Warme en vooral droge maanden
De zomermaanden kunnen warme, maar vooral droge maanden zijn. Dat is ook nu het geval en dan
kan funest zijn voor veel planten in de tuin. Geef je water in de tuin dan zijn er enkele belangrijke
aandachtspunten. Geef overdag geen water, maar doe dit in de uren dat de zon niet fel schijnt. Een
waterdruppel gaat in de zon als een vergrootglas werken en geeft verbrandingsverschijnselen. Geef
je overdag wel water, blijf dan water geven tot de zon weg is. Geef eens per week flink water in
plaats van elke dag een beetje. Met elke dag een beetje bij 30 graden overdag is het effect geheel
te verwaarlozen. Het beetje water zal verdampt zijn voor de plant er baat van heeft gehad.
Verticuteren
Houd je gazon schoon en gezond met verticuteren. Na het maaien blijven er grasresten liggen, die op
den duur een dichte viltlaag vormen. Verticuteer daarom minimaal een keer per jaar. Handmatig
verticuteren is zwaar werk en dus alleen geschikt voor een klein gazon. Huur of koop voor een groter
gazon een elektrische machine. Een verticuteerhark of -machine heeft scherpe messen, die door de
grasmat en bodem snijden. Door te verticuteren krijg je een mooie, groene en stevige grasmat.
Tijdens het verticuteren verwijder je mos en vervilt gras, werk je de bodem open, zodat de grond
toegankelijk wordt voor zuurstof, voedingsstoffen en water en voorkom je de groei van
paddenstoelen en schimmels.
Zaden of zoden?
Een gazon kan op twee manieren worden aangelegd. Door graszaad te zaaien of door graszoden te
leggen. Beide manieren hebben voor- en nadelen. Inzaaien is goedkoper en het zaad is makkelijk te
bewaren. Zoden moet je zo snel mogelijk na aankoop leggen. Zaai een grasmat in het voor- of najaar
in. Zoden kunnen het hele jaar door worden gelegd, behalve als het vriest. De keuze uit grasmengels
is bij inzaaien groter dan bij zoden. Een ingezaaid gazon heeft minimaal vier maanden nodig voordat
het volop bruikbaar is. Zoden zijn bijna direct gebruiksklaar. Een nieuw gezaaid gazon is in het begin
gevoeliger voor ziekten en beschadiging, maar is uiteindelijk sterker dan een gazon gemaakt met
zoden. Het netjes leggen van zoden is lastiger dan inzaaien.
Humus
Humus is een rijke, speciaal soort grond. Veel planten halen hun voeding het liefst uit humus. Humus
vormt zich met mineralen, dood organisch materiaal (plantenresten), lucht en water. Het is een
levend geheel. Humus ontstaat door de activiteiten van insecten, wormen, bacteriën, gisten en
schimmels in de grond die stoffen verteren, afbreken, omzetten en weer opnieuw opbouwen. Dit
geeft een rijke voedingsbodem voor planten. Als de humuslaag eenmaal is gevormd, houdt die
zichzelf lang in stand als er regelmatig organische stof bij komt.
Felgekleurde tuinmeubelen
Ze zijn in 2015 helemaal hot. Denk aan tafels, bistro- en loungesets in allerlei kleuren. Maar ook het
toevoegen van één of enkele stoelen in één specifieke kleur geeft de tuin al direct een vrolijke
uitstraling. Je hoeft natuurlijk niet direct nieuwe tuinmeubels aan te schaffen, maar je kan ook subtiel
het een en ander accentueren. Door je huidige tuinkussens te vervangen door nieuwe kussens in
verschillende kleuren en tinten creëer je al direct een feestelijk effect.
Hibiscus
Haal eens een paar tegels uit de voortuin en plant een Hibiscus. Een plekje vinden in de tuin voor
Hibiscus is niet moeilijk: een plaats in de zon of halfschaduw is prima. Deze rijkbloeiende struik stelt
nauwelijks eisen en zal het daarom in haast elke tuin naar zijn zin hebben. De exotische bloemen
laten zich vanaf juli zien en geven je direct een zomers vakantiegevoel.

Lezersvraag: we hebben een perkje tussen ons huis en de buren en daar stonden wat struiken in, als
afscheiding, maar die hebben het niet gered, enkele jaren geleden een strenge winter en
vermoedelijk ook een te natte grond. De grond van dit perkje is namelijk nogal nat. Dat komt omdat
er op ongeveer 40 cm diepte een dikke laag klei zit. De vraag: welke struik/heg als afscheiding kan
tegen wat extra water?
Antwoord: een liguster struik kan goed tegen vochtige grond en is in verschillende kleur tinten
verkrijgbaar.
Heb je een vraag, mail deze naar: info@degroenehand.eu en kijk ook eens op www.degroenehand.eu

Mits goed gelegd en verzorgd geven graszoden een snel en mooi resultaat.

