Leven en kleur in de tuin
De tijd van nieuw leven en kleur in de tuin is eindelijk weer aangebroken. De planten zijn in volle
bloei en de tuin ruikt weer 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 seizoen
is begonnen en er is genoeg werk te doen.
Project van de week
Met een tuinoverkapping kies je het comfort van binnenshuis. Deze kan zowel een vrijstaande als
een overkapping aan het huis zijn. Een tuinoverkapping biedt volop mogelijkheden: installeer er een
comfortabele loungeset, creëer een aangename werkplek of verleng je keuken door een grote
eettafel in de ruimte te plaatsen. Je tuinoverkapping kun je naar eigen wens samenstellen. Er zijn
complete bouwpakketten. Wij plaatsen ze veel op maat gemaakt van geïmpregneerd vurenhout of
Lariks Douglas hout geheel naar de wens van de klant en mogelijkheden in de tuin. Lariks Douglas
heeft duurzaamheidsklasse 3-4, gaat lang mee en heeft een warme uitstraling. Op de foto zie je ons
laatste project met speelse vormen.
Plant van de week
Eigenlijk is lavendel een struikje en geen vaste plant, maar in de praktijk wordt lavendel toegepast als
een normale tuinplant. Bijen zijn dol op lavendel met heerlijke lavendelhoning als resultaat. Lavendel
houdt van luchtige grond, enigszins kalkhoudend. Een plek in de zon wordt aangeraden. De plant kan
redelijk tegen droogte en combineert goed met andere tuinkruiden, die hun oorsprong langs de
Middellandse Zee hebben. Het is belangrijk om lavendel goed te snoeien, anders gaat hij verhouten
aan de onderkant van de plant. Ik adviseer de plant ieder jaar in het voorjaar met een derde terug te
snoeien, na de bloei volgt de tweede snoeibeurt.
Tuintips voor begin april
Dit keer speciale aandacht voor je gazon: 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 weer gemaaid worden. Niet alle grassoorten groeien echter even
snel. Dit heeft als gevolg dat het gazon er na de winter hobbelig kan uitzien. Daarnaast is er verschil
in de kleuren groen te zien. Maai vanaf nu 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.
Bemest ook de andere planten. Ze nemen de voedingsstoffen nu optimaal op. Snoei de hagen, zoals
de liguster, de taxus en leylandii en snoei de klimop terug.
Weerspreuken april
April met z'n gril, doet wat 'ie wil.
April mooi en rein, in mei zal het donker zijn.
Aprilletje zoet, geeft nog wel eens een witte hoed.
Als april lacht, boerke wees voor uw oogst bedacht.
April klaar en rein, mei zal des te wilder zijn.
April vult vele zolders, dankzij de vele donders.
Heb je een vraag, mail deze naar: info@degroenehand.eu en kijk ook eens op
www.degroenehand.eu

