De IJsheiligen
Is één van de oudste en wellicht bekendste begrip uit de volksweerkunde. De eerste berichten over
deze "strenge heren" dateren van rond het jaar 1000. De IJsheiligen zijn St. Mamertus, St.
Pankratius, St. Servatius en St. Bonifatius. Zij vieren hun naamdagen op achtereenvolgens 11, 12,
13 en 14 mei. De IJsheiligen ontlenen hun benaming aan het gevaar van koud voorjaarsweer voor
het gewas, dat in deze tijd in volle bloei staat. De ijsheiligen zijn eind deze week voorbij. Dus de tijd
breekt aan om te zaaien en de bloembakken te vullen.
Beplanting in mei
Je kunt alle zaden van éénjarigen en tweejarigen of vaste planten nu in de volle grond planten. Denk
aan soorten zoals papaver, vlijtige liesjes, leeuwenbekjes, duizendschoon en madelieven. Schrijf de
naam van de plant op een houten wasknijper en zet deze op de rand van de pot. Op deze manier
weet je altijd welke plant in de pot staat.
Bijnensterfte
De laatste tijd horen we geluiden over bijensterfte. Er is veel aandacht voor insecticide en pesticiden.
Maar wist je dat de bijen het vooral ook heel moeilijk hebben, doordat er te weinig planten staan in
de tuin? Vooral in steden is er een groot tekort aan bloeiende planten. Bijen zijn onmisbaar in ons
ecosysteem. Wist je dat bijen maar liefst voor 90% verantwoordelijk zijn voor de bestuiving van
fruitteelt? Dankzij deze bestuiving ontstaan er vruchten, zaden en voortplanting.
Bijenplanten
Typische bijenlokkers zijn lavendel, zonnehoed, hemelsleutel, zonnebloem, lange ereprijs, kattenkruid
en herfstaster. Bijen zijn ook gek op kruiden zoals wilde tijm, bieslook, salie en wilde marjolein, in de
supermarkt beter bekend als oregano. Verwen daarom niet alleen de bijtjes, maar ook jezelf.
Coniferen
Ze waren een tijdje uit de mode, maar er is altijd wel een te vinden die bij je past: in allerlei kleuren,
van grijs naar blauw tot geel en zelfs bont. In de wintertuin staan ze heel decoratief en je hoeft er
praktisch niets aan te doen. Ook 's zomers zorgen ze voor privacy en rust. De larix verkleurt in het
najaar schitterend geel. De gouden schijncypres (Chamaecyparis Lawsonia Ivonnne) levert je in
recordtijd een groenblijvende haag op en stelt totaal geen eisen aan de grondsoort.
Schuttingen
Een schutting is niet alleen het antwoord op nieuwsgierige buren, je kunt er ook diepte mee
aanbrengen in je tuin. Met een pergola creëer je een gezellige plek om te ontbijten, laat je hekwerk
begroeien met een clematis of een druif. Met schermen van bamboe, riet, berkentakjes of heide kun
je je eigen natuurlijke afscheiding maken. Wil je vooral een duurzame oplossing? Kies dan voor een
hardhouten hekwerk of een schutting van HKC (composiet).
Regentonnen
Met een regenton heb je altijd water voor je tuin op voorraad. Zo bespaar je behoorlijk wat op je
waterrekening. Het water dat je opvangt met de regenton is ook schoon genoeg om bijvoorbeeld je
auto mee te wassen. Allemaal voordelen dus.
Heb je een vraag, mail deze naar: info@degroenehand.eu en kijk ook eens op www.degroenehand.eu

De rode zonnehoed is een vaste plant, afkomstig uit Noord-Amerika en behoort tot de familie
Asteraceae, een echter bijenlokker.

