voor de plantendag volgend jaar, 
nu al zijn er planten opgepot die in mei 2017 lekker groot zullen zijn. 
Het grote tuinboek waar ik het hele seizoen dingen in noteer, is gevuld met prachtige 
namen, ideeën, sommige al uitgevoerd, planten al gekweekt en zaden besteld. 
Wat een leuk seizoen was het! We gaan nog even door hoor, tot eind september, 
maar voor mij zit voor 2016 het grote kweekwerk erop, ik kan nu echt genieten van 
alle bloemen en planten. 
 
De kwekerij is ook nog een weekje dicht, van 26 augustus t/m 5 sept. Marcel en ik 
gaan dan met zijn tweetjes een weekje uitpuffen in Italië. Op 8 september is de 
kwekerij weer open voor het eindschot, de èchte nazomerbloeiers die dan gas gaan 
geven. Geniet nog even van de zomer, zie u graag op de kwekerij! 
 
Tot ziens, Margriet. 

  



Update Margriet 13-07-2016 

Beste tuinliefhebbers! 
 
Pffff, dinsdag was ik een beetje ontmoedigd toen ik na de zomerstorm weer op de 
kwekerij kwam. Planten gewoon uit de potten op de grond, de wind had alles omver 
geblazen. Hard gewerkt om alles weer rechtop te zetten en geknakte takjes af te 
knippen. Gek genoeg zie je er nu weinig meer van, het zag er zeer troosteloos uit 
maar nu staat alles er weer fris bij. 
 
In de eerste kas staan de zomerbloeiers te stralen. De prachtige Salvia's die nog tot 
november doorbloeien zijn erg populair. ( begrijpelijk!) Ook de Rhodochiton met de 
dieproze/ aubergine bloemen is nu in zeer rijke bloei, een plaatje gewoon! 
Er worden al eenjarigen afgeprijsd dus kom snel profiteren als u nog een gaatje moet 
vullen met bloemen. Scherpe aanbiedingen! Als u ze nu plant hebt u daar nog 
maanden plezier van, zeker als u de uitgebloeide bloemen blijft afknippen. 
 
Plant met ruime hand en geniet tot ver in de nazomer! 
Houdt u even de website in de gaten voor onze vakantiesluiting?  Van vrijdag 22 juli 
t/m zondag 31 juli is de kwekerij dicht. Dan rusten we een weekje uit, daarna 
beginnen we met de mooiste nazomerbloeiers! 
Tot snel ziens op de kwekerij! 

Veel groeten, Margriet. 
  

Update Margriet 20 juni 2016 

Beste tuinliefhebbers! 
 
Ik kijk naar buiten en ik zie regen en wolken. Heerlijk! Eindelijk! We hadden weer een 
erg droog voorjaar in tegenstelling tot het oosten van het land. Nu regent het eindelijk 
een beetje door, goed voor de ontwikkeling van de knoppen. Morgen wordt het 
zomer, het begin van de grote jongens. De Phloxen, Heleniums, Echinacea's, 
Riddersporen, het staat allemaal op knappen. De giganten komen eraan! 
 
Op dit moment is het echt rozentijd, wat staat onze haag weer prachtig te bloeien, elk 
jaar een plaatje. We genieten daar elke dag volop van. 
 
Morgen, 21 juni, is de kwekerij 's avonds open om de langste dag en de zomer 
te vieren. Van 20-23 bent u van harte welkom, 's avonds is het hier altijd zo mooi, 
heel veel vogeltjes, avondstilte met gekwetter, de planten die in het zachte 
schemerlicht nog mooier kleuren dan in de felle zon. 

En we hebben er nòg een attractie bij: naast ons huis nestelt de familie ransuil, elke 
avond te zien en te horen om een uur of tien. Fantastisch gezicht, vader, moeder en 
twee jongen.  U bent van harte uitgenodigd om dit mee te beleven! 
 
Op de kwekerij zelf staan de planten er prachtig bij. Het besluit om dit jaar ook plastic 



zeilen onder de bevloeiingsmatten op de kweektafels te leggen was een goed 
besluit. De planten hebben hierdoor altijd de beschikking over water en drogen veel 
minder snel uit. Nog steeds is water geven de grootste klus hier maar het geeft wel 
zichtbaar resultaat! 
 
Dan nog onze gezamenlijke trial: het knoflook-experiment. Knoflookextract tegen 
slakkenvraat. Al ongeveer een maand zijn we bezig met het testen van dit 
natuurmiddel tegen slakken. Ik heb al 1 zeer goed resultaat bij Lobelia Queen 
Victoria. Geen plant aangevreten. En deze Lobelia is daar echt wel gevoelig voor. 
Ook de bestrijding van groene luisjes gaat goed met knoflook. De zwarte luizen 
vertrekken niet, die kun je beter een goede waterdouche geven. Ik merk wel dat de 
kracht van de knoflookoplossing schuilt in de regelmaat. Elke twee weken moet je 
sprayen. Na regen zal het ook weer moeten. Groot voordeel: je maakt niets dood, je 
maakt alleen je plant onaantrekkelijk om te eten. Een andere manier van denken. Het 
recept voor de knoflookoplossing is te krijgen op de kwekerij en komt tzt ook op de 
website. De moeite van het proberen waard! 
 
Genoeg gepraat. Morgen avondopening, het weer ziet er mooi rustig uit dus we 
hopen op een fijne avond! Tot morgen en anders tot snel op de kwekerij! 

Veel groeten, Margriet. 
 
  

update Margriet 10 mei 2016 

Beste tuinliefhebbers! 
 
De laatste update is van 19 april, eigenlijk nog maar kort geleden. Inmiddels hebben 
we de plantendag gehad, wat was dat leuk! Zeer goed bezocht door veel mensen, er 
zijn weer heel wat planten van eigenaar gewisseld. De eerste ècht mooie zonnige 
dag van het jaar, we troffen het wel! 
Het weekend daarna , op 7 mei was het open weekend van alle deelnemers aan de 
Groene Route. Ook toen een gezellige bedrijvigheid op de kwekerij, heerlijk zonnetje, 
thee en koffie, genieten van al het moois en leuk contact met de bezoekers. 
 
Inmiddels zitten we in een "begin mei" zomertje. Wat is dat genieten, wel weer veel 
water geven natuurlijk maar ja, dat hoort er bij. Alles groeit nu explosief na de koude 
aprilmaand! 
 
Op het nieuwe stuk land heeft Marcel mooie borderbakken gemaakt, ze zullen 
ingeplant worden met de vaste planten die hier gekweekt worden. Moederbedden. U 
kunt daar zien hoe een gekochte plant zich zal ontwikkelen. Ook is de 
hortensiaborder ingeplant, gewoon voor de schoonheid van veel bloemen. De border 
ligt grotendeels in de schaduw, ideaal voor hortensia's. Ook zullen daar planten 
tussen staan die juist in de schaduw goed presteren. Makkelijk om daar ideeën voor 
uw tuin op te doen, schaduw is altijd een wat moeilijker stukje in de tuin, niet alles 
gedijt daar. 
 
Ook de Dahlia's zitten alweer in de grond. Ook daar zullen over een week of vier de 



eerste bloemen verschijnen, een feest van wel 30 soorten die staan te stralen! Op de 
kwekerij zijn ook wat soorten Dahlia in pot te koop tegen die tijd. 
 
In het weekend van 18 juni is er weer een Groene Route weekend. En op 21 juni, 
een dinsdag, is de kwekerij 's avonds open en vieren we de langste dag! Alle 
deelnemers zijn dan 's avonds open om de zomer te begroeten. Doet u ook mee? 
Van harte welkom! 

's Avonds is het hier altijd zo mooi, de rust, de vogels die uitzinnig 
fluiten en tegen de schemering de vleermuizen die beginnen te 
vliegen.  Ik kijk er naar uit om daar samen met u van te genieten! 
 
Tot die tijd: Blijf goed water geven, droge maand tot nu toe, geniet van 
alles wat zich nu zo mooi ontwikkelt. Er staan nog heel wat prachtige 
soorten te groeien die binnenkort verkocht kunnen worden. Hou de 
website in de gaten voor de prachtige Salvia's! 

 

 
Veel tuingroeten, Margriet. 

 

Update Margriet 19-04-2016 

Beste tuinliefhebbers! 
 
Even een korte update vanuit het groene Sint Pancras. De 
Magnolia's bloeien, wat een machtig gezicht die enorme roze 
bloemen door het hele dorp! Ik ga altijd even een rondje fietsen 
om er extra van te genieten. 
Op de kwekerij is het lekker bedrijvig. Het systeem: "van de grote 
nieuwe kas naar de oude kas" werkt uitstekend! De eenjarige 
bloeiers kunnen rustig doorgroeien tot ze verkocht worden. Wel 
opletten graag, de planten zijn al behoorlijk afgehard maar 
kunnen geen nachtvorst hebben. Nog heel even, dan mogen ze 
dag en nacht buiten staan. ( half mei, aan de kust iets eerder). 
 
De vaste planten komen allemaal stoer op. De een wat eerder 
dan de ander maar allemaal sterk en gezond! 
 
Ik heb in de nazomer van 2015 al mijn rozen gestekt en buiten in 
een apart stukje grond laten wortelen. Nu ben ik bezig de 
bewortelde rozen op te graven, wat is dat leuk zeg, ik vind het 
een wondertje dat er ineens blaadjes komen, frisse nieuwe groei. 
Dus over een maandje mooie rozen te koop en ook te zien in 
onze eigen tuin, alle rozen staan ook bij ons uitgeplant. Het 
voordeel van gestekte rozen is dat u nooit wild opschot hebt. De 
roos is immers niet geënt op een snel groeiende onderstam 
zoals vrijwel altijd het geval is.  Verder is Annabel, de hortensia 

 



uiteraard, flink aan het uitlopen en kan verkocht worden. Massa's 
grote witte bloemen in de zomer! 

