
 

 

De zomer in aantocht 
Overal is in de natuur te merken, dat de zomer in aantocht is. De vogels zijn druk in de weer: ze 
maken nestjes en leggen eitjes. Kleurige borders en voorjaarsbloeiers maken de tuin tot een fleurig 
geheel. 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. 
 
Project van de week 
Met het leggen van grindroosters maak je een waterdoorlatende, stabiele spoorvrij en 
onderhoudsarm halfverhard pad of oprit, waar je niet meer in wegzakt met auto, fiets of rolstoel. 
Grindroosters gevuld met grind, split of zand geven je tuin of oprit een duurzame eigentijdse look 
Deze opdracht heb ik onlangs uitgevoerd in combinatie met gras. Op die manier kan de grond met  
graslaag  tot wel 3500 kg hebben en laat geen sporen na. 
 
Plant van de week 
Siergrassen zijn ideale planten om gaten in je border op te vullen. Laagblijvende wintergroene 
siergrassen zijn uitstekende bodembedekkers, die het onkruid goed kunnen onderdrukken. Ze 
combineren mooi met vaste planten zoals Echinacae, Helenium, Verbena en andere late bloeiers. 
Daarnaast passen siergrassen mooi in een vijver- of Japanse tuin. De meeste grassen kun je nu 
snoeien en planten. Ze zijn op hun mooist vanaf de nazomer tot diep in de herfst. Ook in de winter 
leveren ze een mooi silhouet op. Er zijn wintergroene, lage, hoge en bloeiende siergrassen.  
 
Tuintips 
Met een bodembedekkende laag van bijvoorbeeld compost of houtsnippers hou je het vocht langer 
vast in de grond. Sproei vroeg in de ochtend of in de avond, dan verdampt er veel minder water.  
Geef vooral water bij de plantenwortels. Sproei alleen waar de planten er om vragen, dus voorkom 
een nat terras of natte muren. Vang regenwater op in een regenton met tapkraantje. Maak vanaf de 
regenton een overloop naar de vijver, zodat vanuit een overstromende ton de vijver wordt bijgevuld. 
 
Zomerbollen 
Plant je op dit moment en de komende weken. Gladiolen, Dahlia’s en Montbretia’s zijn geschikte 
soorten om de bloemen te plukken. Maar je kan ook gaan zaaien. Goudsbloemen zaai je vanaf april 
en pluk je vanaf juni. Korenbloemen trekken vlinders en blijven lang mooi als je ze plukt. En dan het 
Juffertje-in-‘t-groen. Pluk deze bloemen niet allemaal. Als ze uitgebloeid zijn veranderen ze in een 
soort doosjes met zaad erin. 
 
Pioenroos 
In het voorjaar schieten de scheuten van de Pioenroos de grond uit. Ze passen goed in de border met 
andere bloeiende planten. Ze hebben weinig last van ziektes en plagen. Soms wordt deze roos 
aangetast door de grauwe schimmel, vooral bij regenachtige periodes. Bemest de Pioenen met 
biologische mest om de zes weken. Knip alleen bij jonge Pioenrozen de uitgebloeide bloemen af en 
laat rijpere exemplaren zitten. 
 
Lezersvraag 
Wanneer kan ik mijn coniferen snoeien? Antwoord: Coniferen snoei je eind april voor het eerst en 
half augustus voor het laatst. Er moet geen nachtvorst meer worden verwacht.  Heb je een vraag, 
mail deze naar: info@degroenehand.eu en kijk ook eens op www.degroenehand.eu  
 

http://www.degroenehand.eu/


 

 

 
 
 


