Voorjaar
Afgelopen week een heerlijk lentegevoel en een mooi moment onze tuinrubriek met tips en tops te
starten, want er valt genoeg te doen en te genieten! Op 14 april jl werd de Floriade Expo 2022
geopend door onze koning. Een mooie tuinbouwtentoonstelling met de geur en kleur van bloemen,
planten, groenten en fruit. De Floriade vindt slechts één keer in de 10 jaar plaats, dus mis het niet!
De Floriade in Almere is t/m 9 oktober geopend.
Planttijd
April is de maand om te planten, de grond warmt langzaam op en de planten worden sterk en stevig.
Rozen kunnen nog geplant worden, ze bloeien deze zomer al. De kuipplanten, die in de schuur hebben
overwinterd, mogen naar buiten! Kies een bewolkte dag, liever niet meteen in de volle zon zetten. Het
zaad van vaste planten of éénjarigen kan in de volle grond. Niet té enthousiast onkruid wieden, het
kunnen heel goed zaailingen van vorig jaar zijn.
Plant een bloeiende boom
Elke tuin heeft een boom nodig. Die geeft door zijn hoogte structuur aan de tuin. Het is een aanwinst
een boom met bloemen te kiezen, zoals de Mangolia, ook wel tulpenboom genoemd. De bloemen zijn
wit met roodpaarse strepen. Een alternatief is de sering Syringa vulgaris. Paarse bloemen met een wit
randje. Ook de boerenjasmijn (Philadelphus coronarius) is een mooie bloeiende boom met tuilen
losse, roomwitte bloemen. En wat dacht je van een fruitboom: bloesem in het voorjaar en fruit in het
najaar.
Snoeien
Het meeste snoeiwerk moet nu achter de rug zijn, dus nu een kwestie van bijhouden. De heg krijgt een
maandelijkse snoeibeurt en vergeet de katjeswilg en de heideplanten niet. De voorjaarsbloeiers kun
je het beste meteen na de bloei snoeien: de forsythia, het Chinees klokje, de ribes, de prunussen.
Gazon
Knip met een snoeischaar al het gras dat over de randen groeit af. Zo ziet het gazon er voor het oog
weer mooi uit. Controleer op kale plekken. Voor een snel resultaat steek je de rotte of lelijke plek in
een vierkant uit en vul je dit op met een op maat gesneden plag. Als er veel water op bepaalde plaatsen
staat, prik dan met een mestvork in de grond en beweeg lichtjes heen en weer. Het water kan dan
weg.
Vijver
Oude resten en dode bladeren van waterplanten vis je nu uit de vijver. Controleer je waterlelies, zijn
ze niet losgeraakt? Ze gaan nu uitlopen. Langs de vijver bloeit nu de gele dotter.
Zomerbollen
April is de maand voor de zomerbollen. Een aanrader is de Abessijnse gladiool Gladiolus callianthus
vanwege het frisgroene grasachtige blad en de heerlijk geurende bloemen. De bollen gaan 10 cm de
grond in. Gladiolen zijn ook mooie bloeiers van juli tot september. Deze bollen gaan 15 cm diep.
Balkon
Fuchsia's en geraniums mogen je balkon op. Denk aan lekkere verse grond en organische mest, dan
zijn ze tevreden. Kies speciale geraniumgrond, die houdt water beter vast. Als je de potten en
bloembakken hebt opgefrist, vul ze dan naar hartenlust met alles wat bloeit en groeit. Maak een minivijvertje op je balkon: vul een teil met waterlelies en waterplanten. Er zijn mini-waterlelies te koop, die
het goed doen in een grote bak.

Groene aanslag
Aanslag op het terras is bijna niet te voorkomen, omdat in de winter de zon minder schijnt. Tijd om de
aanslag te verwijderen met een hogedrukreiniger. Dat geldt niet voor houten vlonders. Door de kracht
van het water gaan de vezels openstaan en zal het hout nog groener worden. Vaak is een harde bezem
al voldoende voor de schoonmaak. Even wat schelpenzand over de stenen geeft met vegen een sneller
resultaat. De voegen maakt je schoon met een mesje of speciale voegenborstel. Gebruik voor
tuinmeubels een sopje van vloeibare zeep. Voor kunststof meubels doe je wat soda in het water.
Bakken van zachthout krijgen weer een mooi kleurtje met tuinbeits.
Heb je een vraag, mail deze naar: info@degroenehand.eu en kijk ook eens op www.degroenehand.eu

