Hartje zomer
Het is hartje zomer en de borders kleuren en geuren door allerlei bloemen. Door het warme weer
is het heerlijk en gezellig om in de buitenlucht te eten. Let wel op dat de beplanting door warmte en
droogte veel water nodig heeft.
De vijver
Wil je meer dieren bij de vijver? Leg dan een steen aan de zonnige kant van de vijver. Kikkers en andere
koudbloedige dieren moeten zich dagelijks opwarmen en zullen dus op de steen gaan zitten. Ook
vlinders maken graag gebruik van zo'n warme steen. Door de hogere watertemperaturen hebben de
vissen nu meer behoefte aan voedsel. Geef af en toe een paar regenwormen en wat voorgeweekte
sla. Knip uitgebloeide waterlelies regelmatig weg. Dit komt de bloei ten goede.
Tuintips / -onderhoud
Maai het gras niet te kort om felle verbranding door de zon te voorkomen. Een grashoogte van 3 tot 5
cm is prima voor de huidige weersomstandigheden. Grasresten van het maaien kunnen in de borders
worden gestrooid. Dit houdt de grond vochtig en zorgt er tegelijkertijd voor dat onkruid weinig ruimte
heeft om te groeien. Het is verstandig om in de vroege ochtend of in de namiddag te sproeien.
Waterdruppels hebben namelijk de werking van een vergrootglas. Door de zon ontstaan er
brandplekken op het gazon en op de beplanting en water verdampt gedurende de middag meteen.
Bemest het gras maandelijks voor een mooi gazon. Doe dit bij voorkeur wanneer er een regenbui op
komst is, zodat de mest goed kan inwerken.
Project van de week
Een tuin met alleen gras en beplanting kan prachtig zijn, maar met een stuk grond is veel meer
mogelijk. Zo kun je met siertegels een mooi terras aanleggen. Deze tegels zijn er in allerlei soorten en
maten. Gestraald, gecoated, glanzend, dof, korrelig, geaderd, klassiek en modern, noem maar op. Er
zijn tegels die vooral dienen om een terras een mooi aanblik te geven, maar ook tegels met een antislip
karakter, die erg geschikt zijn voor bijvoorbeeld kindervriendelijke terrassen of rond vijvers en
zwembaden. Het ligt er maar net aan wat je zoekt bij een tegelsoort. Moeten de tegels makkelijk te
onderhouden of waterafstotend zijn, moeten ze een chique stijl uitstralen, moeten ze een authentiek
karakter hebben, moeten ze bij een entree komen te liggen of in een serre?
Bloeiend goed
Ga 's ochtends de tuin in om verse bloemen te plukken. Knip of snij de bloemen af en zet ze zo snel
mogelijk in het water. Zo geniet je echt van de zomer in je tuin. Meerjarigen zoals Vergeet mij niet,
Juffertje in het groen, Leeuwenbekje, Stokrozen en Campanula's kunnen deze maand nog gezaaid
worden. Let erop dat planten met een groot blad tijdens droog weer ook genoeg water krijgen. Het
water loopt namelijk snel van de grote bladeren af en bereikt zo nauwelijks de grond.
Weerspreuken juli
In juli zonnebrand wenst ieder op het land.
Wisselen in juli regen en zonneschijn 't zal voor de boeren kermis zijn.
Juli dagen hel en klaar, heten altijd een goed jaar.
Mistsluiers in de vroege nacht, geven juli dagen de volle pracht.
Wil september vruchten dragen, dan in juli hitte om te klagen.
Heb je een vraag, mail deze naar: info@degroenehand.eu en kijk ook eens op
www.degroenehand.eu

