
 

 

Mei is de maand van snoeien en wieden 
Lekker zonder jas naar buiten en aan de slag in je tuin, die tot leven komt. Pak het onkruid aan, top 
uitgebloeide bolgewassen, geef hagen en heesters een snoeibeurt en maak de vijver schoon. 
 
Project van de week 
Wilgentakken kun je op vele manieren in je tuin gebruiken. Denk maar eens aan een erfafscheiding 
van dit materiaal. Onlangs maakte ik met wilgentakken en beton plex op een natuurlijke manier een 
verhoogde bloembak. Het resultaat zie je op de foto. Zo’n bak van wilgentakken is ook de perfecte 
oplossing om verse groenten te verbouwen. 
 
Onkruid 
Onkruiden, die het beste uit de tuin geweerd kunnen worden, zijn de Paardenbloem en Ambrosia. 
Ambrosia komt in de Nederlandse tuinen de laatste jaren steeds vaker voor, mede doordat het zaad 
gebruikt wordt in vogelvoer en vetbolletjes. Tijdens de bloei komen grote hoeveelheden pollen vrij. 
Deze pollen zijn sterk allergeen en dat betekent dat ze snel hooikoortsklachten veroorzaken. Het 
aantal pollen dat verspreid wordt per plant is ruim één miljoen! Een eenvoudige oplossing voor 
Ambrosiabestrijding is het handmatig weghalen met wortel en al. Een alternatief is het gebruik van 
een effectief onkruidbestrijdingsmiddel.  
 
Plant van de week 
Lathyrus is een éénjarige klimplant die je tegen een rekje of een piramide van bamboestokken kunt 
laten groeien. Geef de plant voldoende voeding en je geniet wekenlang van de heerlijk geurende 
bloemen. Er zijn meer zomerse bloeiers die heerlijk geuren, zoals de Vlinderstruik. Bovendien maakt 
deze struik zijn naam waar: vlinders komen massaal op de bloemen af en leveren zo op een mooie 
zomerdag een heerlijk schouwspel op. 
 
Tuintips 
Slakken en oorwurmen kunnen oorzaak zijn van gaten in je planten. Natuurlijk kun je spuiten met 
een bestrijdingmiddel, maar er zijn andere oplossingen. Tegen slakken kun je iets met scherpe 
randen om de plant heen strooien, cacaodoppen of schelpen bijvoorbeeld. Om te voorkomen dat 
oorwurmen je planten stuk vreten moet je ze vangen. Je moet ze voorzien van een donkere, koele, 
vochtige plek. Zet een simpel terracotta potje gevuld met stro op zijn kop naast de plant. 
 
Voortdurende droogte 
Planten verdampen veel in deze periode dus geef nieuwe en kwetsbare planten regelmatig water. Als 
het wat langer droog is, zul je moeten sproeien. Let vooral op planten, die voor muren en 
schuttingen staan. Dat zijn meestal de droogste plekken in de tuin en daar verdrogen je planten dus 
het eerst. Geef op deze plaatsen regelmatig wat water. Dat is nodig om het water echt goed tot bij 
de wortels in de grond te laten doordringen. Als je 's morgens of 's avonds sproeit, is de verdamping 
het minst. 
 
Buxus 
Buxus is één van de weinige heesters, die zich gemakkelijk in vorm laat snoeien. Bollen zijn bekend, 
maar je kunt ook creatief andere vormen en figuren bedenken. Zet met een touw de contouren van 
de vorm uit en plant kleine Buxus. Snoei ze twee keer per jaar. Voor het snoeien altijd de struikjes 
nat maken. 
 
Heb je een vraag, mail deze naar: info@degroenehand.eu en kijk ook eens op 
www.degroenehand.eu  
 

http://www.degroenehand.eu/


 

 

 
 


