Bemesten en zaaien
April is een mooie maand om de beplanting goed te bemesten, want de planten nemen rond deze
tijd de voedingsstoffen optimaal op. In bakken met glasplaatje of kamerkasjes kun je eenjarige,
tweejarige of vaste planten voorzaaien. Als je dit al in maart hebt gedaan, dan is het nu tijd om de
jonge plantjes voorzichtig te verpotten.
Snoeitip
Heesters die in het voorjaar bloeien kunnen meteen na de bloei gesnoeid worden. Als je éénderde
van de oude takken diep weggeknipt en je dit drie jaar herhaalt, dan blijft de heester jong. Op de
plaats waar je snoeit groeien weer zijtakken aan de heester. Als de takken niet diep genoeg
teruggeknipt worden kan dit tot gevolg hebben dat de heester een lelijke vorm krijgt met een sterk
verouderd hart.
Verwijderen van mos of vilt
Verticuteren is het verwijderen van mos en/of vilt uit het gazon. Dit kun je doen met een
verticuteerhark of een verticuteermachine. Het verticuteren heeft nog een voordeel: de bodem krijgt
hierdoor meer zuurstof. Zuurstof is erg belangrijk voor een rijk en een snel herstel van je gazon.
De Hyacint (Hyacinthus)
Is een geslacht van bolgewassen. De plant die wij meestal in onze huiskamer hebben staan, is de
bekende rijkbloeiende en geurige Hyacint Multiflora. Deze soort stamt af van de Hyacinthus
Orientalis en komt oorspronkelijk uit Syrië en Irak. Deze hyacint heeft meerdere bloemstengels en
ook meerdere bloempjes per bol. Hyacinten komen voor in de kleuren blauw, paars, rood, roze, geel,
oranje en wit.
Lavendel
Is een heerlijk geurende plant en behalve sierlijk ook nuttig: lavendelolie die uit de plant wordt
gewonnen, zit als geurstof in zeep en parfum. Lavendel is er in vele soorten. Twee daarvan zijn
belangrijk voor onze tuinen. Vlinderlavendel heeft een vlindervormige uitgroei op de bloemaar en is
er in wit, lila en diverse blauwpaarse tinten en is de sierlijkste van de twee soorten. ‘Gewone’
lavendel is heel geschikt om als geurig haagje te laten groeien of om als sierplant in een border te
planten. Deze soort gaat heel goed samen met rozenstruiken kijkend naar geur en kleur.
Het balkon
Fuchsia's en geraniums mogen het balkon op. Lekkere verse grond en organische mest, dan zijn ze
tevreden. Kies speciale geraniumgrond, die houdt water beter vast. Maak een mini-vijvertje op je
balkon: vul een teil met waterlelies en waterplanten. Je kunt nu heel goed je kruidentuintje starten,
daar heb je tot diep in de herfst plezier van.
Diverse klusjes
Last van onkruid tussen de bestrating of het terras? Dit kun je heel gemakkelijk weghalen met een
speciale staalborstel, een lange steel of een onkruidkrabber. Haal de tuinmeubelen en de
tuingereedschappen weer uit de berging of uit de schuur. De scharnierende onderdelen kunnen
gedruppeld worden met olie, zodat ze weer makkelijk werken. De tuinmeubelen kun je eventueel
schuren en opnieuw beitsen als dat nodig is.
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Een lijntje gespannen voor een kaarsrechte beukenhaag, kan nog in deze maand

