Snoeitijd
De meeste bladdragende hagen zoals Beuk, Haagbeuk, Lonicera, Buxus, Hulst, Laurierkers, kunnen
in mei voor de eerste maal worden gesnoeid. Zorg ervoor, dat de haag naar boven toe wat smaller
wordt, zodat ook de onderkant voldoende licht krijgt. Met coniferen en Taxus kun je het beste nog
wat wachten (beter in juni snoeien). Knip coniferen niet af tot op het kale hout, want ze zullen niet
meer uitlopen. Alleen bij Taxus is dat wel toegestaan.
Zomerbollen
Kunnen nu in de volle grond worden geplant. Dahlia''s bloeien tot de herfst door en je kunt er mooie
boeketten van plukken. Pioenrozen en oosterse Papavers groeien nu razendsnel. Zet om de plant een
speciale steunring om te voorkomen dat straks de grote bloemen topzwaar worden en zo makkelijk af
kunnen breken.
Hortensia
De Hortensia erg populair, want ze garanderen een lange bloeitijd, van eind juni tot de eerste vorst. Er
zijn verschillende soorten Hortensia's in drie hoofdkleuren: blauw, roze en wit. Alleen de witte
Hortensia is "kleurecht". Dat wil zeggen dat deze Hortensia op elke grondsoort zijn witte bloemen
houdt. De bloemen van de blauwe Hortensia blijven alleen blauw op zure grond met een ph-waarde
van 6 of lager. Op andere grondsoorten krijgen de oorspronkelijk blauwe bloemen na verloop van tijd
een roze (of rode) tint. Hortensia's houden van vochtige schaduwrijke plekken. Voor een optimale bloei
is regelmatige bemesting met een speciaal voor Hortensia's verkrijgbare meststof onontbeerlijk. Pas
overigens op met het snoeien van je Hortensia. Niet alle soorten zijn hier even goed tegen bestand.
Tuinmeubilair
Mei is een goede maand om het tuinmeubilair eens een leuk kleurtje te geven. Meubels, hekken,
schuttingen en tuinhuisjes gaan langer mee door ze te beitsen of te schilderen. Zo wordt hout
beschermd tegen de invloed van vocht, wisselende temperaturen en zonlicht. Bovendien staat het
netjes. Dek wel de planten en bestrating goed af.
Compost
Door tuin- en keukenafval te verzamelen en gevarieerd op de composthoop te brengen, krijg je
waardevolle humus wat weer ten goede komt aan uw planten. Met hout en gaas kun je een raamwerk
maken. Ook zijn er kant-en-klare compostsilo’s te koop. Om verzuring te voorkomen, want daar
houden de micro-organismen niet van, wat snelwerkende kalk laag voor laag strooien. Grasafval is
minder geschikt. Dit kan het beste in de groene container.
Overige tips
Kuipplanten, perkgoed en éénjarigen hoeven de eerste maand niet te worden bemest, omdat er
voldoende meststoffen in het potgrondmengsel verwerkt zijn. Duw de potgrond rond de wortels goed
aan en geef na het inplanten rijkelijk water. Bij zonnig weer moet je nu de planten in potten en bakken
iedere dag water geven. Als je een hangmand samenstelt, stop dan een stuk plastic of een schotel
onderin, zodat er wat water in kan blijven staan. Dan verdroogt zo’n mand lang niet zo snel.
Als je vaste planten in een border zet, let dan op de kleuren van de bloemen, de bloeitijd, de vorm en
grootte van de bladeren en op de hoogte van de plant. De bloeitijd staat op het plantenetiket vermeld.
Het is aardig, als er altijd iets in bloei staat.
Heb je een vraag, mail deze naar: info@degroenehand.eu en kijk ook eens op www.degroenehand.eu

Foto: Groot onderhoud vijver. Haal overtollige planten zoals Eendenkroos en algen uit de vijver. Het is
nu de tijd om nieuwe planten in de vijver te zetten. Vorstgevoelige soorten als de Mosselplantjes en de
Waterhyacint kunnen nu de vijver in. Verplant eventueel bepaalde soorten zoals de Waterlelie, die een
kleiachtige grond nodig hebben om goed te kunnen bloeien. Hou eenderde deel van het oppervlak vrij
van beplanting, zodat er nog voldoende licht in het water kan schijnen. Controleer of de vissen geen
ziekten hebben, indien nodig behandel ze dan. Let er bij het weghalen van wieren en andere planten
uit de vijver op, dat er geen kikkervisjes of salamanders tussen zitten.

