voorjaar 2010

www.laissez-vert.nl

ALS DE LENTE KOMT, DAN STUUR IK JOU... SNEEUWKLOKJES
We moeten wat geduld hebben, maar het wordt lente!!! Gelukkig staan er al weken
lang sneeuwklokjes hun best te doen onder of zonder een pak sneeuw. En voor elke
tuinier is er wel zo’n pril bescheiden bloeifeestje mogelijk. (Voor de echte fanaten zijn
er zelfs sneeuwklokjesmarkten en tuinreizen naar Engeland.) Vraag aan je gulle
tuinkennis een polletje bloeiende of net uitgebloeide klokjes en plant ze nu verspreid
uit in je eigen tuin. Het witte gedeelte van de steeltjes onder de grond. En het liefst op
een niet te natte, in het voorjaar lichte plek. Als je er dan ook nog mooi zicht op hebt
vanuit je luie stoel, duurt de winter volgend jaar veel minder lang.

WEG MET DIE BRUINE HORTENSIAFRUTSELS
Een verfrissend voorjaarsklusje is het snoeien van de hortensia’s. En dat heeft
eigenlijk een drieledig doel. Door te snoeien verjong je de struik, voorkom je dat hij
te hoog wordt en geef je de plant een voorjaarslook. Eerst worden de uitgebloeide
bloemen (waarin de hele winter meesjes getwitterd hebben op zoek naar verscholen
insectjes) afgeknipt tot op twee gezonde zwellende knoppen. Dan knip ik ieder jaar
één of meerdere oude takken tot op de grond uit het hart van de struik, zodat er
nieuwe krachtige scheuten gevormd worden, waar volgend jaar de bloemen aan
verschijnen.
Dit snoeiverhaal gaat niet op voor de populaire Annabellen. Deze kunnen van eind
maart tot half april tot op een hoogte van 10 à 20cm teruggeknipt worden. De bloemen verschijnen dan in juni aan nieuw gevormde takken.
KLEURRIJKE GATENVULLERS
Om kale plekken in de zomer- en herfstborder op te fleuren hou ik altijd wat
planten in potten achter de hand. Vooral dahlia’s zijn mijn favorieten. Plant in april
enkele knollen in grote potten verse grond. (Bij een late nachtvorst kun je ze dan
ook makkelijk op een vorstvrije plek zetten of even bedekken). Zodra er bloemen
aan de plant zitten, plaats je de pot op een plek waar voorjaarsplanten lelijk aan ’t
worden zijn of waar een plant verdwenen is. Kies een kleur en een naam die bij je
past. Wat dacht je van:Arabian Night, Glory of Heemstede, Leeghwater of Jessica.
En snoeien doet in dit geval bloeien, dus pluk maar raak voor de meest geweldige
boeketten.

NEEM EEN DUIK IN DE VIJVER
Slechts voor diegenen die in het bezit zijn van een zwemvijver is dit letterlijk
bedoeld. Overige vijverbezitters moeten de duik maar laten nemen door een schepnetje. Daarmee zoveel mogelijk blad en andere ingewaaide rotzooi verwijderen.
Hiervan wordt het water veel te voedselrijk en vertering ervan onttrekt zuurstof aan
’t water. En die zuurstof houdt nu net de ontwikkeling van algen tegen.
Ieder jaar ga ik met een watermonster naar een vijverplantencentrum (Akkerflora
in Zeist heeft een goede service!). Daar worden de waarden van het water gemeten
en uitgebreid advies gegeven hoe de kwaliteit optimaal kan worden. Wat verse
zuurstofplanten in het water, de eerste draadalgen eruit vissen en de hele zomer
genieten van goudelritsjes en stekelbaarsjes.

