Wekenlang hebben we geen of weinig regen gehad. En dat
alles gecombineerd met een zomerse hitte zorgt ervoor dat
zelfs ons mooiste gazon het lastig krijgt. En als we in de
loop van volgende week ons graspleintje niet meer mogen
besproeien…dan
Help, mijn gras verdort wat moet ik doen? Wel heel
eenvoudig niets doen want…een beetje water geven is
slechter dan geen water geven.
Ondertussen gaat de gaat de lente haast ongemerkt over in de zomer. De
zomerzonnewende heeft op de planten echter wel een merkbaar effect.
Tegen de tijd dat de langste dag aanbreekt, vertraagt de groei van veel
houtige planten en het frisse groen van pas uitgelopen bomen en struiken
maakt plaats voor bezadigd groen met volle tinten. Zomerzonnewende,
de drukte van het voorjaar heeft plaatsgemaakt voor de rust van de zomer.
Dat geldt ook voor het werken in de tuin.

Hagen snoeien
Steeds meer mensen kiezen voor een groene haag als erfscheiding.
Prachtig, maar snoeien is nodig om hem compact en goed in model te
houden. Anders zal hij de tuin in groeien en de andere planten steeds
minder ruimte geven. Een te hoge haag haalt bovendien het zonlicht uit
de tuin.
Haagplanten hebben slapende knoppen die na een snoeibeurt geactiveerd
worden. Na de snoei ontstaan dan weer veel nieuwe scheuten die uitlopen
en de plant een volle vormgeven. Als er heel lang niet gesnoeid is zal de
plant er na een rigoureuze snoei open en kaal uitzien. Het duurt dan soms
jaren voor er weer een mooie dichte haag gegroeid is.

Wat is de beste tijd.
Als het einde van de maand juni is genaderd dan is in de tuin duidelijk te
zien dat er heel wat hagen en heesters een snoeibeurt kunnen gebruiken.
Al het nieuwe voorjaarsgroen is inmiddels goed uitgegroeid en de jonge
scheuten zijn al wat steviger geworden. De perfectionisten onder ons
zullen zich al snel ergeren aan al die uitgegroeide scheuten en hebben de
snoeischaar al tevoorschijn gehaald. Dat is niet erg maar het geeft meer
werk dan nodig is. Omdat bijna niemand op extra werk in de tuin zit te
wachten, kunt u beter snoeien als de langste dag is aangebroken.

Snoeien na de langste dag
Het is een algemene regel dat u met het snoeien van de meeste hagen het
best kunt wachten tot de langste dag van het jaar. Rond die tijd heeft de
plant de sterke groei gehad en op deze manier kan vaak volstaan worden
met 1 snoeibeurt. Als u liever wat vaker snoeit mag dat gerust, het kost
alleen meer werk. Na half september snoeien is niet zo goed.
Vóór de winter aanbreekt moeten de hagen weer een mooie vorm hebben
en als ze te laat gesnoeid zijn zien ze er de hele winter houtig uit.
Als er na een strenge winter bruine punten aan het blad komen kunnen die
er in het voorjaar nog afgeknipt worden.

Soorten
Haagplanten die met 1 snoeibeurt uit kunnen zijn bijvoorbeeld de Buxus,
Taxus, beuk, laurier, conifeer en hulst. De liguster zal vaker gesnoeid
moeten worden om hem goed in model te houden. Het is een flinke
groeier en moet in het groeiseizoen wel om de 6 weken gesnoeid worden.
Coniferen zoals Chamaecyparis en Thuja mogen nooit tot op het kale hout
teruggesnoeid worden. Deze soorten hebben geen slapende knoppen en
zullen nooit meer uitlopen.

Vormsnoei
De Buxus, Taxus, beuk laurier, liguster en hulst zullen altijd weer uitlopen
al worden ze tot op de stam teruggesnoeid. U merkt dus dat u niet wakker
hoeft te liggen als er bij het snoeien van deze soorten iets misgaat. Ook
lenen bovenstaande soorten zich door hun groeiwijze erg goed voor
vormsnoei. Daarom waren ze vroeger erg populair in de Italiaanse en
Franse tuinstijl.

