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IK DENK EROVER OM EEN MULCHMAAIER TE KOPEN. HOEF IK HET GAZON DAN NIET MEER TE BEMESTEN?
Bij een gazon is alleen mulchen onvoldoende. De grasplanten hebben veel
te lijden door (intensief) gebruik van het
gazon en ze zullen zich bovendien na
elke maaibeurt moeten zien te herstellen.
Mulchen is wel heel goed, maar daarnaast
moet je het gazon ook nog bemesten. Wel
kom je met minder mest toe. Maar een
mulchmaaier heeft meer voordelen. Door
de mulch tussen de grasplanten droogt
het gazon minder snel uit. Ook hoef je het
maaisel niet af te voeren, wat een enorme
tijdsbesparing oplevert. Het nadeel van
een mulchmaaier is dat de mulchfunctie
bij nat weer niet optimaal werkt.
Ook zal je wat vaker moeten maaien dan
met een gewone grasmaaier, want hoe
fijner het maaisel, hoe sneller het verteert.
Zorg daarom bij een mulchmaaier, net als
bij een grasmaaier, altijd voor scherpe
messen.
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HOE KAN IK HET BESTE EEN
NIEUW GAZON INZAAIEN, ZODAT
MIJN LOSLOPENDE KIPPEN DIT
NIET KAPOT MAKEN?
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WIJ HEBBEN DRIE BLAUWEREGENS
OP STAM IN HET TERRAS STAAN.
DEZE STAAN ER AL JAREN, MAAR DE
LAATSTE TWEE JAAR ZIEN ZE ER
ARMETIERIG UIT, HET BLAD IS
SLECHT EN ER ZIT GEEN GROEI
IN. NU HEBBEN WE RONDOM ELKE
STAM DRIE GATEN VAN 80 CM DIEP
GEBOORD EN DAAR MEST IN GESTROOID. ZOU DIT HELPEN?
De Wisteria’s staan middenin de verharding en dat is verre van ideaal. Waarschijnlijk is de grondbewerking vóór de
aanplant van de blauweregen niet goed
geweest. Blauweregen heeft voedzame
grond nodig, die rijk is aan organisch
materiaal. Daarom is het aan te raden om
bij aanplant een flinke lading compost
door het plantgat te mengen. Omdat
de blauweregens al jaren in het terras
staan, zal de grond helemaal uitgeput
zijn. De bemesting direct bij de wortels in
de grond strooien, is echter geen goed
idee. Er is dan kans op verbranding. Bij
compost heb je dit probleem niet. Het
beste is om rondom de stammen wat
bestrating weg te halen om er compost
door de grond te kunnen mengen. Verwen de planten jaarlijks met compost én
mest, dan zullen ze er waarschijnlijk weer
bovenop komen. Gebruik bij voorkeur
meststof met wat extra kali. Let erop dat
de mest niet teveel stikstof bevat, want
dat geeft veel groei en weinig bloei.

Loslopende kippen ruïneren veel in de
tuin. Als je echt een gazon wil hebben en
je wilt dat het gras goed opkomt, dan zal
je dit goed af moeten schermen voor de
kippen. Je zou ook een weidemengsel
kunnen zaaien. Dit mengsel bestaat uit
sterke grassoorten, maar je grasmat ziet
er dan meer uit als een weiland dan als
een gazon. Weidemengsels worden ook
wel in een kippenren gezaaid. De kippen
eten van het (opkomende) grove gras,
maar het gras is zo sterk dat het er wel
doorheen komt. Van een gazon is dan natuurlijk geen sprake… Bij een klein gazon
zullen loslopende kippen relatief natuurlijk meer schade aanrichten dan bij een
gazon van bijvoorbeeld 1000 m2. Wil je de
grasmat een beetje toonbaar houden, dan
zal je per kip minimaal 10-15 m2 gazon
moeten hebben. Heb je dat niet, zet er
dan een hekje omheen en laat de kippen
alleen zo nu en dan even op het gras. In
een border met alleen grote heesters (en
eventueel bomen) kun je je kippen prima
rond laten scharrelen. Ze houden de
grond kaal en maken kuilen, maar dat kan
in dit soort borders geen kwaad.
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WIJ HEBBEN EEN PRACHTIGE ROZE
SIERKERS IN ONZE TUIN, DEZE IS
NU ZO’N 12 M HOOG. ONZE BUREN
GEVEN AAN DAT WE DEZE MOETEN
SNOEIEN OM HEM VOLLER TE LATEN
WORDEN. IK VIND HEM ZELF AL HEEL
MOOI VOL EN OOK HET MODEL VAN
DE BOOM VIND IK MOOI. WAT KAN
IK HET BESTE DOEN, WEL OF NIET
SNOEIEN? EN INDIEN WEL, MOET
ER DAN VAN ELKE TAK EEN STUKJE
AF, ZODAT HIJ TOCH ZIJN MODEL
HOUDT? EN MOET ER DAN OOK VAN
DE BOVENKANT EEN STUK AF?
Van sierkersen zijn ontzettend veel
soorten en cultivars, maar vermoedelijk is
dit een cultivar van Prunus serrulata, de
gewone Japanse sierkers, die in het voorjaar zo uitbundig bloeit. Deze soort heeft
niet veel snoei nodig. Het is voldoende
om alleen af en toe licht te snoeien om de
boom in vorm te houden, bijvoorbeeld als
er een lange tak uit de kroon schiet. Ook
laagzittende takken zou je weg kunnen
halen als je dat mooier vindt. Snoeien doe
je bij een sierkers direct na de bloei. Zorg
daarbij voor goed en scherp gereedschap.
Jullie zijn tevreden over de groeivorm van
de sierkers, dus waarom zou je dan gaan
snoeien? Drastisch snoeien door dikke
takken in te korten, gaat vaak ten koste
van het model van de boom. Wil je toch
flink snoeien zorg er dan voor dat je geen
‘kapstokken’ krijgt. Kort de takken zorgvuldig en met beleid in, zodat de vorm van
de sierkers behouden blijft.

