
De dagen worden langer 
Genoeg tijd om lekker in je tuin door te brengen, te genieten en de nodige tuinwerkzaamheden te 
doen. Begin juni een aantal belangrijke tuinzaken op een rij.  
 
Gazon 
Als je nog niet helemaal tevreden bent over het gazon, pak het dan nu aan. Bemesten, kale plekken 
inzaaien, hier en daar een plagje aandrukken: dan ziet het er zo een stuk beter uit. Laat het gras niet 
te hoog worden, dus maai minstens 1x per week. Dat geeft het mooiste resultaat. Bij warm weer niet 
te kort maaien en verwijder het grasmaaisel. Deze maand ook de tijd om het gras te bemesten. 
 
Vijver 
Niet-winterharde drijfplanten mogen weer in de vijver. Als je te veel eendenkroos hebt, gebruik dan 
een schepnetje om het uit de vijver te halen. Een dek van dit kroos verstikt de andere waterplanten. 
Water verdampt, dus vul de vijver regelmatig en geleidelijk bij. Troebelheid verhelp je met 
waterplanten en watervlooien. De Gele lis, Kattenstaart, biezen, varens, Hosta's en de Lisdodde doen 
het prachtig aan de waterkant.  
 
Zaaien 
Juni is heel geschikt voor het zaaien van Vergeet-mij-nietje, Juffertje in het groen, Leeuwenbekje en 
Campanula. Ze zaaien zichzelf uit en je vindt ze meestal het volgende jaar in de tuin terug. Water geven 
en sproeien is het geheim van je succes: liefst 's ochtends, nooit in de volle zon en liefst veel en niet 
zozeer vaak.  
 
Balkon 
Met de vloer van je balkon kun je van alles doen: vlonders, kunstgras, grind. En voor een simpele 
oplossing pak je de betonverf en breng je een mooie kleur aan. Denk ook aan verlichting: een lantaarn 
of een windlicht is gezellig. Er zijn ook buitenschemerlampen! Geef wekelijks vloeibare meststof aan 
je planten, daar fleuren ze van op. Hanging baskets doen het prachtig op het balkon. Vul ze aan met 
zomergoed, zoals het roosje "The Fairy", klimop of hangbegonia's. Breng sfeer op je terras of balkon 
met een dakje van rolgordijnen, die het zonlicht filteren en voor verkoelende schaduw zorgen. 
 
Oprit tegelen 
Volledig betegelde opritten zijn bij grote oppervlakten niet ideaal, omdat het water moeilijk kan 
wegzakken. Er zijn diverse mogelijkheden de oprit waterdoorlatend te maken. Met gras, grind of een 
combinatie van materialen. Maar begin altijd met een sterke, drainerende fundering. Bijvoorbeeld 
eerst een laag menggranulaat (gebroken puin) met daarboven een laag split. Door de geslepen kanten 
van het split wordt de ondergrond een vast, niet-schuivend geheel. Tot slot de zandlaag en dan kan 
met de bestrating worden begonnen. Er zijn poreuze tegels te koop of grasbetontegels met 
honingraatstructuur. Maar ook een laag grind is natuurlijk mogelijk.  
 
Klimrozen 
Heb je geen voortuin en wil je een roos tegen een gevel planten, dan is het weghalen van een paar 
stoeptegels de oplossing. In sommige gemeenten zijn hier speciale regels voor en moet je toestemming 
vragen. Vul de aarde met speciale rozengrond en maak de aarde in de pot van de roos goed nat. Haal 
de roos er voorzichtig uit en zorg dat de wortelkluit intact blijft. Plan de roos net zo diep als hij in de 
pot stond. Druk de aarde aan en geef flink water. Een klimroos is eigenlijk geen echte klimplant. Geef 
de plant een steuntje. 
 
Clematis 
Ze houden van vochtige grond, koele wortels en een warm hoofd, oftewel: voeten in de schaduw en 
bloemen in de zon.  Plant de Clematis in goed doorlatende grond. Geef regelmatig wat mest. Je 



voorkomt de beschadiging van de stengels door de clematis niet aan ijzer, maar aan geplastificeerde 
of houten klimrekken te binden. Schimmels kunnen de plant via scheurtjes binnendringen. Mocht de 
ziekte toch toeslaan, snoei de Clematis dan volledig terug. Er wordt vaak gedacht dat de Clematis alleen 
in mei en juni bloeit. Maar als je diverse soorten plant, kun je het hele jaar door deze sierlijke klimmer 
bloeiend in de tuin hebben, zelf tot aan de winter. 
 
Heb je een vraag, mail deze naar: info@degroenehand.eu en kijk ook eens op www.degroenehand.eu 
 
 

 


