HOE HOUD JE JE
TUINTEGELS MOOI?
(EN 8 ANDERE VRAGEN OVER ONDERHOUD)

Niet alleen borders, gazon en hagen hebben onderhoud nodig, ook schutting,
bestrating en tuinhuisje vragen (meestal) enige aandacht om ze mooi te houden en
er lang van te kunnen genieten. Tuinkeur-tuinadviseur Lieuwe Westra geeft advies.
FOTO’S: SHUTTERSTOCK, MBI DE STEENMEESTERS (KERAMISCHE TEGELS)
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IK WIL MIJN TUINHUISJE
SCHILDEREN. WAT RAAD JE AAN:
BEITS OF VERF?
Door te verven breng je laagjes verf op
het hout aan. Verf is dekkend, het sluit
goed af (breng wel eerst grondverf aan!)
maar je bent de uitstraling van het hout
kwijt. Beits trekt in het hout en is vochtregulerend. Het beschermt het hout goed
en je behoudt de natuurlijke structuur
van het hout. Beits is in allerlei kleuren
verkrijgbaar, ook in transparante tinten.
Vanwege de natuurlijke uitstraling heeft
beits mijn voorkeur, maar ook omdat het
makkelijk is aan te brengen.

TIP Wil je niet al te veel

onderhoud? Kies dan voor
beits. Beitsen is minder vaak
nodig dan verven.
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WE WILLEN NIET DAT ONZE NIEUWE
HARDHOUTEN SCHUTTING GAAT
VERGRIJZEN. HOE HOUDEN WE DEZE
MOOI OP KLEUR?
Voor de duurzaamheid hoef je hardhout
niet te behandelen, dit doe je echt alleen
om het hout op kleur te houden; door
uv-licht en vocht zal hardhout op den
duur vergrijzen. Door de schutting twee
keer per jaar te behandelen met houtolie
blijft de diepe houtkleur intact. Het is veel
werk maar het hardhout behoudt dan wel
de mooie, natuurlijke uitstraling.
Je kunt ook kiezen voor kleurloze beits.
Dit beschermt het hout wat beter dan
houtolie en je hoeft het slechts eens in
de drie jaar op te brengen. Maar hoe dan
ook, uiteindelijk zal hardhout na verloop
van tijd altijd wat verkleuren.

TIP Welke soort schutting

je ook hebt, spuit deze nooit
schoon met een hogedrukspuit.
Je beschadigt hiermee de
structuur van het hout, wat
groene aanslag bevordert.
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HOE KUN JE KERAMISCHE TEGELS
HET BESTE SCHOONMAKEN?
Het voordeel van keramische tegels is dat
deze extreem hard zijn, waardoor er geen
vuil in kan trekken. Met warm water zijn ze
dan ook goed schoon te houden. Gebruik
vooral geen agressieve schoonmaakmiddelen want die komen je tegels niet ten
goede. Wil je dat je terras er altijd mooi
bij ligt, veeg het dan elke week en haal
er even een dweil overheen. Keramische
tegels van goede kwaliteit hebben verder
geen onderhoud nodig.

TIP Vetvlekken op je keramische
tegels? Haal ze weg met een
sopje met afwasmiddel. Roestvlekken pak je zo snel mogelijk
aan met behulp van water en
een zacht schuursponsje.
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LIEUWE WESTRA, TUINADVISEUR BIJ TUINKEUR,
BEANTWOORDT IN DEZE RUBRIEK VRAGEN
VAN LEZERS. HEB JE EEN TUINVRAAG?
MAIL DEZE NAAR REDACTIE.TUIN@VIPMEDIA.NL
O.V.V. VRAAG HET LIEUWE.

HOE KAN IK DE GROENE AANSLAG OP
KLINKERS HET BESTE VERWIJDEREN,
ZODANIG DAT IK HET MILIEU NIET
BELAST?
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HOE HOUD IK MIJN GRINDPAD EEN
BEETJE NETJES? IN DE AFGELOPEN
JAREN IS ER TOCH VEEL ‘ROMMEL’,
ZOALS HERFSTBLAD, TUSSEN HET
GRIND TERECHT GEKOMEN. OOK
STAAT ER HIER EN DAAR WAT ONKRUID IN.
Je zult wel gemerkt hebben dat herfstbladeren bij elkaar harken lastig is bij
grind, het blad komt toch tussen het grind
terecht. Een bladblazer of –zuiger is dan
heel handig. Gebruik deze alleen bij droog
weer, als ook de afgevallen bladeren
droog zijn. Houd het apparaat iets boven
het grind zodat je alleen het blad meepakt
en niet de kiezels. Ook bij fijn grind werkt
dit prima. Als je dit regelmatig doet, vormen herfstbladeren geen probleem meer.
Onkruid en groene aanslag vragen om een
andere aanpak. Hark het grind wekelijks
goed door, zoals dat vroeger gebruikelijk
was om het netjes te houden. Onkruid en
groene aanslag krijgen dan geen kans.
Maar nu je al onkruid tussen je grind hebt,
kun je dit het beste wegplukken of –branden. Let er bij wegbranden wel op dat je
geen (kunststof) honingraatmatten onder
je grind hebt liggen.

TIP Met een 5-7 cm dikke laag

grind heb je minder last van
onkruid. Leg eventueel antiworteldoek onder het grind, dit
houdt wortelonkruid tegen. Dat
geldt ook voor honingraat matten, deze worden tegenwoordig
geleverd met anti-worteldoek aan
de onderkant.

