In het voorjaar worden de meeste tuinen aangelegd
Enthousiast trekken de mensen in het voorjaar naar de tuincentra en kopen alles wat er gewoon
leuk uitziet en meestal in bloei staat. Eenmaal thuis gekomen en de tuin ingeplant ziet het er
prachtig uit. Tot de voorjaarsbloeiperiode voorbij is en de tuin het hele verdere seizoen maar
weinig kleur te bieden heeft. Enthousiast begonnen maar vaak toch teleurstellend, omdat er van
tevoren niet voldoende over de invulling van de tuin is nagedacht. Beter is het om regelmatig een
bezoek aan een tuincentrum te brengen en zo elk seizoen iets moois te kopen.
Eénjarige planten
Dat zijn planten waar je maar één seizoen plezier van hebt. De planten koop of zaai je in het voorjaar,
na de vorst en deze zullen uitbundig gaan bloeien. Dit is het kenmerk van éénjarige planten. Na de
bloei geven ze zaden en sterven af. Als je de zaden bewaart, kun je die het volgende jaar weer zaaien
en op die manier heb je langer plezier van de éénjarige planten.
Onkruid
Onkruid is eigenlijk een wat onduidelijk begrip. Voor de één is een boterbloem het toppunt van
schoonheid en voor de ander is die plant een bron van ergernis. Eigenlijk bedoelen we met onkruid
een plant die we niet in de tuin willen hebben. Jammer is wel dat die categorie planten meestal tien
keer harder groeien dan andere. Een tuin zonder onkruid is onmogelijk. Steeds weer zullen
ongewenste zaden in je tuin waaien en ontkiemen. Onkruid, zoals Zevenblad verspreidt zich door een
wortelgestel dat net onder de oppervlakte zit. Je kunt onkruid het beste bestrijden door het
regelmatig te verwijderen. Een onkruidbestrijdingsmiddel is een oplossing, als onkruid vrij staat van
andere beplanting. Onkruid zoals Zevenblad en Kweek kun je het beste met een riek verwijderen.
Klimplanten tegen een gevel of schutting
Dat staat mooi, maar het risico is groot, dat er dan onvoldoende vocht bij kan komen. En vooral net
geplante klimmers hebben voldoende vocht nodig om te overleven: geef ze dus extra water. Graaf
een ruim plantgat, bij een muur zo’n 30 cm er vanaf. Verbeter de uitgegraven grond door er verrijkte
compost of potgrond door te mengen. Zorg dat bij het planten de potkluit gelijk komt met de
bovenkant van het plantgat. Als je de klimplant tussen de wortelhals en muur een steuntje geeft met
een koker van gaas, krijgt de plant extra steun en ontwikkelt zich beter. Goede bemesting is jaarlijks
nodig en dat geldt voor alle klimplanten.
Vijver
De beste tijd om de vijver te beplanten is half mei. De planten groeien op dit moment pas echt goed
en de kans dat ze aanslaan en meteen zuurstof leveren, die nodig is voor een heldere vijver, is
verzekerd. Zuurstofplanten zijn Fonteinkruid, Waterranonkel, Hoornblad en Waterpest. Stelregel voor
waterplanten is 5 bosjes zuurstofplanten voor één kubieke meter inhoud water. De vijver kan je het
best vullen met leidingwater, omdat regenwater te zacht en te zuur is. In grondwater zit vaak te veel
ijzer.
Heb je een vraag, mail deze naar: info@degroenehand.eu en kijk ook eens op
www.degroenehand.eu

