NIEUWE TUIN?

TIPS VOOR ONDERHOUD
Je tuin is net aangelegd en je wilt er volop van genieten. Maar een pas
aangelegde tuin heeft ook de nodige zorg nodig, vooral wat betreft watergeven.
Lieuwe Westra - tuinadviseur bij Tuinkeur - geeft je tips voor het onderhoud.

TIP 1

TIP 2

Onkruid bestrijden

Gazononderhoud

Zolang in de borders veel kale grond te zien is, is de kans op
(veel) onkruid erg groot. Met een mulchlaag heb je daar
veel minder last van. Pak onkruid altijd zo snel mogelijk aan,
zo kan het zich niet snel verspreiden en dat scheelt een boel
werk! Je kunt onkruid weghalen door te wieden of door te
schoffelen. Let er wel op dat je met je schoffel de planten
niet beschadigt. Tussen bodembedekkers is wieden daarom
vaak beter. Toch kan schoffelen juist bij kleine onkruidjes
handig zijn. Omdat je zo het bovenste laagje grond losmaakt, droogt deze - samen met het onkruid - snel uit.
Schoffelen heeft nog een voordeel; je maakt dichtgeslagen
grond wat los zodat er weer wat lucht in de bodem kan
komen. Wortelonkruiden zoals paardenbloem of zevenblad
kun je niet bestrijden door te schoffelen. Je zal ze met wortel
en al uit moeten steken, anders blijven ze terugkomen.

Belangrijk is dat een gazon regelmatig wordt bemest.
Dat doe je niet alleen in het vroege voorjaar (maartapril), maar ook in mei-juni én in de zomer (juliaugustus). Dan heb ik het over organische mest. Wil
je het hele jaar een mooi, groen gazon dan zal je
ook in het najaar (in september-oktober) moeten
bemesten. Gebruik dan speciale najaarsmest. Deze
zorgt ervoor dat het gras sterk de winter in gaat. Ook
maaien is belangrijk. In het vroege voorjaar en het
late najaar maai je gemiddeld eens per week, in het
seizoen twee keer in de week. Zorg dat je grasmaaier
scherpe messen heeft en dat je ze (in het seizoen)
afstelt op een maaihoogte van ongeveer 3 cm. Voor
een mooie grasmat maai je de ene keer in de lengterichting en de volgende keer in de breedterichting.

TIP 3 Hagen knippen
Voor een mooie dichte haag, moet je deze vanaf het begin al gaan snoeien. Bij een langzame groeier - zoals
taxus en Japanse hulst (Ilex crenata) - kan één keer knippen per jaar al voldoende zijn. Een snelgroeiende
haag van bijvoorbeeld liguster of haagbeuk knip je meestal twee keer per jaar, dat hangt natuurlijk ook van
het groeiseizoen af. In een droge zomer kun je wellicht met één knipbeurt volstaan; is het juist erg nat én zijn
de temperaturen gunstig, dan moet je wellicht drie keer aan de slag om je haag mooi strak te houden. Normaal
gesproken is de eerste knipbeurt vóór de zomer (half mei-half juni) en de tweede keer ná de zomer (eind
augustus-begin september). Knip nooit later dan eind september, zodat de haag zich kan herstellen voordat de
winter invalt. Zorg dat je een haag altijd taps knipt, zodat deze bovenin iets smaller is dan onderin. Zo krijgt
de haag ook onderin voldoende zonlicht.
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TIP 4

TIP 5

Sproeien & gieten

Border bemesten

Het belangrijkste bij een pas aangelegde tuin is dat de nieuwe aanplant
voldoende water krijgt. Alleen dan kan deze snel aanslaan. Bij droog weer
elke dag een beetje water geven, heeft geen zin; alleen het bovenste laagje
grond wordt dan vochtig. Het water komt dan niet bij de wortels terecht
waardoor de planten alsnog kunnen uitdrogen. Sproei liever eens per week
flink, het water zal dan dieper de grond in zakken. Zijn er bomen of struiken
die het moeilijk hebben, dan zie je dat aan de bladeren; deze gaan slap
hangen of vergelen, of ze verliezen hun glans. Geef deze ‘zorgenkindjes’ extra
aandacht door ze afzonderlijk te gieten, aan de voet van de plant. Maak
eventueel een randje met aarde rondom deze bomen of struiken. Het water
loopt dan niet weg, maar komt echt bij de wortels van de plant terecht. Ook
voor deze bomen en struiken geldt - net als bij het gazon - dat je beter eens in
de week flink water kunt geven dan elke dag een beetje. Sproei dus niet vaker
dan echt noodzakelijk is, de plant moet uiteindelijk op eigen benen (ofwel
wortels) kunnen staan. Hoe je kunt zien of je voldoende water hebt gegeven?
Pak na het water geven een schepje en schraap bij een boom of haag de
bovenlaag van de aarde weg om te zien in hoeverre het water in de grond
is gedrongen. Is de grond er vochtig dan heb je het goed gedaan. Is alleen
de bovenste laagje nat, dan zal je meer water moeten geven.

Maart-april is de beste tijd om een
tuin te bemesten, de planten beginnen dan immers weer te groeien.
Bij aanleg door een hovenier krijgt
de tuin normaal gesproken meteen
een goede basisbemesting, de
planten kunnen daar de eerste
maanden zeker mee vooruit. Rozen,
eenjarige zomerbloemen en vaste
planten die erg rijk bloeien verbruiken extra veel energie. Geef deze
daarom in de zomer nog eens
voeding. Gebruik liefst organische
mest. Deze werkt langdurig en
verbetert de bodem. Je kunt er
bovendien nooit per ongeluk te
veel van geven, wat bij kunstmest
wél zou kunnen en wat dan schade
aan de planten geeft.

BIJ DROOG WEER ELKE DAG EEN BEETJE WATER GEVEN,
HEEFT GEEN ZIN. SPROEI LIEVER EENS PER WEEK FLINK.

TIP 6

TIP 7

Vaste planten & siergrassen

Mulchen

Niet-wintergroene vaste planten en siergrassen
sterven tijdens de herfst bovengronds af. Laat de
verdorde stengels en halmen ’s winters gewoon
staan. Ze beschermen de planten enigszins tegen
vorst en vormen een schuilplek voor kleine beestjes.
Sommige planten - vooral siergrassen - hebben
bovendien een mooi wintersilhouet. Haal de
afgestorven plantendelen pas eind februari-begin
maart weg. Knip of breek ze bij vaste planten zo laag
mogelijk af, bij siergrassen doe je dat 10-15 cm boven
de grond. Wellicht komen er bij vaste planten al
nieuwe neuzen boven de grond. Let er op dat je deze
dan niet beschadigt. Het afgestorven spul kun je in
de groenbak of het compostvat deponeren. Beter is
echter om het in stukken te knippen of breken en het
als mulchlaag tussen de planten te strooien.

In een pas aangelegde border is vaak veel kale grond
te zien. Het nadeel is dat kale, onbedekte grond erg snel
uit kan drogen. Dit kun je verminderen door de grond te
bedekken met een mulchlaag, bijvoorbeeld van compost
of cacaodoppen. Dit bespaart je niet alleen in water geven
maar ook in onkruid wieden. Door een mulchlaag krijgt
onkruid minder kans om te ontkiemen.

HEB JE NOG EEN VRAAG OVER HET ONDERHOUD VAN JE TUIN?
MAIL DEZE DAN NAAR REDACTIE.TUIN@VIPMEDIA.NL O.V.V. VRAAG HET LIEUWE
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