Lente in de tuin!
Prachtig weer deze dagen. Het is lente en voelt als lente en er is volop leven in de tuin, dus lekker
genieten en aan de slag. Dat geldt ook voor deze rubriek. Ook dit jaar om de week tuintips en ideeën.
Nachtvorst
De eerste knoppen verschijnen aan de bomen. Het is nog vroeg in het seizoen, dus er kan nog
nachtvorst komen. Reden genoeg rustig aan te doen met nieuwe beplanting en éénjarigen in de tuin.
Violen
Dat geldt niet voor de violen. Deze zijn weer in alle kleuren en soorten te koop en zijn gemakkelijk te
verzorgen. Violen hebben een hekel aan hoge temperaturen. Koele standplaatsen zijn geliefd.
Sommige vragen zon, andere kunnen heel donker staan. Geef violen het eerste jaar royaal water,
zeker in droge periodes. Wanneer je de uitgebloeide bloempjes weghaalt, gaan ze nog uitbundiger
bloeien. Voeg eventueel een beetje plantenvoeding aan het gietwater toe.
Siergrassen
Op dit soort dagen met een lekker zonnetje en weinig wind ga je al snel op zoek naar klusjes die wél
gedaan kunnen worden. De siergrassen kunnen onderhanden genomen worden en krijgen een
snoeibeurt. Normaal gesproken wacht ik hier nog even mee, maar de planten gaan al behoorlijk
uitlopen. Naast het snoeien van de grassen ruimen we de bladeren op en verwijderen het eerste
onkruid.
Lentebloeier
De dwergnarcis 'Topolino' is uitgroepen tot 'lentebloeier van 2014'. Rond het gele trompetje staan
crèmekleurige bloemplaatjes. De smalle bladeren lijken op grassprieten. Dit potnarcisje zet je buiten
in de border op het terras / balkon. Is het nog heel koud? Zet ze dan even binnen. Na de bloei kunnen
ze de tuin in, waar ze het volgend voorjaar weer zullen bloeien.
Begonia
Deze wordt weer populair. Je kunt de knollen nu in potten planten. Vul de potten met een laagje
hydrokorrels of potscherven en potgrond. Leg de knollen met de holle kant boven op de grond en
bedek met 3 tot 5 cm grond. Plant de begonia's vanaf half mei buiten (geen nachtvorst meer) op een
plek met schaduw of halfschaduw. Ze ze dus nooit in de felle middagzon.
Dotterbloem
De gewone dotterbloem 'Caltha Palustris' bloeit al deze maand. De bloemen zijn stralend geel en
worden 40 tot 60 cm hoog. De plant groeit in vochtige grond. Dus rond de vijver is een prima plek!
Snoeien
Denk niet dat je te laat bent. Voor veel planten en heesters is het vroege voorjaar de beste snoeitijd.
Klimrozen kun je flink terugsnoeien, ongeveer tot boven het vijfde oog. Snoei de hoofdtakken niet,
behalve bij oude klimrozen: die worden er jonger van. Snoei de takken van de struikrozen tot 30 / 40
cm. Je zult zien, dat je meer bloemen krijgt naarmate je hoger snoeit. Overwinterde kuipplanten
opfrissen door ze diep in te snoeien. Knotwilgen kun je snoeien tot halverwege maart. Verdorde vaste
planten bijknippen met de heggenschaar, laat het snoeisel maar liggen, dat verteert vanzelf.
Heb je een vraag, mail deze naar: info@degroenehand.eu en kijk ook eens op www.degroenehand.eu