Tot zover, vergeet de Plantendag op 1 mei niet, welkom! ( zie de 
link op de home-pagina voor alle info) 

Ben weer buiten, de planten roepen, veel tuingroeten, Margriet. 
  

 

Update Margriet 12 april 2016 

Beste tuinvrienden! 

Ik weet het, ik weet het. Ik zeg het elk jaar weer.....de explosie is tot in de verre 
omtrek te horen, ineens schiet alles de grond uit en loop ik weer achter de planten 
aan. Ik leer het ook nooit. Tot de tweede week van april heb ik alles dik onder 
controle maar nu gaat de natuur met me aan de loop. Alles groeit tegen de klippen 
op, ik moet verpotten, verspenen, onkruid wieden, gras maaien ( o nee, dat doet 
Marcel (gelukkig!), planten op de kweektafels zetten, kaartjes uitdraaien en weer 
bijvullen want iedereen wordt wakker en komt gezellig planten kopen......... 
Kortom: Het is weer echt begonnen, heerlijk. Ik geniet ervan hoor, mocht 
bovenstaande u iets anders laten denken. Wat een feest elk jaar om alles zo mooi te 
zien opkomen. 
Elke dag kunnen er nieuwe soorten bij op de verkooptafels. Net weer een stuk of 20 
ingevoerd op de website. 

Voor het eerst kan ik de nieuwe kas echt gebruiken in de drukste tijd. (hij werd vorig 
jaar in juni gebouwd, net nà de drukste en volste tijd) Wat is dat genieten zeg, ik kan 
zo fluitend de planten die klaar zijn in de voorste kas zetten. Daar kunnen ze nog 
even verder groeien en water krijgen. Vanuit deze kas worden de eenjarige planten 
ook verkocht. Geen last van de harde wind en zware regenbuien. Ze worden wel 
afgehard uiteraard, we willen geen kasplantjes maar mooie sterke bloeiers! 

(..ik ga nu fluisteren...er zijn al Diascia's te koop...niet te lang wachten....) 

Morgen komt de tuinclub uit Oegstgeest. Zin in!  Welkom als jullie dit nog lezen, we 
gaan er een leuk bezoek van maken! 

Vergeet de leuke Plantendag van Gerda en Margriet op 1 mei niet. Geef het ook door 
aan anderen, we moeten het hebben van mond op mond reclame. En tegenwoordig 

ook Facebook.       

Voor deze dag worden speciaal planten apart gehouden. Voor het eerst te zien op de 
Plantendag. Het is ook een heel speciale dag voor ons! 

Welkom op de kwekerij, geniet van de lente, veel tuingroeten, Margriet. 

  



update Margriet 29 maart 2016 

Beste tuinvrienden! 

Belofte maakt schuld, een echte update nu! 
De afgelopen weken ben ik bijna zelf een plant geworden....maart is altijd zo druk, zo 
veel te doen. Nagels worden echt niet meer schoon, zand in mijn haar, blubber aan 
de laarzen en 's avonds om 21 uur geeuwend op de bank. Het is echt heel leuk om 

een kwekerij te hebben!       

 
Het harde werken werpt vruchten af, ik zie de planten weer boven de grond piepen. 
Het was wel koud hoor, mag wel ietsje warmer worden, graadje of 15 en we krijgen 
de jaarlijkse groeiexplosie meteen! In de kas is veel gezaaid, er ontkiemt al heel veel, 
dat zullen straks in mei de fijne langbloeiers worden. Leuke soortjes, mooie kleuren, 
aparte bloemen, nu al zin in! 
 
Deze week gaat de kwekerij weer open, er is al heel wat te koop. Houd de website 
goed in de gaten ( als u via favorieten werkt, druk op refresh), nu komt weer de tijd 
dat er zeer vaak veel soorten bij komen op de website. Wat er nu staat is nog maar 
het begin......en ik kan het weten, er staat zooooo veel! 

Leuk nieuws! We hebben er een stuk grond bijgekocht, de proeftuin is nu echt 
eigendom. Dat geeft mogelijkheden! 
We hebben altijd al kipjes gewild en dat gaat nu ook gebeuren, eerst verzinnen wat 
voor hok en waar dat precies moet komen. Ze worden in ieder geval goed zichtbaar, 
gezellig, kipjes! En eitjes! Echte scharreleitjes van kipjes die alle ruimte hebben, 
heerlijk! 

Voor de agenda: 1 mei. Makkelijk te onthouden, plantendag bij Gerda, zie 
verder alle info op de website. 
 
En de open dagen van de Groene Route, de flyer met alle info ligt klaar voor u op 
de kwekerij. 

Tot slot nog een april-tip: Plant muurbloemen, lange bloei zo vroeg in het voorjaar in 
heerlijke diepe en heldere kleuren. Aanrader! Ik heb in ieder geval 4 soorten klaar die 
bijna bloeien. 

Ik heb heel veel zin in het nieuwe seizoen, ik weet dat er 30 nieuwe soorten vaste 
planten rustig staan te groeien, prachtige soorten, sterke planten met lange bloei. 
Zorgvuldig uitgezocht. Ze komen vanzelf op de website als ik vind dat ze mooi 
genoeg zijn..... 
 
Voor nu: tot snel! We gaan weer beginnen! 
 
Veel groeten, Margriet. 

  



update Margriet 23-06-2015 

Beste plantliefhebbers! 

Het is ook elk jaar hetzelfde, ik word meegezogen in het drukke tuinseizoen en kom 
er tot mijn grote schrik achter dat ik nodig iets nieuws moet schrijven!  

Nou, daar gaat ie dan.... 
Op ons erf zijn we hard aan het werk. De meeste van jullie hebben al gezien dat we 
er een groot stuk land bij hebben. Daar zijn nu moederbedden van vaste planten, 
een eenjarigenbed, twee dahliabedden en heel veel hortensia's en een stuk 
bloemenweide. Van harte welkom om dat te bekijken, alles groeit voorspoedig en 
wordt met de dag mooier! De Dahlia's beginnen al te bloeien, ze zijn in de pot ook te 
koop. 

De plantendag in mei was ondanks de regen een succes. Het liefst hadden Gerda en 
ik natuurlijk een stralend zonnetje gehad maar ja. Aan jullie lag het niet, het was een 
heel gezellige dag die we volgend jaar weer gaan organiseren. En dan met een 
prachtig meizonnetje, lekker terrasje en nog meer prachtige planten! 

Het open weekend van De Groene Route had ook de weergoden niet mee. 13 en 14 
juni was het koud en stormachtig. Toch kwamen er liefhebbers, zelfs op de fiets. 
Petje af! 

De Groene Route is nog een jong samenwerkingsverband tussen "groene" 
ondernemers, we staan voor eerlijk en puur.  Geen gif, geen kunstgrepen. Deze 
groep gaat gewoon door en zal zeker nog meer gaan organiseren. Voor alle 
deelnemers aan de Groene Route, zie elders op de website. 

Dit voorjaar hebben we een (voor ons) belangrijk besluit genomen. Er komt een grote 
kas bij. De ruimte is er nu. Dat heeft alles te maken met de aanhoudende harde wind 
in het voorjaar. Het is voor de bescherming van de prachtige hoge bloeiers die met 
zo veel zorg zijn opgekweekt. Het waait kapot op de kweektafels buiten, ik hoef u niet 
uit te leggen dat dat heel erg vervelend is. 

Het plan is nu: grote kweekkas voor Margriet (ik kan los gaan!) en de "oude" kas als 
verkoopruimte voor de hoge, prachtige planten. De kas gaat nu heel snel gebouwd 
worden, weer door Gert-Jan van Greenspan. Weer met UV-folie en helder folie, 
weer van hout. Ik ben zo tevreden over zijn kassen, alles lukt gewoon, het klimaat in 
de kas is nooit te heet of te koud. 

De ruimte in de nieuwe kas geeft de mogelijkheid om ook eens een nieuw pad in te 
slaan......rozen en struiken stekken. Gaat gebeuren! Ik deed dat al in zeer beperkte 
hoeveelheden, ik ga nu proberen om fatsoenlijke aantallen te kweken. 
U ziet het: genoeg te doen. Heel veel zin in! 
Rest mij nog u te vertellen dat de muurbloemen voor volgend jaar al in de kweek zijn. 
Groeien voorspoedig en zullen ergens in april 2016 zo kleurrijk gaan bloeien! Maar 
dat is toekomstmuziek, eerst deze zomer weer genieten van alle moois! 

Veel tuingroeten, welkom op de kwekerij en in onze proeftuin, Margriet. 

http://www.greenspan.nl/


update Margriet 26 april 2015 

Beste plantliefhebbers! 

Ik schrijf dit op de dag voor Koningsdag, morgen gaan we heerlijk genieten van de 
gezellige sfeer in ons mooie dorp. De markt over, uiteraard, daarna de kwekerij open. 
Er zijn altijd mensen die binnenwaaien, het is dan wel maandag maar er kunnen 
planten worden gekocht. Ik ben ongeveer om 12 uur klaar met de vrijmarkt, mocht u 
willen komen op de kwekerij. 
 
