Nieuw leven en kleur in de tuin
Het is voorjaar en dat is deze week te merken. De temperatuur stijgt en alles komt tot leven. De
planten zijn in volle bloei en de tuin ruikt fris naar de lente. De natuur maakt gebruik van de
langere dagen. De vogels maken nestjes en veel dieren worden wakker na een lange winterslaap.
Kortom, het tuinseizoen is weer begonnen. Dat geldt ook voor deze rubriek. Om de week weer tips
voor onderhoud, tuinaanleg en de nieuwste trends op tuingebied.
Het gazon in april
Het gazon vraagt nu alle aandacht. Controleer het gras op kale of zieke plekken. Steek voor een snel
resultaat de rotte of lelijke plek in een vierkant uit en leg in het ontstane gat een op maat gesneden
plag gras. Het gazon kan voor de eerste keer gemaaid worden. Vergeet ook niet het gras de
verticuteren. Niet alle grassoorten groeien even snel, daardoor ziet het gazon er na de winter vaak
hobbelig uit. Maai vanaf nu in ieder geval elke maand het gras en bemest het gazon op zijn tijd. Dit
doe je in de periode van maart t/m september minimaal drie keer.
Vijveronderhoud in april
Schoon de vijver weer helemaal op. Haal oude resten en dode bladeren van waterplanten uit de
vijver. Zorg verder voor voldoende zuurstof in de vijver. Dit kan door eventueel wat nieuwe planten in
de vijver te plaatsen. Versier je vijver eens op een andere manier. Met mini waterlelies fleur je de
vijver in een handomdraai helemaal op. Je kunt ook denken aan het langs de waterkant planten van
de gele dotterbloem.
Randplanten
Langs het terras en tuinpad kun je randplanten zetten, die een beetje over de bestrating heen
groeien. Enkele geschikte soorten zijn vrouwenmantel, Campanula carpatica, kattekruid en
geraniumsoorten. Groeit de randplant een beetje te ver over de bestrating, dan knip je dit overtollig
groen gewoon af.
Violen
Ze zijn al weer te koop en fleuren de tuin en bakken in het voorjaar op. Je hebt geen groene vingers
nodig voor violen, want ze zijn heel makkelijk 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.
Je balkon in april
Fuchsia's en geraniums mogen je balkon op. Lekkere verse grond en organische mest, dan zijn ze
tevreden. Kies speciale geraniumgrond, die houdt water beter vast. Als je je potten en bloembakken
hebt opgefrist, vul ze dan naar hartenlust met alles wat bloeit en groeit. Maak een mini-vijvertje op je
balkon: vul een teil met waterlelies en waterplanten en laat er een kleurige speelgoedvis in
zwemmen. Je kunt nu heel goed je kruidentuintje starten, daar heb je tot diep in de herfst plezier
van.
Vraag en antwoord
Vraag: ik heb nogal wat groene aanslag op de tegels van het terras. Hoe kan ik dit verwijderen?
Antwoord: groene aanslag bestaat uit algen en wieren, meestal op een ondergrond die vaak en lang
vochtig is. Verwijder losliggend vuil eerst met een bezem. Maak vervolgens een oplossing van water
en soda of een anti-groene aanslagverwijderaar (lees vooraf goed de gebruiksaanwijzing op de
verpakking). Goed vegen en klaar. Ook kan je gebruik maken van de hoge druk reiniger.
Heb je een vraag, mail deze naar: info@degroenehand.eu en kijk ook eens op www.degroenehand.eu

Voorjaar, met graszoden heb je snel een mooi resultaat

