
Voorjaar in je tuin 
Enthousiast trekken de mensen in het voorjaar naar de tuincentra en kopen alles wat er gewoon 
leuk uitziet en meestal in bloei staat. Eenmaal thuis gekomen alles ingeplant ziet het er prachtig uit. 
Tot de voorjaarsbloeiperiode voorbij is en de tuin het hele verdere seizoen maar weinig kleur te 
bieden heeft. Beter is het om regelmatig een bezoek aan een tuincentrum te brengen en zo elk 
seizoen iets moois te kopen. 
 
Elke plant zijn eigen voeding 
De grond in de tuin is van belang voor een goede en gezonde groei van de planten. Met een eenvoudig 
testsetje kun je zelf de voedingstoestand en zuurgraad van de eigen tuingrond testen. De uitslag geeft 
precies aan wat, hoeveel en wanneer je moet bemesten.  
 
Klimplanten 
Deze worden vaak tegen een muur geplant. Hou echter een afstand van 40 tot 50 cm van de muur aan. 
Een muur ontrekt vocht aan de grond en de dakrand houdt regen tegen. Maak een ruim plantgat en 
meng de grond uit het gat met compost, organische mest en vul het plantgat daar mee op. Tot slot de 
eerste keer flink water geven. 
 
Bloembollen 
Als de bloembollen raken uitgebloeid, strooi dan wat organische mest. Het blad van de bollen sterft 
af, terwijl de bollen voedsel opslaan voor het volgende jaar. Zo kunnen de bollen jaren in de grond 
blijven en ieder jaar mooie bloemen leveren. 
 
Tuincentra 
Ga met een wensenlijstje op pad. Controleer de wortels in de pot. Hieraan kun je zien hoe het staat 
met de kwaliteit van de plant. Groeien er dikke wortels onder uit de pot dan staat de plant er (te) lang 
in. Is de wortelkluit uitgedroogd, dan is dat ook geen goed teken. Let ook op de kleur van het blad. 
 
Dahlia’s 
Ze zorgen voor een bloemenpracht met hun mooie kleuren vanaf juli tot ver in oktober. De knollen 
kunnen nu tot half mei de grond in en in potten en bakken worden geplant. Dahlia’s zijn krachtige 
groeiers die veel voeding nodig hebben. Geef ze tijdens de groei en bloei veel water. Ook af en toe wat 
bemesten tot augustus. Plant dahlia’s in de pot in potgrond en niet in tuinaarde. 
 
Tuinafscheiding 
Een tuinafscheiding is een belangrijk onderdeel van de tuin. Niet voor niets betekent 'tuin' 
oorspronkelijk 'omheining'. Er is een enorm assortiment hekken en schuttingen te koop, in vele 
materialen en stijlen. Het is belangrijk dat de stijl van een hek of schutting goed aansluit bij de tuin zelf.  
 
Overige tips 
Pas op voor de vogelnestjes als je klimplanten en struiken gaat snoeien. Maak potten en bakken schoon 
en zorg dat de afvoergaten vrij zijn van wortels en grond. Blijf de uitgebloeide bloemen van violen eruit 
halen om ze in bloei te houden en knip kuipplanten als Abutilon , Fuchsia en Brugmansia wat terug, 
zodat ze zich vertakken en compact blijven. 
 
Onkruid 
Onkruid begint deze weken weer te groeien. Schoffelen en met de hand onkruid wegtrekken is de 1e 
stap. Strooi daarna een laag mulch van 5 tot 10 cm. Het onkruid steekt dan niet snel meer de kop op. 
Gebruik gemaaid gras, compost, houtsnippers of cacaodoppen. 
 
Heb je een vraag, mail deze naar: info@degroenehand.eu en kijk ook eens op www.degroenehand.eu  
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Foto:  Voorkom onkruid in de voegen van je bestrating. De voeg moet smal zijn, omdat de voeg altijd 
het zwakke punt van de bestrating zal zijn. Minder voegoppervlak geeft minder onkruidproblemen. Er 
geldt wel een minimum breedte per voegmiddel. De voeg moet vast zijn, zodat onkruidzaad geen 
voedingsbodem heeft om in te ontkiemen. Het voorkomt ook gegraaf van mieren. De voeg moet 
waterdoorlatend zijn, omdat een droge omgeving minder aantrekkelijk is voor mos en onkruid. Zelfs 
als het terras voldoende afschot heeft, zal het sneller droog zijn met een waterdoorlatende voeg. Er 
zijn speciale voegmiddelen in de handel voor een onkruidvrij terras, samen met bovenstaande tips. 
 
 