De afgelopen maand is er weer veel gebeurd. Veel werk verzet, veel, heel veel 
planten opgepot. Heeeeeeeel veel planten, het assortiment is groter dan ooit en ik 
ben nog niet klaar met verwerken van alle planten. 
Heel zachtjes aan worden de eenjarige planten ook al verkocht. Natuurlijk met de 
waarschuwing erbij dat de nachten nog erg koud kunnen zijn.....Rustig aan, de 
bomen zitten nog niet eens goed in het blad en de zomer begint pas over een kleine 
twee maanden. 
 
Op 3 mei is de plantenmarkt van vriendin Gerda en mijzelf. Precies een week nog! 
Daarvoor wordt nu ook al veel werk verzet, er zijn speciaal voor deze dag planten 
gekweekt. Er zijn ook nog andere deelnemers, laat u verrassen door allerlei leuke 
tuingerelateerde produkten. 
We hebben er heel veel zin in, we doen het al voor de vierde keer en het is altijd 
enorm gezellig! Van harte welkom! 
 
De plannen voor een eenjarigen en vaste plantenborder op de kwekerij worden 
ontwikkeld, net als de Dahliatuin. De nieuwe ruimte die we tot onze beschikking 
krijgen geven veel energie, we hebben heel veel zin om te beginnen en iets heel 
moois aan te planten. Zo kunt u in het echt zien hoe een plant groeit en bloeit, hoe 
mooi vaste planten en eenjarigen samengaan. 
 
De afgelopen twee maanden is met 8 andere groene ondernemers een 
samenwerkingsverband gestart, De Groene Route. Ondernemers met een groen 
hart. Natuurlijk, biologisch, geen gif. Oog voor de natuur en het belang van meer 
groen. De Groene Route presenteert zich in het weekend van 13 en 14 juni met het 
motto: Proef de Groene Route. Het proeven slaat op de kennismaking met de 
deelnemers, zij zetten allemaal hun deuren open in dat weekend. Ook wordt de 
nadruk gelegd op Proeven. Eten dus, kruiden, groenten, fruit. Eerlijk eten. De nog vrij 
jonge groep borrelt van de energie en ondernemingslust. Dat voelt zeer goed! U 
hoort hier nog meer van, volg de website en de facebookpagina van Kwekerij 
Margriet of van De Groene Route. 
 
Hoe vindt u trouwens de nieuwe website? Lekker crispy fris, nieuw lettertype, goed 
bereikbaar op smartphone en tablet. Blij mee! 
 
Tot zover, geniet van het prachtige voorjaar en het frisse groen! 

Tot ziens op de kwekerij, veel groeten, Margriet. 

  



Update Margriet 22-mrt 2015 

Beste tuinliefhebbers! Hehe, eindelijk eens goed de tijd gepland om een fatsoenlijk 
bericht te schrijven. Een kwekerij gaat met je aan de loop en voor je het weet, ben je 
alleen nog maar buiten en is een computer iets uit een ander leven. 
 
Wat hebben we in 2014 een goed seizoen gehad, zoveel leuke en gezellige mensen 
op de kwekerij! Nu begint alweer seizoen 2015. Op de kwekerij wordt hard gewerkt, 
er is gronduitbreiding dus tafels worden verschoven, hekken geplaatst ( zodat de 
paarden en geitjes niet bij de planten kunnen....) en uiteraard worden er planten 
opgepot, heel, heel veel planten!  
 
Mijn hoofd loopt soms een beetje om van al die mooie nieuwe soorten... Het is in 
maart altijd weer een ontdekkingsreis op mijn eigen kwekerij. Soorten die in de 
nazomer gekweekt zijn, zie ik weer terug met krachtige uitlopers en fris blad. Het 
plezier dat ik beleef aan het zien van mooie jonge en sterke planten is met geen pen 
te beschrijven, dat moet je voelen. :-)  
 
In de kas is de enorme kiemgolf begonnen, de gezaaide eenjarige bloeiers laten hun 
eerste blaadjes zien. Het plan is om deze geweldige bloeiers in een proefvak te 
plaatsen zodat u goed kunt zien waar deze planten toe in staat zijn! 
 
Dat zal ook gaan gebeuren met een aantal fantastische Dahlia's. Een Dahlia-perk, ik 
kijk er nu al naar uit, zie mezelf al in de vroege ochtend een mooie bos bloemen 
snijden... 
 
Marcel wil graag kipjes en een moestuin, ook dat gaat gebeuren. Een moestuin met 
lekkere en bijzondere groenten en kruiden, echt aparte dingen. Maar dat moet nog 
heel even wachten, eerst de vaste planten die nu al fors uitlopen, daarna het leuke 
plant-en ontwerpwerk. 
 
Op de website klik ik weer alles uit en vervolgens voer ik alle planten weer in die ik in 
mijn handen heb gehad. Die klaar zijn voor de verkoop en hun verzorging en 
voedingsstofjes gehad hebben. Alles op de website is nu op voorraad en er is nog 
veeeeeeel meer. Elke dag zullen er planten bijkomen, het gaat hard nu! Schrik dus 
niet als ineens planten niet meer op de website staan, ze komen weer terug als ze 
klaar zijn.  
 
Zet vast 3 mei in de agenda, plantendag van vriendin Gerda en mijzelf bij Gerda 
in de tuin. Elk jaar een groot feest, veel mooie planten en gezelligheid. Nadere 
info volgt. 
 
Geniet van het voorjaar, tot ziens hier op de kwekerij, 
 
Veel tuingroeten, Margriet 

  



Update Margriet 7 mei 2014 

Beste tuinvrienden! 
 
Zoals altijd gaat april als een zucht voorbij. Veel te veel te doen, alles groeit tegen de 
klippen op en dit jaar is dat nog eens in het kwadraat met dat prachtige, heerlijke, 
geweldige voorjaar! Mij hoor je niet. Ik loop te neuriën, geniet elke dag van de frisse 
groei en sta alles heerlijk op te potten. In de kas is het ook feest, niks vorstschade en 
gejammer. Gewoon prachtige planten die groeien als kool!  
 
Veel eenjarigen staan al buiten, het kan, ik hou de weerberichten nauwlettend in de 
gaten. Het kan bij u thuis ook als u ze maar even binnenhaalt bij nachtvorst. Overdag 
is de temperatuur zo mooi, de buitjes zo mals, daar kan niks tegenop! 
 
Op 4 mei was onze Plantenmarkt. Gerda en ik keken er erg naar uit. Alle moeite en 
gesjouw met de planten worden dan beloond met enthousiaste plantliefhebbers en 
leuke mensen die gezellig komen kijken en koffie drinken. De planten zien er 
fantastisch uit, wat een verschil met vorig jaar toen het zo lang koud was, weten jullie 
nog? De Plantenmarkt was niet op de kwekerij maar bij Gerda in haar prachtige tuin. 
 
Inmiddels is de Plantenmarkt geweest. Het was een groot succes, mooi weer en er 
zijn erg veel mensen geweest. Echt heel leuk.  
 
Kom snel eens langs op de kwekerij, alles ziet er zoooo mooi uit. Heel aparte dingen 
ook, Echium pininana bijvoorbeeld, weleens gezien? Gek ding hoor! 
 
Ik ga snel weer door, genoeg te doen. Tot gauw op de kwekerij! 
 
Veel groeten, Margriet. 

 

Update Margriet 14 maart 2014 

Beste tuinvrienden!  

Een kort lente-bericht, het werk is volop begonnen, de planten lopen 
prachtig uit ! 

Nu is het even door buffelen tot de kwekerij weer op vaste dagen open 
gaat. Er wordt heel hard gewerkt! 

Let op de website, er zullen planten verdwijnen, dat betekent dat ik ermee bezig ben. 
In de komende weken zullen de planten allemaal weer teruggeplaatst worden. Eerst 
moet ik ze beoordelen en opnieuw oppotten.  Er zijn weer erg mooie soorten, ik word 
heel blij als ik over de kwekerij loop. Overal fris groen en jonge scheuten.  

In de kas staan al heel veel zaaibakken, belofte van bijzondere eenjarigen die straks 
een bloemenzee zullen maken van uw tuin! Ze kiemen al, oppassen dus voor de 
nachtvorst. 



Zet vast 4 mei in uw agenda, plantendag bij de familie Sirre. Net als vorig jaar en 
het jaar daarvoor. Gerda en ik hebben er heel veel zin in, er wordt apart voor deze 
dag gekweekt. Er komt nog een officiële aankondiging op de website, hou de dag 
vast vrij! 

Tot snel, ik ga weer naar buiten zodat u straks de keuze hebt uit heel veel soorten, 
daar doe ik echt mijn best voor! 

Veel groeten, Margriet. 

Update Margriet 3 december 2013 

De laatste update was van augustus…..wat hebben we nog een prachtige nazomer 
gehad! 
Het bleef ook maar druk, iedereen wilde planten, alles bleef maar bloeien, echt een 
goede afsluiter na dat koude begin in het voorjaar! 
 
Nu is het vooral opruimen, aanvegen, de kas vullen, zaden uitzoeken. Beetje 
uitpuffen na alle drukte en energie opdoen voor het volgende seizoen. Eigenlijk heb 
ik er nu al zin in.  Maar ja, eerst de feestmaand maar eens door. En hopen dat de 
winter niet zo lang duurt… 
Voor jullie allemaal goede wintermaanden toegewenst! Ik hoop jullie weer te zien in 
het voorjaar. Zodra ik weer op vaste dagen open ben, staat het op de website. En 
jullie kennen het: Ik haal eerst heel veel planten weg van de website, dat betekent 
niet dat ze er niet zijn, dat betekent dat ik ermee bezig ben. Soms moeten planten 
nog even goed doorgroeien om “verkoop-klaar” te zijn. Stuur gerust een mail als je 
iets zoekt. 
 
