Het is hartje zomer
En de borders kleuren en geuren door allerlei bloemen. Door het warme weer is het gezellig om in
de buitenlucht te eten. Een paar weken niet werken, misschien een vakantieland bezoeken of
heerlijk thuis in de hangmat lezen. Let wel op dat de beplanting door warmte en droogte veel
water nodig heeft.
Kruiden
De meeste kruiden zijn vaste planten, die elk jaar weer opkomen. Je kunt er een prima border mee
aanleggen, die heerlijk geurt en mooi bloeit. Denk aan Salie, Lavendel en Bieslook. Heb je een kale
muur? Dan kun je met kruidenpotjes ook de hoogte in. Schilder de potjes in een leuke kleur en
bevestig ze met beugels waar een regenpijp mee wordt vastgezet. Een ruime pot kan ook als
‘kruidentuin’ worden gebruikt. Let dan wel op een goede afwatering, want de meeste kruiden
hebben een hekel aan natte voeten.
Lampionplant
Planten zijn mooi als ze bloeien, maar sommige soorten zijn uitgebloeid ook prachtig. Opvallende
vruchten of bijzondere zaaddozen, zoals de lampionplant Physalis Alkekengi. Niet de bloemen, maar
de omhulsels om de bes maakt de plant bijzonder. Hoe voedzamer de grond, hoe hoger de plant
wordt.
Border van tufsteen
Tufsteen bestaat uit vulkanisch as en is heel zacht. Stapelblokken van dit materiaal worden vaak voor
verhoogde plantenborders gebruikt, met name in rotstuinen. Je kunt de voorzijde laten bloeien met
rotsplantjes. Boor een gat in de steen en vul deze op met vruchtbare grond en plant fijne stekjes.
Gazon
Is het gazon de afgelopen tijd intensief gebruikt? Tijd voor een opknapbeurt. Steek de kanten recht
af, zaai kale plekken in en bemest het gazon op een regenachtige dag. Werk kuiltjes weg door ze op
te vullen met potgrond en opnieuw in te zaaien. Belucht gazons waarover veel is gelopen, door er
gaten in te prikken.
Schelpen
Schelpen zijn natuurproducten en worden veel in de tuin gebruikt bij de borders en paden. Naast
sierwaarde hebben schelpen ook een gunstige uitwerking op de grond. Ze geven heel langzaam kalk
af aan de bodem. De meeste planten houden van grond met een neutrale zuurgraad. Een verzuurde
border (o.a. door de regen) kun je met schelpengruis weer pH-neutraal krijgen. Er zijn planten die
juist wel van verzuurde grond houden, zoals Rododendrons en heide. Uiteraard geef je deze planten
geen schelpengruis. Leg je een pad van schelpen aan? Leg dan altijd gronddoek onder de schelpen
om onkruid tegen te gaan.
Heb je een vraag, mail deze naar: info@degroenehand.eu en kijk ook eens op
www.degroenehand.eu

Met een shovel komt de minikraan op de juiste plaats om de klus te klaren

