Heerlijk op een terrasje
Onze tuin betekent niet alleen het noodzakelijke onderhoud, maar ook genieten. Om heerlijk in de
tuin te kunnen zitten wordt er in de meeste tuinen een terras of een gazon aangelegd. Voordeel
van een terras is dat je er 's morgens al kunt zitten - gras is dan vaak nog nat van de dauw. En 's
avonds houden stenen de warmte langer vast. Een logische plaats voor het terras is grenzend aan
het huis, en met name de keuken. Maar ook zon, beschutting en privacy is van belang. Het prettig
als er een mogelijkheid van schaduw is op erg warme momenten. Je kunt overwegen meerdere
terrassen aan te leggen.
Aanleg terras
De aanleg van een terras is een hele investering. Het kan goedkoop door oude stenen op de kop te
tikken of een combinatie te maken van bijvoorbeeld gewone stoeptegels en andere stenen. Er zijn
veel nieuwe materialen verkrijgbaar en daardoor ook mooie effecten te maken. Ga er van uit dat het
terras, ook qua kleur, moet passen bij het huis. Om een beetje comfortabel te kunnen zitten is een
oppervlakte van 12 m2 het minimum, bij een groot terras (meer dan 20 m2) is het van belang in de
gaten te houden dat het toch nog gezellig blijft. Bedenk waarvoor het terras gebruikt gaat worden
(een grote eettafel, ligstoelen, barbecue?) en pas het formaat daarop aan. Bedenk ook of je een
fontein of verlichting wilt hebben - de kabels kunnen voor de aanleg van het terras nog makkelijk
worden gelegd.
Snoeiwerk coniferen
Eind augustus zijn de meeste hagen gestopt met groeien. Scheer coniferenhagen nooit na augustus,
want dat gaat ten koste van de winterhardheid. Plaats aan het begin en aan het einde van de haag
een paal en span daartussen een touw die je kunt gebruiken als leidraad. Let er bij het snoeien op dat
het bewolkt weer is, want als de zon te fel schijnt heb je nog steeds kans op verbranding. Snoei niet te
diep. Een conifeer loopt niet uit wanneer je in het oude (hout met dode naalden) hout snoeit. En
gebruik een scherpe heggenschaar, zodat je geen rafelige snoeiwonden maakt. Is de haag eenmaal
aangetast en bruin dan is er maar één remedie: rooi de haag.
Een andere haag
Vervang je haag door de altijd weer uitlopende Taxus of zet een scherm met klimop als afscheiding.
Zolang de gewenste hoogte bij een loofbladerenhaag niet bereikt is, snoei je de omhoog groeiende
takken ieder jaar een stuk terug. Dit bevordert de groei van de zijtakken. Snoei alle snoeivormen van
heesters zoals Buxus, Liguster, Lonicera, Taxus. De bladverliezende Liguster herstelt zich ook altijd
weer.
Isoleren met Hedra
Bij groenblijvende klimmers gaan de gedachten meestal eerst uit naar de klimop (Hedera). Vooral
voor een oud, niet zo goed geïsoleerd huis een aanrader: de klimop houdt kou en warmte buiten.
Oogsttijd
Komende weken is de tijd om appels, peren en pruimen te oogsten. Verwijder de overtollige vruchten
die in groei zijn achter gebleven. Zo zorg je ervoor dat de andere vruchten groter worden. Het is nu
ook de periode om bessen, bramen en frambozen te oogsten. Deze struiken mag je vervolgens
terugsnoeien. Het is goed om in augustus de fruitbomen extra vitaminen te geven. Op die manier
voorkom je ziekten en schimmels in de bomen.
Heb je een vraag, mail deze naar: info@degroenehand.eu en kijk ook eens op www.degroenehand.eu

Terrassen en paden kunnen ook uit grind bestaan. Als je er anti-worteldoek onder legt, krijg je minder
onkruid in het grind, terwijl het wel water- en luchtdoorlatend is.