Voor nu: Heel erg bedankt voor alle gezellige dagen op de kwekerij. Ik geniet nog 
steeds zeer van de leuke gesprekken, de ideeën, van tevreden plantliefhebbers! 
2014 wordt een retro-jaar. Kwekerij Margriet bestaat dan alweer 10 (ja, echt!) jaar. In 
mijn eerste jaar kweekte ik al best gekke dingen, bijzondere planten.  Van een aantal 
van die planten heb ik weer zaden weten te achterhalen. Gaand door mijn enorme 
database van ooit gekweekte planten kwamen er mooie herinneringen boven. En 
toen rijpte het plannetje om de trip down memory lane ook gestalte te geven in een 
retro-assortimentje. Stuk of 15-20 soorten die er in het eerste jaar ook bij 
waren….Waarvan ik achteraf denk: Wow, wat had ik toen al leuke dingen! :-) 
Tien jaar…..voorbij gevlogen.  Zo gaat dat als je iets doet dat je ècht leuk vindt! 
 
Tot in het voorjaar!  Veel tuingroeten, Margriet. 

  



Update Margriet 18 augustus 2013 

Lieve tuinvrienden!  
 
Wat is alles mooi, wat is op dit moment het licht mooi, de bloemen zwaar, de vlinders 
talrijk.  
Je voelt dat het zomer is, de zon is warm en vriendelijk. Maar tegelijkertijd zie je de 
vruchten rijpen, de bomen verkleuren naar donkergroen, ’s ochtends vroeg wat 
nevel, de nazomer is echt begonnen! Eigenlijk de mooiste tijd in de tuin. Het harde 
werken is gedaan, tijd om in de vroege morgen fluitend een rondje te lopen, hier en 
daar een onkruidje te wieden, uitgebloeid bloemetje weg te knippen, alles relaxed, 
geen haast meer. Augustus is een heerlijke maand! 
 
De dahlia’s laten zich op hum allermooist zien en gaan daar nog maanden mee door, 
de eenjarige bloeiers hebben wat bijvoeding nodig (vloeibare graag) en bloeien zich 
bijna dood.  
 
In mijn zeer toegetakelde vijgenboom (ik moest hem flink snoeien vanwege 
doodgevroren takken) hangen aan de gezonde takken mooie vijgen. De druif zit 
helemaal vol met trossen. In de kas staan kerstomaatjes, gekregen van een lieve 
tuinvriendin, mmmm, wat zullen ze lekker smaken! (dank je wel, Anja!) Van een 
andere tuinvriendin kreeg ik een dadel, een baobab-boom en een passievrucht-struik 
(boom?) Het zijn nog kleintjes maar ik zal ze koesteren. Eens zien wat dat wordt! 
(dank je wel, Loes!)  
 
Intussen ben ik natuurlijk niet alleen maar aan het rondjes lopen en fluiten, er wordt 
al druk nagedacht over het volgende seizoen. Wat wil ik kweken? Wat is nieuw en de 
moeite waard? Wat vinden de bezoekers van de kwekerij mooi? Welke planten 
presteren goed in uw tuin?  
En ook: Wat zijn mooie planten maar blijken toch zwakke broeders te zijn? Soms 
moet een kweker hard zijn. Oordelen, beslissen en wegdoen.  
 
Wat was de topper van het seizoen? Eens even denken….Bij de vaste planten zeer 
favoriet: Baptisia australis. En Gaura! Lavatera is ook altijd een geliefde plant, 
evenals alle vaste Geraniums. Splish Splash was zeer vlot uitverkocht, hij staat 
alweer in de kweek. Ook de kruising van stokroos met heemst (de Park Allee) is 
duidelijk een topper. Die is ook echt zeer mooi en betrouwbaar. Ik zal de andere 2 
ook opsporen, er bestaan van deze serie 3 soorten namelijk. Mensen die hem 
hebben gekocht, geef hem een mooi plekje in de zon. En wanhoop niet. Het plantje 
zal volgend jaar een enorme spurt maken en zo ongeveer op 2 meter hoogte rijk en 
lang bloeien. Wel vlot instarten nu (planten dus!) anders moet er weer een jaar 
gewacht op die rijke en hoge bloei.  
 
De kwekerij staat er nu mooi bij. Alles is weer nagelopen na de vakantie, verzorgd, 
vertroeteld, er zijn vele, vele liters water gegeven.  
Samen met tuinvriendin en haast-collega Gerda worden al zaden besteld, er wordt 

gepraat over mooie planten, proefvakken, de volgende plantjesdag in mei…..  Wij 
hebben energie te over en een groot deel daarvan zal in de planten gaan zitten.  
Maar het is nog maar augustus, de grond is warm van de zomer. Bijzonder geschikt 



om nu aan te planten. In het voorjaar is de grond koud en moeten de planten veel 
harder werken om te wortelen.  
 
Kom gezellig kijken, zie wat er juist nu bloeit (heel veel!) en zoek de mooiste bloeiers 
uit voor de nazomer.  
 
Tot ziens op de kwekerij, in de maand augustus en de eerste week van september 
gewoon open op de openingsdagen (zie home-page), veel tuingroeten, Margriet.  

update Margriet 8 augustus 2013 

Beste tuinvrienden! 

Het lijkt wel of de tijd in de zomer veel harder gaat dan in de winter. Augustus alweer, 
hoogzomer, de tuin groeit en bloeit aan alle kanten! Alles is laat, de phloxen zijn 
eigenlijk nog maar net goed op gang. 

We zijn op vakantie geweest, Frankrijk natuurlijk. Weer erg veel leuke brocante 
dingen meegesleept, zeer goed geslaagd! 

Voor de eenjarige bloeiers was het een moeilijk jaar. Veel te koud, de ontwikkeling 
werd in een vroeg stadium gestoord waardoor niet alle soorten zo mooi presteerden 
als andere jaren. Jammer, vooral mijn lathyrus is nog erg minnetjes, bloeit wel maar 
die enorme bossen van vorig jaar…..ik denk dat dat niet meer gaat lukken. Ook de 
Diascia kan veel en veel groter, de warmte kwam voor het mooie eigenlijk net te laat. 
Nou ja. Volgend jaar weer een kans. Je doet er niets aan. Planten hebben warmte en 
zon nodig. Tot ver in juni was die er niet.  

De vaste planten staan er prachtig bij. De bloei op de kwekerij is heerlijk, veel 
vlinders gelukkig! Er zijn veel planten die vlinders lokken maar de toppers zijn wel 
Calamintha, Sucisella inflexa, Verbena hastata en bonariensis en natuurlijk 
Eupatorium. (de rode en de “chocolat”)  Voor een tuin met vlinders zijn dit wel de 
grootste lokkers! Voor de nachtvlinders (niet vergeten) is er natuurlijk de Mirabilis, de 
nachtschone die nu volop bloeit en geurt. 

De kwekerij gaat nog lekker even door, in ieder geval de hele maand augustus de 
gewone openingstijden. Lees in september even de website, dan kan er weleens een 
openingsdag uitvallen. Goed opletten dus. 

Met veel groeten, koop geen chrysanten, :-) Margriet. 

update Margriet 10 juli 2013 

Beste tuinvrienden!  
 
Op het moment zitten we in een zomertje. Heerlijk, wat hebben we er lang op moeten 
wachten! De planten reageren op de zon en warmte door meteen bloeiknoppen te 
maken.  
De eenjarigen worden veel steviger, sommige hoogzomerbloeiers beginnen nu 



knoppen te maken. (Tithonia bijvoorbeeld, schitterende bloei!) Ik heb juist gisteren 
nog wat gaatjes gevuld in de voortuin zodat het daar tot minstens eind oktober een 
bloemenzee is.  
 
De Open Tuinenroute op 29 juni was een groot succes! De kwekerij zag er uit om 
door een ringetje te halen, veel bloemen, mooi weer en ongeveer 100 mensen die op 
die dag een kijkje kwamen nemen in de tuin en op de kwekerij. Leuk!!! Gerda, 
bedankt voor je hulp die dag!  
 
Het is nu een goede tijd om de border kritisch te bekijken en te bedenken of alles op 
de goede plek staat. Gaten die vallen door uitgebloeide vroege bloeiers aanvullen 
met langbloeiende eenjarigen (tot de eerste nachtvorst bloei) of planten die niet 
presteren eruit mikken en een andere keuze maken. Tuinieren is een golvende 
beweging, je bent nooit klaar!  
Geniet van de tuin en de zon, kom even kijken hoe mooi alles erbij staat hier op de 
kwekerij, graag tot ziens!  
 
Groeten, Margriet. 

update Margriet 4 juni 2013 

Ik mòest gewoon even wat schrijven! Wat een heerlijke dag en wat een geweldig 
weerbericht!  
Hèhè, eindelijk, eindelijk schijnt de zon. Wat hebben we er lang op moeten wachten.  
Korte broeken en jurkjes uit de kast en genieten!  
Op de kwekerij heb ik de hele dag lopen neuriën en zingen. Ik was hard aan het werk 
maar het leek helemaal geen werk. De tuintrui (die ik inmiddels niet meer kan zien…) 
bleef aan de kapstok, hij hing te huilen maar ik lachte hem vierkant uit. Geen trui, 
geen sjaal tegen de koude noordenwind.  
Voelt u het ook zo? Ja, hè?  
De planten staan er zo mooi bij. Die kou heeft ze tegengehouden maar zon doet 
gewoon alles. Ik geniet van de mooie frisheid van de planten in het voorjaar als bijna 
alles nog een belofte is.  
 