Bij gebakken klinkers heb je dit probleem
vrijwel niet, maar bij betonklinkers komt
groene aanslag vaak voor, vooral in de
halfschaduw. Het belangrijkst is om de
bestrating vanaf het begin – dus nadat
deze is gelegd – netjes te houden door
deze regelmatig te vegen met een bezem.
Zo voorkom je dat algen en mos zich
aan de klinkers kunnen hechten. Zit er
eenmaal groene aanslag op bestrating,
dan worden vaak middelen gebruikt
zoals zout, Biotex, natuurazijn of groene
aanslagreiniger. Stuk voor stuk zijn deze
slecht voor het milieu; óók natuurazijn, dat
uiteindelijk het grondwater ernstig vervuilt.
Het beste is simpelweg schrobben met
warm water. Doe dit bij voorkeur bij regenachtig weer, dan verwijder je de groene
aanslag het makkelijkst. Strooi eventueel
eerst wat brekerzand over de bestrating
vóór je gaat schrobben. Het zand werkt
dan als een schuurmiddel.

TIP Gebruik nooit een hoge-

drukspuit om groene aanslag
te verwijderen. Dit beschadigt
de structuur van de klinkers of
tegels waardoor de oppervlakte
ruwer wordt en algen en mossen
zich er makkelijker aan hechten.
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VORIG JAAR HERFST HEBBEN WE
EEN HOUTEN REGENTON AANGESCHAFT. DOOR DE DROOGTE VAN
AFGELOPEN ZOMER HEEFT DE TON
LANG LEEG GESTAAN. NADAT HET
EEN KEER FLINK HAD GEREGEND,
BLEEK HIJ LEK TE ZIJN. HOE KUNNEN WE DE REGENTON REPAREREN?
Door de droogte is het hout gaan werken
(gaan krimpen) waardoor er kieren zijn
ontstaan en het water uit de ton wegsijpelt. De oplossing is heel eenvoudig; zorg
dat je de ton langzaam weer vult met water zodat het hout langzaam weer uitzet.
Het makkelijkst is om de regenton in een
sloot te gooien en hem daar een tijdje te
laten liggen. Draai de ton dan wel af en
toe om. Zijn de ijzeren ringen rondom de
regenton naar beneden gezakt? Tik deze
dan met een hamer weer op hun plek.

TIP Zit er een klein gaatje of

loszittende noest in je houten
regenton? Boor deze mooi rond
uit en sla een deuvel (een ronde
pen van hout) in het gat. Bij vocht
gaat deze uitzetten waardoor
het ‘gaatje’ waterdicht wordt.
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WE HEBBEN NOG EEN OUDE BETONSCHUTTING STAAN. DEZE ZIET
ER NIET MEER ZO MOOI UIT MAAR
WEGDOEN WILLEN WE HEM OOK
NIET. IS ZO’N SCHUTTING GOED TE
SCHILDEREN? OF HEB JE NOG ANDERE IDEEËN OM DEZE WAT OP TE
KALEFATEREN?
De schutting is heel goed te schilderen
want tegenwoordig is er heel goede betonverf verkrijgbaar. Je kunt hierbij voor
elke gewenste kleur kiezen. Maak de
schutting vooraf wel eerst goed schoon
met een harde borstel. Je kunt er ook
voor kiezen om de schutting (deels) te
vergroenen door er klimplanten tegenaan te laten groeien. Met behulp van een
betonboor, pluggen en schroeven kun
je een klimsteun of spandraden aan de
schutting bevestigen.

TIP betonverf geeft niet alleen

extra kleur aan je schutting, het
vermindert ook groene aanslag.

‘MAAK DE
SCHUTTING
VOORAF WEL
EERST GOED
SCHOON MET
EEN HARDE
BORSTEL.’
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WAT IS DE MAKKELIJKSTE MANIER
OM TEAKHOUTEN TUINMEUBELS
TE ONDERHOUDEN?
Maak de tuinmeubels in het voor- en najaar eerst schoon met een borstel (of eventueel een schuursponsje) en lauwwarm
water. Dat schoonmaken gaat het makkelijkst als je het hout heel goed nat maakt óf
wacht met dit klusje tot na een regenbui.
Voor het behoud van je meubels kun je ze
daarna het beste behandelen met teakolie
of teaksealer. Beide producten zorgen niet
alleen voor een beschermlaagje, maar zorgen er ook voor dat je meubels hun mooie
kleur behouden. Hoewel teakhouten
meubels het hele jaar door buiten mogen
blijven staan, is het toch beter om ze in het
najaar naar binnen te halen.

TIP Dek houten meubels nooit

af met een beschermhoes. Zo’n
hoes ademt niet en voor je het
weet heb je vochtvlekken in het
hout die je er nooit meer uitkrijgt.
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IN DE HERFST EN WINTER IS DE
VLONDER VAAK ERG GLAD. HOE KAN
IK DIT VOORKOMEN?
Door een klein laagje zand te strooien,
is de vlonder meteen niet glad meer. Bij
vochtig weer neem je het zand echter wel
onder je schoenen mee. Beter is daarom
om de vlonder te behandelen met antislipbeits. Zo ontstaat er een stroeve laag die
voorkomt dat je uitglijdt. Het beste is om
deze klus te klaren in het voorjaar of in de
zomer, want bij vochtig of koud weer kun
je de beits niet aanbrengen, Als (tijdelijke)
oplossing zou je kippengaas op de vlonder kunnen aanbrengen. Het ziet er niet
fraai uit maar het voorkomt uitglijden. Of
breng speciale antislipvlonderstrips aan.

TIP Tegenwoordig kun je behal-

ve voor houten vlonderdelen ook
kiezen voor massief composieten
vlonderplanken, deze bestaan
uit een combinatie van hout en
kunststof. Dit materiaal is heel
dicht van structuur, gaat lang
mee en wordt niet snel glad.

