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BEN JIJ DE IJSHEILIGE VOOR JE TUIN? 
 

“Het voorjaar is een tijd van hoop en mensen  
gaan weer graag naar buiten als het eerste  
voorjaarszonnetje de tuin doet ontwaken”. 
 

  
Primula zorgt voor kleur in het voorjaar. 
 
 
Nu de planten weer gaan uitlopen en de eerste bollen de tuin alweer  
kleur geven hebben veel mensen de behoefte aan nieuwe planten die  
de nog wat kale tuin extra kleur geven. 
 

Wat is er aan de hand: 
De gang naar een tuincentrum of zelfs de bouwmarkt is snel gemaakt  
en de potten worden gevuld met fleurige eenjarige zoals geranium en margrieten. 
 
Wat deze verkopers vaak niet vermelden is dat deze éénjarige planten in een  
kas zijn opgekweekt waar ze beschermt zijn tegen nachtvorsten en eigenlijk  
nog niet buiten gezet kunnen worden. 
 

Waarom gaat het mis: 
De drang naar extra kleur is echter groter dan te wachten tot na de “ijsheiligen”  
en s’nachts de planten binnen zetten wordt vergeten of is teveel moeite. 
Helaas gaat het toch vaak mis, zijn de planten bevroren en kan je weer opnieuw 
beginnen (hoor je de plantenleverancier al lachen). 
 



Artikel over de ijsheilige uit de reeks van Mijn Tuingeheim. 

 

© Geral Overbeek   www.mijntuingeheim.nl    info@mijntuingeheim.nl  

  
Late nachtvorst kan voor éénjarige planten net te veel zijn. 
 
 

Toch is het algemeen bekend dat éénjarige planten pas na de ijsheiligen in de  
volle grond geplant kunnen worden. 
 
*** De ijsheiligen is een oud gebruik maar gaat nog steeds op……*** 
 
Zelfs begin mei als de wind vaak naar het noorden draait kunnen er nog  
gemene nachtvorsten voorkomen. 
Na de ijsheiligen, 11 12 13 en 14 mei, komt er geen nachtvorst meer voor. 
 

Tips voor éénjarige planten: 
 
* Wacht tot na de ijsheiligen of bescherm de nieuwe planten met speciaal  
   vlies tijdens koude nachten of zet de potten even binnen in een schuur. 
 
*  Zorg dat er altijd een gat in de pot zit zodat het water weg kan lopen. 
 
*  Vul de onderste laag met kleikorrels deze houden vocht vast maar zorgen  
    ook voor afvoer van overtollig vocht. 
 
*  Leg een vliesdoek over de kleikorrels om te voorkomen dat de grond uit 
    pot kan lopen. 
 
*  Gebruik cocospotgrond in plaats van gewone potgrond, deze grond droogt 
    niet zo snel uit, je hoeft dus minder water te geven. 
 
*   Knip tijdens de bloei steeds de uitgebloeide bloemen weg zodat de plant 
    beter doorbloeit.  
 
*   Breek de wortelkluit iets open zodat de plant sneller kan wortelen,  
     dit voorkomt het zo genoemde bloempot effect. 
 
*   Geef ook potplanten organische mest of speciale vloeibare mest. 
 
 
Heb je nog vragen over het gebruik van éénjarige planten dan hoor ik het graag. 
 
 