‘ALLEEN AF
EN TOE LICHT
SNOEIEN IS
VOLDOENDE.’

MIJN BEUKENHAAG IS VEEL TE
BREED GEWORDEN. NU HEB IK AAN
ÉÉN KANT ALLE LANGE, BUIGZAME
TAKKEN RICHTING DE HAAG GEBOGEN EN DAAR VASTGEMAAKT (ZIE
FOTO), ZO OOGT HIJ TOCH NOG
GROEN. ALLE ANDERE TAKKEN HEB
IK AFGEKNIPT. DE ANDERE KANT WIL
IK OOK ZO GAAN AANPAKKEN, IS DIT
EEN GOED IDEE?
Hier is duidelijk sprake van te weinig
snoei. Als de haag vanaf het begin goed
was geknipt, dan was hij na verloop van
tijd niet breder geworden dan 40-50 cm.
Met de oplossing die je nu hebt bedacht,
zal je nooit een mooie, compacte haag
krijgen. Die krijg je alleen als hij dicht
vertakt is, daarvoor zal je je beukenhaag
minimaal twee keer per jaar moeten
snoeien. Dit doe je de eerste keer vóór
de zomer (in mei-juni) en de twee keer na
de zomer (in augustus-september). De
enige oplossing nu is drastisch snoeien.
Een te brede, bladverliezende haag zoals
deze, kun je gerust in de breedte halveren (maar nooit tot op de stam!). Dat ziet
er even kaal uit, daarom is het inderdaad
slim om eerst de ene kant aan te pakken
en het jaar daarna de andere kant. Doe
dit in februari-maart, na de vorstperiode.
Snoei een haag altijd taps, dus bovenaan zo’n 10 cm smaller dan onderaan. Zo
krijgen ook de takken onderin voldoende
licht. Breng na de snoeibeurt meteen wat
compost aan bij de voet van de haag en
geef de eerste weken voldoende water.
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IK HEB IN MIJN TUIN KIWI ‘JENNY’
STAAN. BIJ AANSCHAF IS MIJ VERTELD DAT HET ENKELE JAREN KON
DUREN VOORDAT HIJ VRUCHTEN
ZOU GEVEN. VORIG JAAR, HET ZESDE
JAAR, GAF HIJ DAN EINDELIJK BLOEMEN…YES! WAT DENK JE: VRIJ SNEL
DAARNA VIELEN ZE ER WEER AF,
TERWIJL ER DIE WEEK GEEN NACHTVORST WAS. WAAR KAN DIT AAN
LIGGEN?
Controleer altijd eerst de groeiomstandigheden. Een kiwi houdt van een zonnige
en beschutte plek, dus uit de wind. Hij wil
niet te nat staan en ook niet te droog; de
grond moet goed waterdoorlatend zijn,
maar wel voldoende vocht vasthouden.
Het beste is humusrijke grond met een
zuurgraad van ongeveer 6,5 (dat wil zeggen: lichtzuur). Kiwi ‘Jenny’ wordt vaak
gekozen omdat deze zelfbestuivend is.
Helaas heeft dit ras soms wat problemen
met de vruchtzetting. Dat je kiwi pas nu
pas bloeit, is niet raar, maar je zal meer
geduld moeten hebben. Hij zal eerst
nog wat groter moeten worden voordat
je er eventueel van kunt oogsten, hij zal
dan meer bloemen en dus meer kans op
vruchten geven. Houd er echter rekening
mee dat kiwi ‘Jenny’ nooit een topper zal
worden. Om hem toch alle kans te geven,
is het goed om in de winter koemest of
compost door de grond te werken. Geef
daarnaast in het voorjaar wat patentkali
en één keer in de twee à drie jaar wat
kalkmeststof.
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