De Nationale Tuinweek
Deze week is de Nationale Tuinweek! De week wordt afgesloten met het Nationale Open
Tuinenweekend zaterdag 18 en zonder 19 juni. Tijdens dit weekend kunnen bezoekers tal van
ideeën opdoen in tuinen – groot en klein – van echte tuinliefhebbers. Ontdek mooie en bijzondere
bloemen- en plantencombinaties, wandel door origineel ontworpen tuinen en bekijk allerlei
materialen en toepassingen. Een mooie gelegenheid om andere tuinliefhebbers te ontmoeten, tips
en trucs uit te wisselen en vernieuwende ideeën op te doen voor de eigen tuin. De tuinen zijn in
heel Nederland te bezichtigen. Op internet zijn de tuinen gemakkelijk te vinden.
Snoeiwerk
Juni is een prima maand om de Buxus te snoeien. Doe dat tijdens een bewolkte dag. Als je een
Buxushaag op een warme zonnige dag snoeit dan zal deze na enkele dagen
verbrandingsverschijnselen vertonen. Voor het knippen maak je de buxus haag eerst nat, zodat je nog
soepeler door de takjes heen kan glijden. Dit is beter voor de armen en voorkomt ook verbranding
van de gesnoeide toppen.
Hagen van Taxus, Beuk, Haagbeuk en de snelgroeiende Leyland-coniferen moeten deze maand
worden geschoren. Als je hagen snoeit voor de langste dag (21 juni), dan vormen deze nog nieuwe
scheuten. Meestal moet je in augustus een tweede keer knippen.
Onderhoud gazon
Het gazon wordt nu 1 of 2 keer per week gemaaid, afhankelijk van de groei. In droge periodes minder
vaak maaien en het gras niet te kort maaien. Om uitdroging door te grote verdamping tegen te gaan
kan je bij warm weer met maaien beter wachten tot de avond. Grasmaaisel op de composthoop
goed open spreiden. Verwijder onkruid uit het gazon, steek het uit of gebruik
onkruidbestrijdingsmiddelen. Steek de graskanten netjes af. Strooi als er regen is voorspeld
kunstmest op het gazon, herhaal dat over een maand. Zo hou je het gazon gezond en groen.
De vijver
Eendenkroos vormt in veel vijvers een vervelend probleem. Dit plantje groeit 20 x sneller dan maïs en
wordt daardoor soms een plaag. De kroos is makkelijk te verwijderen met een schepnet. Te veel
algen in de vijver wijst op te voedselrijk water. Overdag produceren ze zuurstof maar 's nachts zullen
de algen zoveel zuurstof uit het water opnemen dat andere organismen niet kunnen overleven. Algen
verwijderen lukt makkelijk met een stok waar je ze omheen draait. Het is een goed tijdstip om nieuwe
vissen in de vijver te zetten. Het water is nu al een stuk opgewarmd en de vissen zullen zich snel
aanpassen aan de watertemperatuur.
De border
Op de plekken waar in het voorjaar de bollen stonden kunnen nog steeds éénjarige zomerbloeiers
worden gezaaid. Denk ook aan de vaste planten die al zijn uitgebloeid. Deze kunnen nu worden
vermeerderd door de kluit te delen. Geef de nieuwe planten een plek en flink water. De rozenstruiken
bereiken nu het hoogtepunt van hun bloei en dat kost kracht. Daarom eind deze maand bemesten
met speciale rozenmest. Onkruid wieden heeft alleen zin als het onkruid met wortel en al wordt
verwijderd.
Siergras
Gras om over te lopen kent iedereen en ligt bijna in iedere tuin. Maar siergras brengt dynamiek, licht
en ritme in de tuin. Bovendien hebben vele soorten ook kleur! En wat dacht je van grassen die meters
hoog worden en bloeien met prachtige zilverachtige pluimen. Hun losse groei- en bloeiwijze zorgen
voor een natuurlijke uitstraling.
Heb je een vraag, mail deze naar: info@degroenehand.eu en kijk ook eens op www.degroenehand.eu

Foto: Een mooie combinatie van tegels en een groene border en onderhoudsvriendelijk!

