
Terug van vakantie 
Dan is er van alles te doen in je tuin. Knip alle dorre, bruine blaadjes weg en verwijder de 
uitgebloeide bloemen. Onkruid verwijderen, het gras maaien en koop wat nieuwe planten. Veel 
tuincentra hebben nu uitverkoop. Geef de planten in de bakken wat mest. Heb je Lavendel in de 
tuin, snoei dat licht terug. Let op dat je de plant niet te ver terug knipt. Het oude hout van Lavendel 
loopt zelden opnieuw uit.  
 
Rozen 
Ook de rozen verdienen nu de aandacht. Knip de takken af die in de weg zitten en bij de doorbloeiende 
soorten knip je de uitgebloeide rozen af. Controleer rozen op stam op wilde scheuten. Dat geldt ook 
voor de struikrozen. Verwar ze niet met jonge scheuten! De goede, jonge scheuten zijn roodachtig van 
kleur, de wilde scheuten zijn matgroen en hebben kleine bladeren. Een wilde scheut zit onder de 
entplek, dat is de verdikking net boven de wortels. 
 
Schaduw 
Heb je behoefte aan meer schaduw op het terras, bouw dan een pergola en laat deze begroeien met 
klimplanten. Gebruik het juiste materiaal, zoals hout van goede kwaliteit en zware staanders 
(hardhout) van minimaal 70x70 mm dik. Let erop dat de palen niet krom zijn. Gebruik stevige 
schroeven. Palen gaan voor een derde deel de grond in. Sla ze loodrecht in de grond en stort bij elke 
staander een zak snelbeton voor extra stabiliteit.  
 
Beplanting pergola 
Voor de beplanting koop je klimplanten van minimaal 1,50 cm hoog. Geschikte planten zijn Blauwe 
regen (Wisteria), Bruidsluiter (Fallopia) of Clematis. Leid de planten in de gewenste richting met behulp 
van draden. 
 
Zaden oogsten 
De komende weken kan je zaden oogsten. Ga als volgt te werk: kies een droge dag en oogst de zaden 
per soort. Strooi de zaden op een krant en laat ze drogen. Verpak de zaden dan in enveloppen met 
naam, kleur en hoogte.  
 
Minivijver 
In een tuin, op het balkon of terras is een minivijver een mooi en heerlijk rustgevend element. De 
ideale maat voor een minivijver is zo’n halve meter breed en tussen de 25 en 50 centimeter diep. 
Groter kan ook, maar bedenk wel dat groter ook zwaarder betekent. Belangrijk is dat de bak waterdicht 
is en geen schadelijke stoffen afstaat. Een kunststof, glazen of geglazuurde bak is uit zichzelf al goed. 
Bekleed houten vaten, die niet waterdicht zijn, van binnen met vijverfolie. Kies voor verschillende 
oeverplanten die niet te groot worden en niet te snel groeien. Bij een echte vijver horen ook 
zuurstofplanten en drijfplanten. Drijfplanten zorgen voor schaduw. Zuurstofplanten houden het water 
zuurstofrijk en helder. Denk aan Vederkruid, Hoornblad of Waterpest. Halfschaduw is de beste plek 
voor een vijver. En dat geldt extra voor een minivijver, die sneller opwarmt en afkoelt dan een gewone 
vijver. Vul regelmatig water bij. Bedenk dat het water, vooral in de zomer, snel kan verdampen.  
 
Overige tips voor augustus 
Zaai kale plekken in het gazon tussen nu en september in, knip Buxus en Taxus tot half september voor 
de laatste keer bij, verwijder lelijk blad van de waterlelie, blijf onkruid wieden, verwijder draadalg uit 
de vijver en laat dit een nacht op de kant liggen, zodat salamanders en waterbeestjes kunnen 
ontsnappen en bemest het gazon als je dit vorige maand niet hebt gedaan 
 
Heb je een vraag, mail deze naar: info@degroenehand.eu en kijk ook eens op www.degroenehand.eu 

http://www.degroenehand.eu/


 
 
Foto: gebruik hoogteverschillen in de tuin, zoals deze kortgeleden aangelegde zithoek. Gemaakt van 
verschillende soorten bestrating en stenen. Verder een mini-waterval in het midden. De afwerking 
volgt nog met verlichting en beplanting. 


