
Geniet in augustus van je extra ‘woonkamer’ 
Augustus staat bekend als een warme maand. Toch neemt de groei en bloei langzamerhand af.  Deze 
zomermaand is vooral om van de tuin te genieten en een beetje vakantie te houden wat tuinieren 
betreft. Gebruik de tuin of het balkon als extra 'woonkamer' om volop te genieten van de zwoele 
zomeravonden, de zon en de heerlijke geuren en kleuren.  
 
Tuintips / -onderhoud 
Maai het gras regelmatig. Het is beter om de messen steeds af te stellen op het weer. Als het droog en 
warm is moet het gras langer blijven, dus kunnen de messen hoger afgesteld worden.  Besproei het 
gazon tijdens warme dagen, doe dit niet overdag omdat het water dan erg snel verdampt. Het is 
overigens beter om eens per week een aantal uren te sproeien dan dagelijks een kwartier. Augustus is 
de maand om te beginnen met het stekken van de kuipplanten. Neem krachtige kopstekken van 
ongeveer 10 cm en verwijder de bloemen. Haal de onderste bladeren weg en snij de stek onderaan 
schuin af. 
 
Moestuin 
Aardbeien kunnen ook nog steeds geoogst worden. Pluk ze met het kroontje, want dan blijft de vrucht 
langer goed en wordt schimmel voorkomen.  Frambozen zijn zo zacht dat ze het lekkerst zijn als je ze 
gelijk opeet. Bind de nieuwe stengels van de frambozenstruik bij elkaar en knip de oude geoogste 
stengels van dit jaar af. Je zult zien dat ze volgend jaar weer vruchten dragen. Oogst regelmatig je 
komkommers en courgettes, jonge groente smaakt veel beter dan de oudere met een grove structuur. 
Als er regelmatig vruchten worden afgesneden zullen de planten steeds weer nieuwe bloemen en 
vruchten dragen tot laat in het najaar. Deze maand kunnen allerlei vruchten geoogst worden. Denk 
aan rode bessen, bosbessen, bramen, frambozen, kersen, kruisbessen, perziken, pruimen, vijgen en 
wijnbessen. 
 
Tuinbewoner 
Overdag zonnen de kikkers tussen de oerplanten en op de bladeren van de waterlelie. Op mooie 
zomeravonden is hun concert oorverdovend. De groene kikker hoort bij de Hollandse zomer. Er leven 
drie soorten kikkers in ons land: de poelkikker, de meerkikker en de bastaardkikker. Deze laatste is 
overal in ons land te vinden en het meest talrijk. De ogen van de kikker steken boven het water uit. 
Hiermee kunnen ze ook achter zich kijken. Passeert een vlieg of mug, dan plukt de kikker het beestje 
met zijn kleverige tong zo uit de lucht. De kikker overwintert in de modder op de bodem van de vijver 
(minimaal 80 cm diep) of sloot.  
 
Bestrating 
Om er zeker van te zijn dat de bestrating niet meer verschuift, moet er langs de buitenkant een band 
worden aangebracht. De bestrating wordt als het ware opgesloten. Hiervoor zijn speciale 
opsluitbanden verkrijgbaar. De opsluitband moet dikker zijn dan de rest van de bestrating. Kies je voor 
een steen van 5 cm dik, dan zou de opsluitband 8-10 cm moeten zijn. Opsluitbanden worden meestal 
iets langer geplaatst dan de bestrating. 
  
Heb je een vraag, mail deze naar: info@degroenehand.eu en kijk ook eens op www.degroenehand.eu 
 
 
 
 
 

http://www.degroenehand.eu/


 
 
Foto: doordat zonnebloemen hard groeien hebben ze regelmatig water en plantenvoeding nodig. Houd 
ook in de gaten, dat ze omver kunnen waaien, dus bind ze op tijd aan stokken. Uitgebloeide 
zonnebloemen kunnen nog gebruikt worden. Snijd ze af en leg ze op een plaats waar ze kunnen drogen. 
Hierna kunnen ze gebruikt worden als voer voor de vogels.   
 


