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Bijna voorjaar……
De kortste en koudste maanden zijn voorbij, de dagen lengen en overal lonkt het voorjaar.
De vogels hebben het hoogste woord en vliegen af en aan op zoek naar nestmateriaal. De knoppen
van Clematis, Hortensia, Sedum, enz. zijn al goed zichtbaar. De vissen komen weer meer naar de
oppervlakte.
Kortom… de lente komt eraan.
Dat betekent dat er weer veel te doen is in de tuin, zoals:
–
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het verwijderen van oude stengels van de vaste planten; het oude blad kan weg en de grond kan
worden losgemaakt;
fruitbomen kunnen nog worden gesnoeid tot half maart;
het wordt ook tijd om de rozen te snoeien. De stalmest die voor de winter aan de voet van de
rozen is gelegd kan worden uitgespreid en dient nu als voedsel. Bomen laten we nu verder met
rust tot het blad er weer aan zit. Hortensia’s en Buddleia kunnen nu tot op de gewenste hoogte
worden gesnoeid;
borders en potten kunnen worden opgevrolijkt en aangevuld met bloeiende plantjes (bijvoorbeeld
viooltjes) en in de kas voorgetrokken bolletjes (bijvoorbeeld: blauwe druifjes en narcissen). Deze
laatste kunnen daarna eventueel in de tuin achterblijven;
vanaf april kan het gazon weer worden gemaaid. Verticuteren, bemesten en inzaaien kan zodra
de temperatuur rond de 10 ºC is;
nieuw gras leggen met behulp van zoden is geen probleem (behalve bij nachtvorst of te vochtig
weer);
vanaf half april kunnen ook coniferen en coniferenhagen weer worden gesnoeid;
de zomerplantjes kunnen vanaf half mei worden geplant; evenals de zomerbollen, zoals
gladiolen, lelies en dahlia’s;
mei is ook de beste tijd om de waterplanten aan te vullen. Het water in de vijver is dan
voldoende op temperatuur;
de eetbare tuin is op het ogenblik een hot item. Misschien leuk om dit in een pot of “hanging
basket” uit te proberen. Vooral snijbiet en verschillende soorten sla geven kleur aan de tuin.
Tomaatjes, aardbeien en bessen zijn leuk voor de kinderen;
let op: soms moet er ook al weer water worden gegeven.

Uiteraard kunnen wij u ook dit voorjaar weer van dienst zijn.
Bij ons, Liesbeth Köhlenberg, tuinontwerp- en adviesburo, is van belang: dat u optimaal kunt genieten van uw
tuin. Dit houdt onder andere in het mooie en representatieve aanzicht, de specifieke keuze van planten en vooral
ook het plezier om zelf in de tuin bezig te willen zijn.
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