
De tuin in vakantietijd 
Ga je binnenkortop vakantie? Het is belangrijk dat de tuin tijdens je afwezigheid goed verzorgd 
wordt. Onkruid en begroeiing gaan helaas nooit op vakantie. Het beste is om je tuin vlak voor vertrek 
nog een onderhoudsbeurt te geven. Maak je tuin onkruidvrijen knip alle uitgebloeide bloemen uit 
de planten. Door de bodem rondom de planten te bedekken methoutsnippers of een mulchlaag 
droogt deze minder snel uit. Berg spullen in je tuin op, die kunnenomvallen of wegwaaien. Zo 
voorkom je dat tijdens een hevige storm-of regenbui detuin beschadigd raakt doorvliegend 
meubilair, zoals een parasol.  
 
Snoeien 
De groei en bloei nemen komende weken langzaam af, de langste dag is voorbij. Hier en daar een 
beetje opruimen en snoeien kan geen kwaad. Geef de hagen een laatste knipbeurt, ze zijn uitgegroeid. 
De coniferenhaag nog één maal snoeien: hierna niet meer, dat is niet goed voor de winterhardheid. 
Zorg ervoor dat de heg naar de bovenkant smal toeloopt, zo krijgen de onderste takken ook licht. Plaats 
aan het begin en aan het einde van de haag een paal en span daartussen een touw als leidraad. 
 
Gazon 
Als het droog en warm is mag het gras hoger blijven, dus stel de messen van de machine hoger af 
Wacht bij voorkeur tot de avond met grasmaaien, dat is beter voor het gras. Bij terugkeer van vakantie, 
kan je het beste eerst in een hogere maaistand en pas de volgende keer op de normale hoogte maaien. 
Elke maand even bijmesten, bij voorkeur als er regen is voorspeld.  
 
Vijver 
De vissen hebben nu elke dag, liefst op hetzelfde tijdstip, voedsel nodig. De jonge reigers zijn 
uitgevlogen en zorgen zelf voor hun voedsel. Algengroei bestrijd je met watervlooien: direct resultaat! 
Dun de waterplanten uit maar doe het geleidelijk. Dode planten verwijderen voorkomt algengroei. Vis 
ook wieren uit het water. Vul je vijver regelmatig bij: spuit met de tuinslang water op het oppervlak, 
dan voeg je zuurstof toe.  
 
Zaden 
Verzamel zaden, als je om je heen kijkt zijn ze overal. Tweejarige planten kan je nu zaaien, zoals 
Viooltjes, Vergeet-me-nietjes, Muurbloemen en Duizendschoon. Geef de geraniums wekelijks 
vloeibare mest. Ook voor andere (balkon)planten is er speciale mest, je planten fleuren er erg van op. 
Leef je uit op verlichting. Een lantaarn of een speciale buitenkaars zorgt voor warmte en gezelligheid. 
 
Bessen, bramen en aardbeien 
Ze zijn deze zomer eenvoudig te oogsten in eigen tuin. Een bezoekje aan het tuincentrum of kwekerij 
laat zien dat er een ruime keuze is aan zaden en fruitplanten variërend van aardbeien, druiven, 
frambozen en diverse bessen. Fruit dat in struikvorm of als lage plant wordt gekweekt, wordt ook wel 
kleinfruit genoemd. 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.  
 
Heb je een vraag, mail deze naar: info@degroenehand.eu en kijk ook eens op www.degroenehand.eu 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.degroenehand.eu/


 
 
Foto: als je last hebt van mieren zijn er diverse milieu vriendelijke middeltjes te koop, maar er is ook 
een plantaardige oplossing voor dit probleem. Als er Goudsbloemen, Afrikaantjes, Lavendel, 
Boerenwormkruid, of Bieslook geplant wordt bij de plaats waar de mieren overlast bezorgen maken de 
mieren liever een omweg. Mieren hebben een hekel aan de geur van deze planten. 
 
 


