
 

 

Een regenboog van kleur 
In juni is er een regenboog van kleur in de tuin door de uitbundig bloeiende borders. De wind voelt 
lekker warm aan, er vliegen bijen van bloem tot bloem en rozen verspreiden heerlijke geuren. De 
zon gaat pas laat onder zodat we heerlijk lang van de tuin kunnen genieten. En er valt genoeg te 
doen. Lees over de tuinklusjes in juni. 
 
Plant van de week 
Heb je geen voortuin en wil je een klimroos tegen een gevel planten, dan is het weghalen van een 
paar stoeptegels de oplossing. In sommige gemeenten zijn hier speciale regels voor en moet je 
toestemming vragen. Vul de aarde met speciale rozengrond en maak de aarde in de pot van de roos 
goed nat. Haal de roos er voorzichtig uit en zorg dat de wortelkluit intact blijft. Plant de roos net zo 
diep als hij in de pot stond. Druk de aarde aan en geef flink water. Een klimroos is eigenlijk geen 
echte klimplant. Geef de plant een steuntje. Bemest de roos in juli als de eerste bloei achter de rug is. 
 
Project van de week 
We zijn bezig met de bouw van een grote tuinoverkapping, gemaakt van Douglas hout. Dit hout is 
afkomstig van de Douglasspar, die tegenwoordig ook in Nederland groeit. Douglas hout is heel sterk, 
recht en stabiel. Het heeft een warme kleur en met de jaren vergrijst het egaal en fraai. 
Tuinoverkappingen kun je als standaard pakket bestellen. Wij bouwen ze naar wens op maat. 
 
Zomerbloeiers 
Er zijn deze maand nog ruim voldoende soorten zomerbloeiers beschikbaar. Vaste planten in een wat 
groter formaat zorgen voor een snel resultaat in de tuin. Juni is heel geschikt voor het zaaien van 
Vergeet-mij-nietje, Juffertje in het groen, Leeuwenbekje en Campanula. Ze zaaien zichzelf uit en je 
vindt ze meestal het volgende jaar in de tuin terug. 
 
Water geven en sproeien 
Dat is het geheim van je succes: liefst 's ochtends, nooit in de volle zon en liefst veel en niet te vaak. 
Nieuwe aanwinsten bij het planten goed verzadigen door ze onder te dompelen in een emmer water 
voordat ze de grond in gaan. Zet de kamerplanten eens een dagje buiten! Daar frissen ze van op. 
 
Tuintips 
Als je nog niet helemaal tevreden bent over het gazon, pak het dan nu aan. Bemesten, kale plekken 
inzaaien, hier en daar een plagje aandrukken: dan ziet het er al weer een stuk beter uit. Bij veel 
mosvorming kun je overwegen een verticuteer machine aan te schaffen. Huur er anders één, het 
helpt echt. Eventueel na het verticuteren lichtjes inzaaien en met een grasroller vlak rollen.  
 
Vijver 
Laat de vijver en de beplanting eromheen zoveel mogelijk met rust. Niet-winterharde drijfplanten 
mogen in de vijver. Als je te veel Eendenkroos hebt, gebruik een schepnetje om het uit de vijver te 
vissen. Een dek van dit kroos verstikt de andere waterplanten. Water  verdampt, vul de vijver 
regelmatig en geleidelijk bij. Troebelheid verhelp je met waterplanten en watervlooien. De Gele Lis, 
Kattenstaart, biezen, varens, Hosta's en de Lisdodde doen het prachtig langs de vijver. 
 
Weerspreuken voor juni (zomermaand)  
Juni regen is Gods zegen. Komt de zon daarbij, dan maakt hij boer en stadslui blij. Vlug gras, slecht 
gewas. Mei koel en juni nat, is voor de oogst een ware schat. Met een zomerwervelwind, is het weer 
ons goed gezind. Komt in mei en juni veel onweer opdraven, dan is dat goed voor de klaver. 
Heb je een vraag, mail deze naar: info@degroenehand.eu en kijk ook eens op 
www.degroenehand.eu  

http://www.degroenehand.eu/


 

 

 


