Maart roert zijn staart
In maart wordt het warmer en komt de tuin na een donkere winter weer helemaal tot leven. Er zijn
al verschillende soorten bloemen, die zich in allerlei kleuren en vormen laten zien. Let wel op het
gezegde: “maart roert zijn staart”. Veel zon en hoge temperaturen kan worden afgewisseld met
nachtvorst. Een mooie tijd om aan de slag te gaan in de tuin.
Het gazon
Met een hark haal je de viltlaag, die zich afgelopen winter heeft gevormd, van je gazon af. Je kunt ook
aan de slag met een verticuteermachine. Zo krijgt het gras weer ruimte om verder te groeien. Voor
een mooi gazon kun je het gras beluchten door er met een grasprikker in te prikken. Strooi daarna
een mengsel van compost en zand over het gazon.
De vijver
Naarmate de watertemperatuur stijgt, worden de vissen meer actief. Geef ze een beetje voer. Na de
koude wintermaanden is de conditie sterk achteruit gegaan. Controleer de vissen daarom zorgvuldig
op eventuele ziekteverschijnselen. Zorg vooral in deze periode voor voldoende zuurstof. Nu de
waterplanten (en algen), weer beginnen uit te lopen, is het zaak de afgestorven plantendelen van het
vorige jaar te verwijderen. Verwijder ook al het bodemvuil wat in de vijver gewaaid is, dit kan de
bodem namelijk sterk verzuren.
(Ver)planttijd
Dit is meest geschikte periode om hagen, heesters en bomen met blote wortel te verplanten. Als het
blad eenmaal uitgelopen is, slaan planten veel moeilijker aan en is de kans dat de verplanting lukt een
heel stuk kleiner. Je mag niet zomaar elke boom planten! Het is verstandig om eerst de wettelijke
regels te raadplegen, voordat je een boom in je tuin gaat planten. Een aantal bomen kan in een korte
tijd heel groot worden. Houd hier rekening mee bij de aankoop en het planten.
Klimoptapijt
Met klimop heb je snel een wintergroen tapijt in je tuin. Het ziet er mooi uit en je hebt weinig last van
onkruid. Plant 3 tot 5 planten per vierkante meter. De Hedera Hibernica is een geschikt soort. Geef de
planten in het begin voldoende water en verwijder onkruid regelmatig.
Het balkon
Je maakt je balkon gezellig: emmertje sop, kwastje verf en dan kunnen de plantjes komen. Een bak
violen is altijd goed, doe ze in een mand, emmer of mooie pot. Kijk vooruit en plant ook
zomerbloeiende bollen als gladiolen, lelies en anemonen in potten, met tussenpozen van enkele
weken. Zo ben je verzekerd van bloemen tot in de herfst.
Cortenstaal
Wordt steeds meer toegepast in de tuin. Het metaal is oersterk en heeft een beschermende
roestlaag. Omdat het geen zuurstof doorlaat, wordt het dieperliggende materiaal niet aangetast.
Cortenstaal gaat tien keer zo lang mee als dat van gewoon staal. Het wordt gebruikt voor
bloembakken, vijver- en borderranden, vuurkorven, tuinhaarden en kunstobjecten.
Heb je een vraag, mail deze naar: info@degroenehand.eu en kijk ook eens op www.degroenehand.eu

Een drie meter hoge palm van cortenstaal als kunstobject op transport