Wat ben ik blij met de warme zon. Ik voel de energie van de zon, geen werkje is me 
teveel.  
 
Op 29 juni is de Open Tuinen-route van Groei en Bloei in Alkmaar-Sint Pancras. Ook 
Kwekerij Margriet doet mee. U kunt hier even uitpuffen op het terras en een 
verfrissing gebruiken. Natuurlijk kunt u meteen kijken of er nog mooie planten naar u 
staan te knipogen. Wij zullen zorgen dat alles er spik en span uitziet. Komt u dan 
genieten? Van harte welkom!  
 
Vanaf heden staat er op de website een 360 graden-kijkje van de kwekerij. Via 
Google streetview. Dus echt het tuinpad op, doorlopen naar achteren en dan kijken 
hoe de kwekerij eruitziet.  
Via klikken op de link of foto (weet ook niet helemaal precies hoe het werkt, digibeet, 
hihi) zal er een 360 graden foto verschijnen. Klik hier --> en je neemt een kijkje op 
de kwekerij alsof je er zelf bent, Ben benieuwd wat jullie ervan vinden.  
Peter Magnée, de fotograaf van Google heeft het verzorgd en het ziet er 

https://maps.google.nl/maps?q=kwekerij+margriet&hl=nl&ll=52.662225,4.784524&spn=0.003494,0.009645&sll=52.662524,4.784160&layer=c&cid=2273701452968037991&panoid=a8VgefN7KTsAAAQIt4KEQw&cbp=13,321.15,,0,6.28&hq=kwekerij+margriet&t=m&cbll=52.662601,4.783939&z=17


veelbelovend uit. Gauw kijken. Zo leuk om je eigen gedoetje zo te zien.  
 
Have fun!   Veel groeten, zeer happy Margriet. 

 

Update Margriet 28 mei 2013 

Elke update die ik schrijf lijkt wel gevolgd te worden door een kou-aanval. Misschien 
moet ik ze maar niet meer schrijven. 

Temperaturen dicht bij nul op 10 dagen na de ijsheiligen…..Mijn Amaranthus was er 
niet blij mee. Gelukkig ben ik erg voorzichtig geworden (ik heb geleerd….) en de 
Lathyrus was al in de kas gesjouwd evenals diverse andere soorten die geen koude 
nachten dicht bij nul kunnen hebben. 

De Amaranthus staat bij te komen in de kas. Hij sterft eigenlijk, ik zie het gebeuren 
en kan er niks aan doen. Gelukkig had ik ze nog niet allemaal buiten gezet, ik heb ze 
dus nog! 

Ik ben wel erg blij dat ik de Tithonia en de Zinnia nog in de kas heb gehouden. Zelfs 
in de kas hadden ze het zwaar. Wie verzint dat ook, zo koud eind mei? 

Nou ja. Wat er nu ook moge komen, alles gaat de kas uit. Nu kan ik het ook niet 
meer helpen. 28 mei, het mag toch ook weleens! Zelf ook nog maar even een 
Tithoniaatje geplant, een plant die ik niet meer wil missen in de border, te mooi!  

De laatste 2 dagen waren TOP. Ik was aan het werk, heerlijk aan het oppotten en 
genieten. Ik zag elk uur de planten veranderen onder de warme zon. Ik heb gewoon 
gezien dat de riddersporen knoppen maakten. Ik kan niet uitleggen hoe dat voelt, dat 
je dat gewoon kunt zien. Ineens waren er ook vlinders. Waar komen die ineens 
vandaan? 

Wat een raar voorjaar, dat zult u met me eens zijn. Omdat alles zo’n drie weken 
achterloopt bloeien er nu planten die helemaal niet horen te bloeien, die zouden 
allang klaar moeten zijn. En de planten die geen last hebben van kou, gaan gewoon 
door. Gekke combinaties krijg je daarvan! 

Bij mijn buurvrouw staan de tulpen fantastisch in bloei. 28 mei 2013. For the record. 

Op de kwekerij staat alles er geweldig bij. Ondanks de kou. De planten hebben lang 
genoeg gewacht en gaan nu spurten. De bloemen in de eenjarigen zien er geweldig 
uit, andere moeten nog gaan bloeien, het is nog vroeg in het seizoen voor de 
planten. 

Kom het bekijken. Er zijn erg veel leuke, aparte soorten.   

Echt genieten!  Groeten, Margriet. 

  



Update Margriet 10 mei 2013 

Beste allemaal! 

Oooooh, wat gaat het hard ! Ja hoor, de explosie is tot in de verre 
omtrek te horen! 
 
Wat is het mooi om elke lente opnieuw die prachtige groei te zien. En 
dit jaar wel een beetje extra mooi omdat het zo lang koud is geweest. 
Geniet u ook zo van de bloesem, de geuren van de Viburnum die nu 
ineens ook overal bloeien?  

 
Als ik dit schrijf staan de tulpen in volle bloei. Veel te laat…..ik hoorde dat de 
Bloemendagen in de Anna Paulowna-polder een week verzet waren omdat er nog 
niks in bloei stond…..(geen tulpen in ieder geval!) Vorig jaar hadden we een warme 
april en moesten ze wachten met koppen om de Bloemendagen nog wat sjeu te 
geven…..het kan verkeren.  

Als koude kweker ben je zo afhankelijk van het weer. Dat is dit voorjaar nog eens 
goed duidelijk geworden. Daarom was het ook zo geweldig dat heel veel mensen 
(heel veel!) onze plantenmarkt hebben bezocht op 5 mei.  Wat fantastisch, het heeft 
ons zo’n enorme kick gegeven! En het vertrouwen dat u gaf in de nog kleine 
eenjarige planten (die uiteraard heel groot gaan worden, wees niet bang!) is zo 
geweldig. Volgend jaar weer? Wat Gerda en mij betreft wel! 

Nu de kwekerij: Ach. Ik geniet gewoon. De planten groeien tegen de klippen op. De 
eenjarigen staan grotendeels buiten. In de kas staat nog van alles te groeien, hele 
mooie soortjes, bijzonder, ik praat elke dag tegen ze. ☺ Inmiddels is de geliefde 
Lathyrus Mrs. Bernard Jones klaar. Hij is te koop. Wacht niet te lang hoor, hij werd al 
bijna uit de kas gekocht. Zodra er iets uit de kas kan, wordt er weer vlijtig opgepot en 
verspeend, ruimte betekent nieuwe planten! 

Ook de Gaura met de mooie roze bloemen groeit voorspoedig. Nog heel 
eventjes……dag of vijf als het een beetje zonnig blijft….Wat een knaller was dat 
vorig jaar, zoveel bloemen en zo lange bloei! 

En de Diascia’s……Snoepkleurtjes. Je kunt ze niet weerstaan. Ik heb al wat potten 
voor onszelf gevuld en ze zijn in 1 dag al gegroeid! Ik zie het gewoon gebeuren. 

En die geweldige Dahlia’s. In werkelijk de meest prachtige kleuren. Soms geloof ik 
zelf niet dat een plant zo veel kleur kan hebben. Ik haal nu nog de meeste bloemen 
eraf omdat ik vooral groei wil zien. Bloei, daar is nog tijd zat voor. Mooie, grote, 
gezonde en afgeharde planten. Jep. Daar gaan we voor! 

Tot ziens op de kwekerij!  Groeten, Margriet. 

  



Update Margriet 1 mei 2013 

Beste allemaal! 

Nog aan het nagenieten van de prachtige Kroningsdag, wat een 
prachtige dag was het gisteren met die strakblauwe Hollandse lucht en 
de wapperende vlaggen overal ! 

Ik heb genoten, feest gevierd, oranje-tompouce gegeten, Koning Willem 
vla gegeten, vrijmarkt bezocht, TV gekeken en alles gedaan wat een 
Nederlander zo’n beetje hoort te doen op een Kroningsdag. 

Nog aan het nagenieten van de prachtige Kroningsdag, wat een prachtige dag was 
het gisteren met die strakblauwe Hollandse lucht en de wapperende vlaggen overal! 

Ik heb genoten, feest gevierd, oranjetompouce gegeten, Koning Willem vla gegeten, 
vrijmarkt bezocht, TV gekeken en alles gedaan wat een Nederlander zo’n beetje 
hoort te doen op een Kroningsdag. 

Nu de kwekerij: Ook daar gaat alles naar wens! Ik heb zelfs al wat eenjarigen naar 
buiten gebracht, de vooruitzichten zijn prima, de nachten zijn zo rond de 7 graden en 
ik weet dat mijn planten wel een stootje kunnen hebben, ik heb ze goed afgehard in 
de frisse aprilmaand. 

Dus het was feest vandaag op de kwekerij! Zoiets als de koeien die zo lekker 
springen als ze weer naar buiten mogen. Als mijn planten zouden kunnen springen 
hadden ze het gedaan! 

Het lijkt wel of de planten in de kou van april hun energie hebben gestoken in 
wortels. Niet zozeer in groei boven op de pot maar wel onderin de pot. En nu de zon 
al een paar dagen zo schijnt, ontploffen ze gewoon! Ik zie ze nu echt groeien. 
Bloeistengels stijgen ineens boven het blad uit en knoppen vormen zich. Het is elk 
voorjaar een wonder, ik kan dat niet anders omschrijven. 

