Nieuw leven en kleur in de tuin
De planten zijn in volle bloei en de tuin ruikt fris. De vogels maken nestjes en veel dieren worden
weer wakker na een lange winterslaap. Kortom, het seizoen is begonnen en er is genoeg werk te
doen. De tuin kan wel weer wat nieuwe soorten beplanting gebruiken. Er is genoeg te koop.
Kruidentuin
Heb je wel eens aan een kruidentuin gedacht? Dan is het nu het juiste moment. Anijs, Venkel,
Peterselie, Bonenkruid, noem maar op, mogen nu gezaaid worden. Het is tijd om de druif te planten.
De druif kan het best tegen een zuidmuur of een schutting gezet worden. Zo wordt het knakken
voorkomen en de beste groei bevordert. Plant ook eens wat aardbeienplanten. Maak als eerste het
aardbeienbed goed schoon. Haal eventueel de te groot uitgroeiende planten eruit en plant daarvan de
jongste delen. Groenten staan graag op een zonnige en lichte plaats. Toch zijn er veel soorten die in
minder goede omstandigheden ook goed groeien. Dit zijn aardappelen, erwten, spinazie, tuinbonen,
rabarber, andijvie, spruitjes en tuinkers.
Grassen
Zijn heel decoratief in je tuin. Pampasgras (Cortaderia) is een mooi, maar hoog gras. De opvallende
witte pluimen verschijnen in het najaar en blijven de hele winter decoratief. Dit gras houdt van een
zonnige standplaats en vraagt om een grote pot met brede basis om omwaaien te voorkomen.
Vedergras (Stipa) maakt fijne, dichte pollen. 's Zomers komen er sierlijke zilveren pluimen aan. En voor
wie het echt klein wil houden: blauw schapengras (Festuca glauca) vormt blauwe polletjes van
maximaal 30 centimeter hoog. Zegge (Carex) vormt mooie, niet te hoge pollen. Een zegge is te
herkennen aan de driekantige stengel. Veel zegges houden ook 's winters hun kleur. Dit gras doet het
niet alleen goed in de volle zon, maar ook in de halfschaduw. Een aanwinst om in een mooie pot of
mand neer te zetten.
Ooievaarsbekken (Geranium)
Zijn er wel in 300 soorten, genoemd naar de oude Griekse plantnaam geranion, wat ‘kraanvogeltje’
betekent. De vorm van de vrucht lijkt wel wat op de kop met snavel van een kraanvogel. Het zijn sterke,
zeer rijk bloeiende tuinplanten waarbij roze, lila en blauwe bloemkleuren overwegen. Veel soorten
zaaien zichzelf ook uit. Geraniums wisselen in hoogte van 15 cm (de lilaroze G. cinereum ‘Ballerina’)
tot wel 100 cm (de karmijnroze ‘Patricia’). Tuingeraniums bieden een fantastische bron van kleuren in
ruil voor een minimum aan inspanningen
Kraanwater of regenwater?
Wat is nu het beste voor de tuin? Antwoord: regenwater bevat nauwelijks kalk en dat is beter voor
(pot) planten en kamerplanten. Het regenwater is al op temperatuur, dus aangenaam voor de planten.
Regenwater opvangen is ook riolen ontzien. Door de lage Ph waarde heb je wel snel last van mos in
het gazon. Regenwater is te zacht en te zuur om de vijver te vullen. Kraanwater heeft het gemak van
de kraan opzetten. Het is goed voor kalkminnende planten als Lavendel en Buxus en het gazon.
Kraanwater is prima om de vijver te vullen. Er zijn ook nadelen. Sommige planten schrikken van het
temperatuur verschil, vooral zomers. De meeste planten zijn niet gediend van de hoge dosis kalk. En
het is zuiver drinkwater, dat zo in het riool kan verdwijnen. Het is dus een kwestie van nadenken en
afwisselen, afhankelijk van het type plant.
Heb je een vraag, mail deze naar: info@degroenehand.eu en kijk ook eens op www.degroenehand.eu

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.

