
Rozen in je tuin 
Wil je rozen in de tuin, zoek ze dan nu op geur en kleur uit. Schaf tegelijkertijd speciale rozengrond 
aan, zodat je de roos meteen kunt planten. Kies een plek met voldoende zon en geef de roos de 
ruimte. Dat voorkomt meeldauw en andere ziektes, omdat de wind er doorheen kan waaien en 
dauw en regen snel opdroogt. Zet de roos met pot in een emmer water. Maak een plantgat. Plant 
de roos zo diep dat de bovenkant van de kluit gelijk komt met de grond eromheen. Stort een 
bodempje speciale rozengrond in het plantgat. Geef de roos drie weken lang extra water. 
 
Rotstuin 
Voor een tuin die niet zo vruchtbaar is een alternatief het maken van een rotstuin. Neem wat kiezels 
en keien en plant wat Fijnstraal, Primula en Slaapkamergeluk. Natuurlijk zijn er nog vele andere soorten 
bodembedekkers te koop. De planten vormen mooie tapijten met structuren en vaak opvallende bloei. 
Er zijn diverse soorten leisteenbollen te koop, waaruit je water kunt laten borrelen. Dit staat ook mooi 
in de rotstuin en is een goed alternatief voor een vijver. Het is ook leuk tijdens je vakantie mooie platte 
stenen en kiezels te verzamelen. Zo maak je een oertijd expositie in je tuin. Een stapel, een kring, een 
hoopje stenen bij elkaar kan heel mooi staan.  
 
Tuinklussen 
Knip de hagen stevig. Snoei ze goed terug. Zo krijg je een mooie dichte haag. Haal wilde scheuten 
onderaan de rozen met de hand weg. Ze kosten de plant veel energie. Trek de scheut naar beneden 
van de stam. Zo is de kans op hergroei het kleinst. Knip lelijk blad van uitgebloeide bollen nu weg. Het 
is nu zo’n zes weken na de bloei, dus de bollen hebben voldoende voedsel voor het volgend jaar 
kunnen opslaan. Heb je aardbeien in je tuin? Doe dan een beetje stro onder de aardbeien. Je voorkomt 
zo dat laaghangende vruchten tijdens een regenbui spatten aarde krijgen en dan gaan schimmelen. 
Het gazon groeit nu snel en dat kost veel energie. Tijd voor de 2e bemesting van het gazon. 
 
Border 
Ga je een border aanleggen of vernieuwen met planten, dan hierbij wat tips: zorg voor een fundament 
van sterke vaste planten met een lange bloeitijd. Maak van planten die lang bloeien grotere groepen. 
Zo ontstaat er een natuurlijk beeld als niet alle groepen planten even groot zijn. Respecteer de 
groeivorm van de plant. Geef bijvoorbeeld siergras met hangende bloeiaren de ruimte. Herhaal 
bepaalde planten in de border. Let tot slot op de verschillende bloeitijd van de planten. Zorg voor de 
nodige afwisseling in bloeitijd, bladvorm en kleur. 
 
Hooikoorts 
Als je last hebt van hooikoorts is een vijver een goed alternatief. Waterplanten zorgen bijna nooit voor 
hooikoortsklachten.  Gazon dat vaak gemaaid wordt geeft meestal weinig klachten, maar  zorg ervoor 
dat gras niet gaat bloeien. Vervang eventueel het gras door grind, boomschors, bestrating of 
bodembedekkers. Geschikte bodembedekkers zijn Longkruid, Dovenetel, Hondsdraf en Maagdenpalm. 
 
Kleinfruit 
Bessen, bramen en aardbeien wordt ook wel kleinfruit genoemd en is eenvoudig te oogsten in eigen 
tuin. Kleinfruit is zeer populair in de moestuin, in de border tussen de vaste planten en natuurlijk ook 
in pot. Het is makkelijk, leuk en lekker om je eigen fruit te kweken en van de oogst te genieten. 
Wanneer je in de tuin aan de slag gaat, gebruik dan verse potgrond voor kleinfruit om de bodem te 
verbeteren. 
 
Heb je een vraag, mail deze naar: info@degroenehand.eu en kijk ook eens op www.degroenehand.eu 
 
 
 

http://www.degroenehand.eu/


 
 
Foto: combinatie van rotstuin, vijver en gazon 
 
 