Twee weken geleden was het nog zo fris, ik had er een hard hoofd in of dat wel goed 
zou komen. Maar ik maakte me zorgen om niets. Hoewel alles wat later is dan 
normaal, gaat het wel hard nu! 

Ik merk het ook aan de mensen op de kwekerij. Wat hebben we allemaal (ik ook!) zin 
in kleur, in bloemen, in vlinders en in de zon en iets hogere temperaturen! Ik geloof 
dat we deze week onze wens vervuld gaan zien zoals het hoort in de eerste week 
van mei. 

Op de kwekerij hebben we op het lekkerste plekje een bankje neergezet. Je komt 
daar niet meer weg, zo lekker beschut en warm is het daar! Je wordt er omringd door 
de eenjarige bloeiers (uiteraard staan die ook daar, lekker warm!) en de geur is nu al 
goed aanwezig, de donkere petunia’s geuren geweldig. 

Kom op het bankje zitten. En geniet van de bloemen. Ook als je alleen maar even 
komt genieten, ben je welkom. Ik snap dat. 



Denken jullie om de plantenmarkt op 5 mei? Lees de aankondiging  maar even op de 
website. Niet bij mij op de kwekerij maar in de mooie tuin van Gerda, verderop aan 
de Bovenweg. 

Ik weet nu al dat dat heel erg leuk gaat worden! Zie de weerberichten, hoera! 

Heel veel groeten van een blije Margriet. (winterdip is definitief verdwenen) 

Update Margriet - 16 april 2013 

Beste tuinliefhebbers! 
 
O, u zou me moeten zien. Achter de computer, mijn best aan het doen om al die 
planten in te voeren, de nieuwe soorten te beschrijven en ondertussen ook nog uit te 
printen….. 
Mijn ogen vallen bijna dicht en het is nog maar 22.00 uur. Hele dagen ben ik buiten 
om als een stoomlocomotief door te buffelen en al die planten nieuwe aarde te 
geven, te verzorgen, te verpotten, stekken, zaaien, verspenen, water geven en als 
het nodig is ook nog snel de kachel weer aan te sluiten in de kas.  
En wat is er te zien op de kwekerij? Steeds meer (sprak ze hoopvol) maar o,o wat is 
het goed te merken dat we een half jaar nachtvorst en 2 maanden noordoostenwind 
achter de rug hebben. De planten hebben er zin in, ik weet dat, ik heb ze onder de 
grond gezien. Ik zag de sterke wortelkluiten met uitlopers en gooide er blij weer verse 
aarde op. Maar ziet u dat ook? Nee, u kan dat nog niet zien. Per dag verandert het 
nu maar veel planten steken nog maar net de neusjes boven de grond. Zelfs de 
Hosta’s lopen nog maar nèt uit. (als je er oog voor hebt, anders zie je het niet eens). 
 
Maar laat ik positief blijven: Alles groeit nu! Nog maar tien dagen geleden was het 
leed geleden en kon er begonnen worden. En er is al weer zoveel werk verzet! 
(vandaar die oogjes die dicht vallen). 
 
Ik weet dat het goed gaat komen, dat de planten gaan ontploffen en dat alle mooie 
eenjarige planten die nog in de kas staan te bibberen ook groot gaan worden. Het 
komt goed! 
 
En er zijn veel planten die nu al erg mooi zijn, die al bijna bloeien zelfs! Dat geeft de 
burger moed. Maar alles is door de kou later dan normaal. Ach, nou ja. We zijn ook 
zo gewend om alles maar te kunnen krijgen wanneer wij dat willen dat wachten op 
planten niet meer in ons straatje past. Zal toch moeten, de planten laten zich niet 
dwingen. Het maakt je weer bewust van onze afhankelijkheid van de natuur. 
 
Ik vermoed dat ze straks extra krachtig ontploffen omdat ze zo lang hebben kunnen 
rusten onder de grond. Let maar op! 
 
Welkom op de kwekerij! Groeten, Margriet. 

  



 

Update Margriet - 30 maart 2013 

Beste plantliefhebbers! 
 
Tja. Daar zit ik dan. Morgen is het Pasen. Mijn vorige bericht was best optimistisch 
en hoopvol maar daar is niet veel meer van over. 
Het vriest en het blijft de komende 8 nachten nog vriezen. Bij vorst mogen planten 
niet aangeraakt worden. Het kan ook niet eens, hoor, de grond is keihard en je kan 
echt helemaal niets met een plant. Er komt ook eigenlijk nog vrij weinig boven, niks te 
zien. 
Bij hogere temperaturen zal dat allemaal goed komen. Ik vrees wel veel uitvallers, 
planten in een pot zijn gevoeliger voor vorst dan planten in de volle grond. We zullen 
het gaan zien. 
In de kas probeer ik alles netjes op te kweken. De kas puilt uit en ik kan er amper 
meer bij. Het kacheltje staat ’s nachts aan om alle jonge planten te beschermen 
tegen die venijnige kou. De kas blijft altijd op een graad of vijf. 
 
U zult het zelf ook wel merken in de tuin. Alles is laat. Mijn sneeuwklokjes bloeien 
zelfs nog! 
 
De kwekerij gaat de komende week nog niet open, het heeft echt geen zin. De potten 
zijn bevroren en u kunt niet planten omdat de grond veel te koud is nu. Niet 
verstandig. 
 
Ik ben echt een beetje down. Ik zit gewoon te springen om verder te gaan! Maar ik 
moet me neerleggen bij de natuur. Dat moeten we allemaal. Hopelijk kan ik over tien 
dagen een juichend bericht plaatsen. Dat alles weer draait en dat de planten groeien 
als kool! Daar hoop ik op! 
 
Lees wel even de aankondiging van de plantenruildag op 5 mei? Daar heb ik veel zin 
in, het was vorig jaar ook zo gezellig! 
 
Tot snel !! (hoe eerder, hoe liever, ik wacht met smart op temperaturen boven nul)  
Veel groeten, Margriet. 

Update Margriet 21 september 2012 

Dag beste tuinvrienden! 
 
Wat is alles vol, volgroeid, rijp en mooi……  
 
Ondanks het feit dat ik weet dat de herfst nu echt begint, geniet ik juist van alles wat 
nu kleur laat zien. De Eupatorium Chocolat, bijvoorbeeld. De struikige Salvia’s. En 
nog steeds alle eenjarige bloeiers die gewoon maar doorgaan. Ik heb ze juist nog 
afgeknipt en gevoed met vloeibare Pokon. Met een beetje zon en temperaturen 
boven de 15 graden gaan ze gewoon lekker door!  
 



Mijn stukje over de bolchrysanten, hmmm. Beetje zuur, hè? Ik sta er nog steeds 
achter hoor! Ze worden gewoon veel te vroeg op de markt gedumpt. Ik wil niet in de 
herfst geduwd worden door de commercie als het nog een volle maand zomer is. 
Maar genoeg hierover.  
 
We zijn een week naar Italië geweest. Voor het eerst met zijn tweetjes in 25 jaar 
huwelijk. (jawel, 25 jaar dus, daar zijn we heel dankbaar voor)  
 
Wat een kleuren, geuren, temperaturen. Rome, ik ben er nog vol van. Wat een stad, 
een groot openlucht museum. En wat een lekker eten! En ook Toscane, ik wil zo 
weer terug.  
 
Wij waren twee nachten bij de B en B Casa degli Angeli. Hoog in de heuvels, 
kwartiertje over bergweggetje met haarspelden en daarna adembenemend uitzicht 
over de vallei waar Lucca ligt. Aad en Stephanie zijn zeer goede B en B voerders en 
zullen jullie verwennen, mocht je er ooit heen gaan! Wij hebben er in ieder geval 
genoten! Helaas kan vakantie nooit eeuwig duren en moet er ook nog gewerkt 
worden. En dat is uiteraard gedaan! Vaste planten zaaien en stekken, verspenen van 
de opgekomen zaden, opruimen van de eenjarigen die nu echt aan hun eindje 
zijn…..Ik bedank ze altijd voor ik ze in de groene bak mik. Zo gebloeid, zoveel plezier 
van gehad. Voor dat plezier mag ik ze wel even bedanken, toch?  
 
Wat vonden jullie van de Mimulus Magic White Blotch? Ohhhh, hij staat hier gewoon 
nog rijk te bloeien! Wat een plant, wat een geweldige eenjarige! Reken erop dat die 
volgend jaar weer gekweekt gaat worden! Enne…..Lathyrus Mrs. 
Hoeheetzeookweer, die prachtige grootbloemige roze. Boeketjes, geur!,veel, lange 
stelen, kleur onweerstaanbaar! Ik oogst zoveel mogelijk zaden, de aanvragen 
stromen binnen….(oogst zelf ook hè, zo moeilijk is een Lathyrus niet!) Ik weet dat ik 
door al mijn kweektips misschien wel minder planten verkoop maar dat kan mij niks 
schelen. Ik vind het alleen maar geweldig dat mensen zelf planten kweken. En daar 
enthousiast over zijn.  
 
Laat ik dit seizoen daarmee ook maar afsluiten. Kweek planten. Zaai eens wat en zie 
wat er van komt. Mocht het niet lukken, ach, ik ben vlakbij. Maar probeer het!  
 
Enne….de herfst is een seizoen op zich. Niet de aanloop voor 2 Kerstdagen. Dus 
mijd de Kerstshows tot na Sinterklaas. En geniet vooral van wat er nog in de tuin 
gebeurt! Laat je geen tijd afnemen door een cultuur die gericht is op verkoop. Het is 
nu september, het prille begin van de herfst. Genoeg te genieten, echt waar!  
 
