
 

 

April plantmaand 
April is de maand om te planten. Met de temperaturen van de afgelopen week warmt de grond op 
en de planten worden sterk en stevig. Rozen kun je nu nog planten. De kuipplanten, die in de 
schuur hebben overwinterd, mogen naar buiten. Kies een bewolkte dag. Dat is beter voor de 
planten dan direct de volle zon. 
 
Project van de week 
Het voorjaar is het moment voor een nieuwe schutting of het planten van een erfscheiding. Wij 
hebben het er nu druk mee. In de achtertuin mag een muur of schutting maximaal 2 meter hoog zijn. 
In de voortuin 1 meter, tenzij de gemeente anders voorschrijft. De afscheiding is in principe 
gezamenlijk eigendom, dus redelijk dat de buren de kosten delen. Wel eerst overleggen! Voor 
beplanting geldt dat de gemeente geen maximale hoogte voorschrijft, tenzij het vrije uitzicht wordt 
belemmerd. Tussen een boom en erfgrens moet 2 meter afstand zitten. 
 
Plant van de week 
Bodembedekkers zijn laagblijvende planten, die meestal breeduit groeien en zo een groot oppervlak 
bedekken. Doordat de grond bedekt is, krijgt onkruid geen kans en hoef je minder te wieden! 
Bovendien voorkom je snelle uitdroging van de grond en ga je tegen dat katten in de tuin graven. 
Kortom, een super oplossing met hoge sierwaarde tegen veel voorkomende problemen in de tuin. 
Welke bodembedekker je kiest, hangt voornamelijk van de standplaats af. Wil je ze planten op een 
zonnige plek, kies dan voor bodembedekkers met behaard of grijs blad. Deze bladeren verdampen 
minder water en kunnen daardoor goed tegen hitte. Populaire bodembedekkers die op een zonnige 
standplaats kunnen staan zijn: Alchemilla mollis (vrouwenmantel), Geraniums (ooievaarsbek) en 
Anemoon. Bodembedekkers met glanzend blad komen in de schaduw goed tot hun recht. Populaire 
bodembedekkers die op een schaduwrijke plek kunnen staan zijn: Vinca's (maagdenpalm), 
Pachysandra (schaduwkruid) en Luzula Nivea (veldbies). 
 
Tuintips voor begin april 
In de vijver begint  weer van alles te leven. Haal oude resten en dode bladeren van waterplanten uit 
de vijver. Controleer je waterlelies, zijn ze niet losgeraakt? Ze gaan nu uitlopen. Er zijn mooie mini-
waterlelies te koop, die het ook goed doen in een grote bak op het balkon. Langs de vijver steekt de 
Gele Dotter nu z'n kop op, maar er is nog meer keus. Deze maand kun je volop nieuwe waterplanten 
in de vijver plaatsen. Zuurstofplanten voor in de vijver zijn belangrijk, vul ze aan. 
 
Plant een boom 
Plant zelf eens een mooie boom in de tuin. Zoek de juiste plek en hou reken met het aantal uren zon 
dat er valt en de windgevoeligheid. Lees wat er op het plantlabel staat en controleer bij aankoop of 
de boom er gezond uitziet. Vraag aan de verkoper advies over de soort en standplaats. Til de boom 
niet aan de stam op, want zo kunnen de wortels beschadigen. Probeer de boom te vervoeren door 
de pot op te tillen. Het plantgat moet ongeveer twee keer zo diep zijn als de pot of wortelkluit. Maak 
de aarde in het gat goed los en geef goed water. Nu de boom planten en het gat opvullen met een 
mengsel van aarde en compost. Dan opnieuw en regelmatig water geven. 
 
Heb je een vraag, mail deze naar: info@degroenehand.eu en kijk ook eens op 
www.degroenehand.eu  
 

http://www.degroenehand.eu/


 

 

 
 

 


