
Klein is ook fijn 
Hoe klein je balkon of tuin ook is, er valt altijd wat van te maken. Dat doe je door gebruik te maken 
van de ‘verticale ruimte’. Laat klimplanten tegen de muren groeien en hang potten met planten op 
verschillende hoogtes aan de muur of balkonafscheiding. Zet je een aantal potten bij elkaar, zorg 
dan ook hier voor hoogteverschil. 
 
Een betegelde tuin 
 Is gemakkelijk in onderhoud, maar word je er ook gelukkig van? Mensen hebben van nature behoefte 
aan groen. Planten brengen rust, trekken dieren als vlinders en hommels aan en zorgen voor een goede 
afvoer van het regenwater. Zoek dus naar de juiste balans. Een richtlijn:  een derde deel tegels en twee 
derde deel begroeid (gras, beplanting, de vijver). Zorg daarbij voor hoogteverschillen in de beplanting. 
Een haag is prima voor een afscheiding. Heb je een schutting? Laat deze begroeien met fleurige 
klimmers. Veel groen geeft het gevoel van beslotenheid.  
 
Verse bloeiers 
Veel éénjarigen in potten raken uitgebloeid. Een goed moment om terras en balkon van verse bloeiers 
te voorzien, want het tuinseizoen is nog lang niet afgelopen! Vetplanten zijn er in diverse vormen en 
tinten. Ze kunnen ook lagere temperaturen verdragen. Voor een plek in de schaduw is de 
groenblijvende Bergthee (Gaultheria mucronata) een dankbare, kleurige verschijning. De bessen 
blijven lang aan het struikje zitten. De laatste jaren is de Cyclaam in de nazomer een echte trendplant 
geworden. Logisch, want de bloemen zijn er in wit, knalroze en paars en de plant blijft maandenlang 
mooi.  
 
Gazon 
Heb je een kale plek in het gazon? Maak de grond los, zaai de plek in en geef water. Met transparant 
plastic zorg je ervoor dat de grond en de lucht onder het plastic vochtig blijft. Bovendien kunnen de 
vogels er zo niet bij. Haal het plastic weg, zodra het zaad gaat kiemen. Gebruik je liever graszoden? 
September is daarvoor een prima maand, want de grond is nog warm, zodat het gras snel en goed kan 
wortelen. Het is belangrijk, dat de grasrollen bij levering direct worden uitgerold om uitdrogen en 
broeien te voorkomen.  
 
Planten / verplanten 
Groenblijvende heesters en coniferen kunnen vanaf half september aangeplant en/of verplant 
worden. De grondtemperatuur is daarvoor nog hoog genoeg en de verdamping laag. Voor de winter 
zijn ze dan weer goed geworteld. Is de kluit aan de droge kant, geef hem dan na het planten een emmer 
water en dek de grond tegen uitdroging af met bladeren of turf. Sproei het blad de eerste tijd tijdens 
droge dagen. 
 
Bloembollen 
Het is tijd om deze te kopen of te bestellen. Sneeuwklokjes, Anemoontjes en Kievitsbloemen moeten 
direct na aankoop worden geplant, anders zullen de bolletjes te veel uitdrogen. Narcissen kunnen nu 
al worden geplant. Zo kunnen ze voor de winter al goed wortels vormen, waardoor ze in de lente beter 
en mooier zullen bloeien. 
 
Veranda / tuinkamer 
Buiten de extra ruimte en gezelligheid die je creëert, heeft een veranda veel meer te bieden! Door de 
goed geïsoleerde ramen wordt de warmte van de zon opgenomen, maar wordt ze veel minder snel 
afgegeven! Dit zorgt ervoor dat je een heleboel energiekosten kan besparen: vanaf ’s morgens tot ’s 
avonds laat blijft je veranda lekker warm.  
 
Heb je een vraag, mail deze naar: info@degroenehand.eu en kijk ook eens op www.degroenehand.eu 

http://www.veranda-info.be/
http://www.degroenehand.eu/


 

 
 
Foto: voor iedere tuin geldt de juiste grond op de juiste plaats.  