In ieder geval tot de volgende prachtige lente, met veel tuingroeten, Margriet.  

Update Margriet 9 augustus 2012 

Beste tuinvrienden! 
 
Door tuinvriendin Gerda werd ik gewezen op mijn laatste update. (ik dacht zelf 
ergens eind juli…..bleek 15 juni te zijn……) 
De tijd VLIEGT hier. Echt waar. Het is niet te geloven hoe snel de weken gaan. Ging 
dat in de koude winter ook maar zo snel….. 



 
Hoe gaat het hier? Ach, we gaan gewoon maar verder. Juist deze week hebben we 
de twee buxusvakken in de voortuin helemaal gesloopt. Gewoon zat van! Buxus 
weg. Planten er allemaal uit! Alles eruit…..wat een trieste aanblik. En wat een 
mogelijkheden ineens! Maar waar kwam toch die schaduw vandaan die mijn 
zonminnende planten zo belemmerde in de groei? Ook maar even een boom 
omgezaagd, we waren toch bezig. En nu is er licht en lucht. En veel belofte……het 
grootste bewijs dat mijn planten sterk en goed zijn. Alles wat er staat is van eigen 
kweek. Wel een leuk gevoel hoor, gewoon naar achter kruien en de planten voor de 
tuin gewoon inladen. Kratten vol! 
 
Op de kwekerij zijn de vroege eenjarigen wel een beetje klaar. De latere 
vorstgevoelige planten beginnen nog maar net met rijke bloei. Vooral in de Salvia-
familie is erg veel moois te krijgen. Planten die de bloei van een tuin enorm 
verlengen. Mijn grote liefde, Salvia’s. Op de kwekerij zijn ze in bloei te zien en te 
koop.  
Veel planten laten nu hun rijke bloei zien. Ik merk ook dat mijn grote voorliefde ligt bij 
de wat latere bloeiers. Mijn tuin is in mei ook nooit zo spannend……Die groeit alleen 
maar tot hij in juli/augustus in volle gloria staat te stralen. Zou dat te maken hebben 
met het kiezen voor andere planten dan de “handel?” Wat ik wel weet is dat veel 
klanten nu komen met de vraag: “Alles is uitgebloeid, heb jij nog iets dat mooi is en 
nog bloeit?” 
 
Laat je niet in de dwangbuis duwen. Die altijd maar weer alleen de vroege 
zomerbloeiers in juni aanbiedt en het verder af laat weten. Planten gaan door tot de 
nachtvorsten weer komen.  
 
Ben ik nu aan het preken?  Ja! Ja, ik wil zo graag dat mensen weten dat de tuin kan 
bloeien tot eind oktober/ half november. Dat planten juist nu geplant kunnen worden. 
(warme grond). Dat we gedwongen worden in een soort “vooruitleven”. Het is 
augustus, hoogzomer dus! En niet begin herfst! Ik wil geen speculaas, geen 
halloween. Geen kerstshows in oktober als mijn Cosmea nog staat te stralen. Laat u 
niet meesleuren. Het klopt niet met de tuinkalender. Geniet gewoon van de 
maanden, de seizoenen. Nu is het zomer. En pas op 21 september is het herfst. En 
de herfst duurt drie maanden, een geheel eigen seizoen. Niet bedoeld als aanloop tot 
2 dagen Kerst. (hoe leuk dat ook mag zijn…..) 
 
Ik zag net weer de reclame voor bolchrysanten……..Op 8 augustus. Het kan te gek. 
Dat zijn allemaal van die voorgetrokken kasdingen. Lorren van planten die je bij 
Karwei of Gamma kunt halen. Sorry hoor, dat ik daar verdrietig van word. Waar zijn 
die prachtige augustus en september bloeiers?  Niet aantrekkelijk voor de grote 
markt, dat moet het zijn. 
 
Veel tuingroeten, ik zit lekker tussen mijn geurende Lathyrus en fonkelende Salvia’s! 
En de Zinnia……kom hem bekijken, hij is zo mooi! De Succisa begint nog maar 
net…en de Lavatera is op het hoogtepunt van de bloei.  Bolchrysanten……pffffff. 
 
Groet, Margriet. 

  



Update Margriet 15 juni 2012 

Beste tuinvrienden! 
 
Mijn excuses dat het even duurde……..druk druk druk. 
Gelukkig regent het nu (haha) en heb ik even tijd om jullie bij te praten. 
 
In mijn laatste bericht was de vloer in “het winkeltje” net gelegd. Dat is inmiddels 
helemaal ingericht, heel gezellig om al die leuke spulletjes weer terug te zien. Pauline 
heeft geholpen om alles af te stoffen, te prijzen en netjes neer te zetten. (zij is 
interieur-styliste). Dank je wel! 
 
En dan de planten….Eigenlijk ben ik heel erg tevreden! De eenjarigen staan er 
blozend bij en maken dikke knoppen of bloeien al. Het was een goede beslissing 
eind mei om ze nog even in de kas te laten. Ik moest even geduld hebben (moeilijk) 
maar de nachten waren echt te koud. Op 18 mei is uiteindelijk alles naar buiten 
gegaan. 
 
Nu worstel ik een beetje met die harde wind. Het is zo jammer als mooie grote 
planten gewoon stuk waaien door die windvlagen. Ik maak er nu ook een gewoonte 
van om grote planten in de kas te sjouwen, gewoon als bescherming tegen de wind. 
De kas staat continu open zodat het er niet te warm wordt. Daar worden de planten 
heel stevig van. 
 
Ik geniet enorm van de Orlaya’s en de Cerinthes die zo prachtig bloeien. De 
Rhodochiton heeft de spurt erin gezet en wordt lekker groot. De Geranium 
maderense groeit als kool en moet opnieuw verpot worden, hij groeit de pot uit. De 
Dahlia’s maken dikke knoppen of bloeien al… 
 
De nieuwe schutting is geplaatst, het terras ligt, de leesruimte en koffiehoek in de 
nieuwe schuur wordt nu geschilderd en aangekleed, de Nespresso is al operationeel 
en mijn oppotruimte is inmiddels ook ingericht. Het wordt steeds een stukje leuker! 
 
Ook de moederplanten hebben een plekje gevonden in de nieuwe borders en 
groeien enorm. 
 
Wat zit er nog aan te komen? Hele mooie Salvia’s. Citroenverbena, Amsonia en 
Margrietenboom. En nog veel meer… Teveel om op te noemen. Veel zin in! 
 
Tot ziens op de kwekerij! Veel groeten, Margriet. 

Update Margriet 26 april 2012 

Lieve vrienden! 

En alweer zijn we bijna 2 weken verder. 

Inmiddels zijn de kastanjehekken geplaatst. De elektra in de nieuwe schuur zit erin. 
Ik kan jullie Marcel Holvast aanraden, wat een geweldige elektricien! En hij zingt 



tijdens zijn werk, zegt genoeg toch? Echt heel gezellig en gewoon vakwerk 
afgeleverd! Dank je wel, Marcel. Ook voor het ophangen van de lampen. (Marcel zei: 
“Heb je er al lampen voor? Hang ik die meteen even op.”) Kijk, zo gaat het werk 
uiteraard voorspoedig. Ik krijg hier geen korting voor hoor, ik ben ècht een tevreden 
klant. (en ik zong net zo hard mee tijdens het oppotten, we stonden met een houten 
wandje ertussen naast elkaar te zingen….) 

De vloer van hout zit erin. In de nieuwe brocante-plek in de nieuwe schuur. Dus het 
inrichten van die ruimte kan beginnen….Zin in! 

En een vertrouwd gezicht op de kwekerij kwam met een heel goede suggestie over 
het plaatsen van de kweektafels. Echt een heel goed idee! Zo zie je maar dat het 
goed is om advies te vragen. Soms ben je zelf al zo blind voor mogelijkheden dat je 
ze niet meer ziet. 

Dank je wel! (je weet wel wie je bent ☺) 

En we hebben vandaag enorm, enorm veel werk verzet. Planten oppotten vooral. 
Gerda en Jan, dank jullie wel! Lieve vrienden die gewoon komen en helpen met de 
planten. En die uurtjes met 6 handen maken zoveel verschil! Ik ben daar echt zo blij 
mee, de kas ziet er ineens heel anders uit. Gewoon allemaal prachtige planten die 
bijna naar buiten kunnen. Ik zou het vandaag al gedaan hebben, de temperatuur is 
prima. Maar die harde wind ‘s middags was even een spelbreker. Dat vinden jonge 
planten niet fijn. Toch nog maar even een dakje dan. Zodat ze zich goed kunnen 
ontwikkelen. Ik heb er zo’n zin in om dat allemaal buiten te zetten! 

Ik ga nu ook zo langzamerhand de eenjarige bloeiers invoeren op de website. Denk 
erom, de Ijsheiligen zijn nog niet geweest. Bij koude nachten moeten die planten ècht 
even de schuur in. Maar bloemen, groei, geuren……Ik ben dol op eenjarige bloeiers. 
Van mei/juni tot de eerste vorst bloemen. Ik kan bijna niet wachten tot die sterke 
planten (want ik zie dat ze dat zijn) beginnen…. 

Mijn man had weer een geweldig idee, een allesbrander in de “koffieruimte”. En ook 
dat zal gaan gebeuren. Niet meteen hoor. Maar het komt er! 

Tot de volgende update, het wordt nu echt heel gezellig ! Gr. Margriet. 

(bedankt voor al jullie lieve reacties op de grote veranderingen hier) 

 

Update Margriet 16 april 2012 
 

Beste tuinvrienden ! 
 
