Het is volop zomer
Zomer betekent rust in de tuin voor je planten. Je kunt ze nu beter niet verplanten. Na de langste
dag gaan de dagen weer korter worden en steekt de plant steeds minder energie in de groei. Je kunt
dus beter even wachten. Heb je nog planten nodig? Veel tuincentra geven in juli kortingen op vaste
planten die ‘over’ zijn. Deze nieuwe planten wel goed verzorgen en veel water geven.
Snoeien
Een beetje snoeien kan geen kwaad, maar doe dat niet boven de 25 graden. Lavandula stoechas kan
iets worden terug gesnoeid, voor een tweede bloei. Ook de haagbeuk, berk, esdoorn en walnoot
kunnen worden gesnoeid nu ze helemaal in blad staan.
Gazon
Het gazon is om te gebruiken. Lekker om languit op te liggen. De kinderen plenzen elkaar nat onder de
sproeier, of kruipen op hun knietjes over het gras. Maai wel elke week het gras, dat is echt nodig.
Verwen je gras niet teveel: besproei het alleen als het echt nodig is. Alleen nieuwe gazons geef je wel
veel water. Sproei nooit in de zon, want de waterdruppels werken als een brandglas. Geef het gazon
ook elke maand wat mest, maar pas op voor over doseren.
Vijver
Heerlijk verfrissend, zo'n waterpoeltje in je tuin. Met een klaterend fonteintje erbij is het een ideaal
decor voor een zwoele zomeravond. Houd het waterpeil van de vijver in de gaten en vul regelmatig
bij. De combinatie van warm weer en stilstaand water kan funest zijn voor je vissen en planten. Een
fonteintje zorgt voor circulatie en zuurstof. Dun de zuurstofplanten uit en verwijder kroos met een
schepnetje. Maak de filters schoon en let op de algen, je kunt ze bestrijden met zuurstofplanten. Ook
watervlooien willen helpen, maar de vissen zijn er ook dol op.
Klimplanten
Zijn bruikbaar in iedere tuin. Er bestaan duizenden soorten. Ze bedekken een lelijke schuur, klimmen
in een dode boom en groeien tegen een kale muur. Ze nemen weinig ruimte in en vragen betrekkelijk
weinig aandacht, wanneer ze eenmaal zijn gesetteld. Af en toe opbinden en bijknippen, meer werk
vragen ze niet. Clematis, Kamperfoelie en Klimroos zijn bekende soorten. Maar waarom zou je niet
een heester of zelfs een boom tegen de gevel plaatsen? In feite gebeurt dit al jaren met de Vuurdoorn
(Paracantha) en de Winterjasmijn (Jasminum nudiflorum).
Onkruid
Heb je veel last van onkruid in de borders? Denk dan eens aan het aanbrengen van cacaodoppen als
natuurlijke bodembedekker. De planten blijven sterker en wortelrot wordt tegengegaan door de
verschillende voedingsstoffen die ze afgeven. De doppen werken vochtregulerend: de grond droogt
niet te snel uit. En in een periode van veel regen zorgen ze voor een goede drainage. Ze voelen niet
prettig aan voor katten en slakken, die je daarmee uit je tuin weert. Een laagje van 4-5 cm is voldoende
voor een heel tuinseizoen zonder onkruid. De natuurlijke bruine kleur staat verzorgd en decoratief.
Heb je een vraag, mail deze naar: info@degroenehand.eu en kijk ook eens op www.degroenehand.eu

Foto: er bestaan tientallen verschillende soorten Lavendel. Voor alle Lavendel geldt dat je ze op een
zonnige en warme plek zet. Hoe meer zon, hoe intensiever de bloemkleur. Ze hebben een hekel aan
natte voeten. De grond moet dus goed waterdoorlatend zijn. In potten en bakken kan dat met een laag
hydro korrels. Een fijne plant met z’n mooie blauwe kleuren en heerlijke geuren als fris zeep en warme
parfum plukken.

