Een tuin is het visitekaartje van je huis.
De tuin wordt tegenwoordig vaak gebruikt als buitenkamer en verlengstuk van de woning. Het
stijlvol inrichten van de tuin met terrassen, buitenkeukens, lounge plekken, zwembaden, vijvers,
bloemen en planten is een kenmerk van de moderne tuin. De tuin is een ideale plek om te relaxen
en te ontspannen. Je kunt je creativiteit kwijt door te werken met planten, bloemen, schilderijen,
beelden en verschillende kleuren. Een serre is ook een goed idee.
Een veldboeket
Weiland, velden en bermen staan nu vol met mooie wilde bloemen en decoratieve grassen. Hiermee
zijn mooie boeketten te maken. Zet de geplukte bloemen minstens vier uur in het water en verwijder
vervolgens al het blad. Sorteer de bloemen op soort, kleur of lengte en leg ze in aparte bosjes. Begin
met enkele bloemen en grassen en voeg er steeds nieuwe aan toe. Door te schikken en sommige
bloemen te laten uitsteken krijg je een boeket met een natuurlijke uitstraling. Knip de onderkant met
een snoeischaar schuin af, want dan nemen de bloemen meer water op.
Bestrating
De bestrating is bepalend voor het aanzicht van je woning en tuin. Het is niet makkelijk om een keuze
te maken voor een bestrating. Het aanbod in stenen is enorm. Belangrijk is in ieder geval dat de
bestratingsmaterialen passen bij de omgeving. Daarnaast is niet alleen de uitstraling van belang,
maar ook de functie. Een oprit wordt zwaarder belast dan een terras! De bestrating kan in diverse
patronen gelegd worden. Door de stenen door elkaar heen te verwerken, krijg je een mooie
kleurencombinatie. In een wildverbandpakket zijn diverse formaten in één pakket verwerkt. Hier
kunnen terrassen, paden en rechthoekige vlakken mee bestraat worden.
Kies het juiste pad
Terrassen en paden in de tuin hebben niet alleen een praktische functie. Ze zijn ook belangrijk voor
de structuur in de tuin. De paden en het terras zijn de eerste stap bij de aanleg of de verandering van
een (bestaande) tuin. Paden zijn er in verschillende soorten en maten. Het is daarom goed om eerst
stil te staan bij de volgende vragen. Waarvoor is het pad bedoeld? Wordt het vaak belopen of moet
het vooral de lijnwerking in de tuin ondersteunen? Voor vaak belopen paden, terrassen en het pad
naar de fietsenberging kan je beter voor gesloten bestrating kiezen.
De vijver
Geniet nu van je vijver en laat de beplanting zoveel mogelijk met rust. Het water is al een stuk
opgewarmd en de vissen zullen zich snel aanpassen aan de watertemperatuur. Als je vissen koopt in
een plastic zakje, breng deze dan zo snel mogelijk naar huis, want de zak bevat slechts een beperkte
hoeveelheid zuurstof. Laat de vissen voorzichtig in de vijver glijden. Als je het leuk vindt jonge visjes
groot te brengen, dien je voor bescherming te zorgen, bijvoorbeeld door de beplanting plaatselijk
niet teveel uit te dunnen. Geef de vijver een natuurlijke uitstraling door de Gele Lis, Kattenstaart,
Biezen, Varens, Hosta's en de Lisdodde langs de randen te planten.
Plant van bomen en struiken
Als je in deze tijd van het jaar nog bomen en struiken in de tuin wilt planten dan moet je
containerplanten gebruiken. Doordat het wortelgestel van deze planten nog niet voldoende
ontwikkeld is om de plant meteen van voldoende vocht te voorzien moet er regelmatig extra water
gegeven worden.
Heb je een vraag, mail deze naar: info@degroenehand.eu en kijk ook eens op www.degroenehand.eu

Foto: Ook rozen kan je nu in pot gekweekte exemplaren kopen. Veel rozen staan nu in bloei, zodat je
kunt kiezen op bloemkleur én geur.