Het lijkt wel gisteren dat ik het laatste stukje schreef. 1 april was dat! Tijd voor een 
update. De tijd vliegt hier. Er zijn heel, heel veel planten opgepot. Er is ook heel veel 
weggegooid, in februari bij dat laatste stukje venijn is er veel kapotgevroren. Jammer. 
Maar ach. Geeft weer de kans om fris en fruitig te beginnen. Nieuw erf, nieuwe 



schuur, nieuwe bestrating, nieuwe planten! Positief blijven.  
 
Afgelopen zaterdag is onze achtertuin opnieuw betegeld. Wat een ruimte zeg! Alle 
beplanting is eruit, niet schrikken dus. Komt allemaal weer terug hoor, de 
moederplanten staan op grote kluiten te wachten tot ze weer de grond in mogen. Dat 
is een leuk klusje, ontwerpen en bedenken waar alles mooi zal staan. De indeling 
van de tuin is wel veranderd, ik wil wat meer de ruimte houden.  
Verder is de waterleiding ingegraven, er komen meerdere kranen op het erf waardoor 
het water geven ietsje makkelijker wordt.  
De nieuwe oppotruimte functioneert uitstekend. Het is daar al een gezellige puinhoop 
zoals jullie gewend zijn. Ik heb gemerkt dat ik daar wel lekker uit de wind sta. 
Bijkomend voordeel ! Niet meer van die koude voeten in februari.  

De laatste klussen zijn nu: Plaatsen van het kastanjehek, plaatsen van de schutting, 
electra in de nieuwe schuur en het inrichten en aankleden van alle nieuwe ruimtes.  
Uiteraard vergeet ik de planten niet, die komen altijd als eerste.  
 
De eenjarigen staan prachtig te groeien. Ik heb er echt zin in dat allemaal te laten 
zien maar dat kan nog niet. De nachten zijn echt nog te koud. Zelfs in de kas moeten 
we oppassen dat het niet te koud wordt. Heel even geduld nog! Het is nog maar half 
april, alles moet nog ontploffen, de planten zijn echt later dit jaar, ik kan dat heel 
goed merken.  
 
Hou de website in de gaten. Voorzichtig aan zul je de eenjarige bloeiers zien komen. 
De vaste planten worden er uiteraard meteen opgezet.  
Voor aparte soortjes niet te lang wachten, die zijn altijd zo weg. (ik heb al 
verlanglijstjes gehad…)  
 
Voor nu duimen we voor lekkere warme nachten en af en toe een buitje ’s nachts. 
Overdag een aprilzonnetje, dan speert alles de grond uit!  
 
Veel tuingroeten, Margriet. 

 

Update Margriet 1 april 2012 

 
Jullie zullen het al gemerkt hebben……aan het werk op de website !  Veel planten 
eventjes uitgeklikt (dus jullie kunnen ze niet zien), die moet ik eerst bekijken en zeker 
weten dat ze goed gaan doorgroeien. (gaat snel hoor, maar ik moet alles eerst zelf 
zien!)  
Wat nu op de website staat is ook echt te koop. Elke dag zal ik nu soorten gaan 
toevoegen. Over een maand bulkt de website van de planten. En dan komen ook al 
die leuke eenjarige bloeiers nog……De Orlaya, een heel apart soortje Juffertje in het 
groen, de donkere wonderboom (mooi!!!!), de heel erg blauwe Cerinthe Kiwi Blue en 
nog veel meer!  
Ik zie ze elke dag groeien, als het weer een beetje meezit zijn ze eind april of de 
eerste week van mei klaar. Ze staan nu nog in de kas en zullen straks afgehard gaan 
worden. Mooie sterke en aparte eenjarige planten die goed bloeien en tegen een 



stootje kunnen.  
 
De vaste planten kunnen uiteraard nu al geplant worden. Sommige laten nu al een 
flinke toef blad zien. Andere komen bibberend boven en nog weer andere staan nog 
niet eens boven de grond. Ach ja, wij willen in het voorjaar altijd zo snel….het 
kriebelt! Maar de planten komen op hun tempo boven, je kunt op je kop gaan staan 
maar dat helpt echt niet.  
 
Op het erf wordt 6 dagen in de week heel hard gewerkt. Mijn oppothoek is klaar, het 
keukentje is verplaatst. Alle potten en grond kunnen nu daarheen. De achtertuin zal 
op de schop gaan en opnieuw betegeld worden. Daar zal ook een nieuwe border 
worden ingeplant met veel moederplanten. Zo is goed te zien hoe planten zich 
ontwikkelen en of ze in het echt net zo mooi zijn als op de foto. Ik test daar ook 
nieuwe planten. Kwijners en dweilers gaan er subiet uit.  
 
Tot zover, a.s woensdag 4 april beginnen de gewone openingstijden weer. 
Woensdag, vrijdag en zaterdag van 11-16 uur. Wees welkom!  
 
Tuingroeten, Margriet.       

update Margriet 25 maart 2012 

 

Beste tuin- en plantvrienden!  
 
Oh, wat worden er grote stappen gezet hier! Inmiddels is er een nieuwe schuur 
gebouwd.  
Foto’s volgen. Eindelijk een aparte oppotruimte, uit de wind en met plaats voor potten 
en potgrond en alles wat je nodig hebt als je planten kweekt.  
En (dit gaat jullie aan……) er zit ook een overkapte ruimte in de nieuwe schuur, een 
soort patio/veranda of koffiehoekje, net zo je wilt. Daar kun je even uitpuffen. Of 
ideeën opdoen in de tuinboeken/tijdschriften. Iets opzoeken in de Botanica. Kletsen 
met Margriet. Als die geen tijd heeft…..met andere plantliefhebbers!  
Er wordt binnenkort electra aangelegd, de Nespresso is al uitgezocht. Ik zie het voor 
me, jullie ook? Waterkokertje, verse munt zo van de planten…..hihi. Ik geniet nu al!  
 
Ik meld nu vast dat er op 6 mei bij een goede tuinvriendin in Sint Pancras een 
plantenruilbeurs is. Zet het even in de agenda. Alle info hierover komt op de website, 
hou het in de gaten. Heb je gezaaid en komen er veel te veel planten op voor je 
eigen tuin? Kom dan ook! Ruil je zaailingen tegen andere soorten.  
Zelf geen zaaier? Niet getreurd, tegen een aantrekkelijke prijs kun je ook kopen. 
Leuk initiatief na deze strenge winter…..ik neem aan dat iedereen wel een of 
meerdere planten te betreuren heeft. Er zullen ook wat gezellige spullen te koop zijn, 
vooral brocante en tuingerelateerd. Gewoon een echt gezellig samenkomen van 
plantliefhebbers.  
Op 6 mei kunnen we in het westen de eenjarige planten ook buiten laten, de kans op 
nachtvorst is dan erg klein. IJsheiligen zijn iets later (dat is de datum waarop vorst ’s 
nachts echt weg is) maar aan de kust mogen we daar iets ruimer mee omgaan. En 
juist die leuke, gekke, bijzondere eenjarige planten zul je aantreffen op de 
plantenruilbeurs. Uiteraard ook vaste planten. Ik heb al wat gezien van wat er 



gekweekt wordt en dat is heel erg leuk!  
 
De website zal in de komende weken weer leger en leger worden. Pas als een plant 
goed doorgroeit, plaats ik hem op de website. Dus niet schrikken, er zijn weer heel 
veel soorten, als ze op de website staan vind ik ze mooi en sterk genoeg om te 
verkopen.  
Informeren of een bepaalde soort wordt gekweekt mag altijd!  
 
Tot zover…..snel meer! Groeten voor ieder, geniet van de lente! Enne….niet te snel 
alles willen…..eenjarigen begin mei naar buiten. (anders hebben ze het echt te 
koud!)  
 
Margriet.  

update Margriet 12 maart 2012 

Beste plantenvrienden ! 
 
Het is eindelijk zover, de grond die we altijd huurden wordt nu voor een gedeelte van 
onszelf ! 
Jullie zullen begrijpen dat we meteen aan de slag zijn gegaan. Het terrein van de 
kwekerij 
is op dit moment helemaal leeg. Echt een grote kale vlakte! We hebben in de  
voorjaarsvakantie enorm gebuffeld, er is reusachtig veel werk verzet. Met hulp van 
buren, familie en vrienden (14 man/vrouw sterk!) is zelfs de nieuwe kas opgetild en  
tijdelijk (tot het grondwerk klaar is) op het weiland naast ons erf gezet. Deze week is 
er  
zand ingereden om alles netjes te egaliseren. (30 kuub…), daarna tegelen en 
herinrichten. Ik denk dat het heel mooi gaat worden ! 
 
En de planten? Ook die staan tijdelijk even op het weiland naast ons erf. Sommige 
planten lopen al flink uit, fijn om te zien. Door de strenge vorst zijn er ook wel flinke 
tikken uitgedeeld, dat zal bij iedereen wel het geval zijn. De thermometer heeft hier 
de  
 –17 aangetikt, dat heb ik volgens mij nog nooit meegemaakt in onze provincie.  
 
De kwekerij zal waarschijnlijk eind maart weer gaan draaien. Het werk is dan nog 
niet   
helemaal af maar dat geeft niet. We werken er hard aan om het mooi te maken!  
 
Tot die tijd, geniet van het uitlopende groen, hou de website in de gaten voor meer   
nieuws en foto’s. (niet schrikken)  
 
Hartelijke groeten, Margriet. 

 