Denkt u bij het snoeien van heesters en hagen wel aan
de vogels? Snoei pas als de jongen zijn uitgevlogen.

Wat nog allemaal in de siertuin ?
Plantenborders:
- Planten die in potten zijn opgekweekt kunnen het jaar rond worden
uitgeplant. Denk er wel aan van ze de eerste weken bij warm weer van
water te voorzien.
- Onkruid wieden:
Hakken, schoffelen of wieden zijn de eerste bestrijdingsmiddelen van
onkruiden. Onkruidbestrijding is weersafhankelijk. Bij zonnig weer
droogt onkruid snel uit wanneer het blijft liggen. Bij regenachtig weer
evenwel voeren we het onkruid beter af.
Kennen we nog het gezegde: “wie één jaar zijn onkruid laat staan moet
zeven jaar uit wieden gaan. “
- Uitgebloeide struiken als Deutzia, Weigelia en nog vele andere mogen
nu worden gesnoeid. Ze zullen volgend jaar bloeien op de takken die ze
dit jaar vormen.
Verwijder ook elk jaar een paar van de oudste takken. Snoei deze tot
helemaal aan de voet van de plant weg. De struiken lopen van onderaf
weer uit en blijven zoals het ware ‘eeuwig jong’. Heeft u dit een aantal
jaren uitgesteld, dan is het een hele klus om de dikste takken met
takkenzaag uit te dunnen.
- Snoeien van Buxus mag in juni gebeuren. Bij het snoeien van Buxus
wacht je best tot het een bewolkte dag is. Als je een Buxushaag op een
warme zonnige dag snoeit dan zal deze na enkele dagen
verbrandingsverschijnselen tonen. Buxushaagjes snoei je indien mogelijk
best niet met een elektrische heggenschaar. Bij gebruik van een manuele
heggenschaar spuit je de buxushaag eerst nat zodat deze nog soepeler
doorheen de takjes kan glijden. Dit is beter voor uw armen en voorkomt
weer verbranding van de gesnoeide toppen.
- Hagen van Taxus, beuk, haagbeuk en snelgroeiende coniferen kunnen
in de loop van de maand juni worden geschoren. Als u hagen snoeit vóór

de langste dag (21 juni), dan vormen deze nog nieuwe
scheuten en meestal moet u in augustus nog een tweede
keer moeten knippen.
-Verwijder uitgebloeide bloemen van o.a. lupinen,
riddersporen, euphorbia’s, veronica’s… Verwijder ook
de uitgebloeide bloemen van rododendrons voorzichtig
tussen duim en wijsvinger.
Stekken snijden van vaste planten gaat nog vrij
gemakkelijk o.a. Sedum, Dianthus…
-

- Vergeet

uw borders niet te bemesten. Je planten kunnen nu wat extra
voedsel goed gebruiken.
- Door regen en wind omgevallen planten steunen met bamboestokken of
rijshout.
Gazon:
Graskanten afsteken: Slordige kanten zorgen voor een minder net aanzicht
van het gazon. Steek het gras met een graskantensteker langs de
gespannen plantkoord af. Zorg ervoor dat graskantensteker schuin de
grond in gaat. Zo staan de kanten stevig vast dit om te vermijden dat de
boord afbrokkelt. Het gras zal dan veel minder vlug in de percelen groeien
of woekeren.
Als er regen wordt voorspeld moet je het gazon bemesten, herhaal dat een
maand later. Zo hou je het grasperk gezond.
Het gazon ga je nu 1 tot 2 keer per week maaien, afhankelijk van de groei.
In droge periodes minder vaak maaien en het gras niet te kort afrijden.
Om uitdroging door te grote verdamping tegen te gaan kan men bij warm
weer met maaien beter wachten tot ’s avonds. De verse snijwonden van
het maaien verdampen immers veel meer.
Grasmaaisel op de composthoop goed verdelen. Als het maaisel op een
hoop wordt gelegd zal het liggen broeien, rotten en verslijmen wat de
composthoop niet ten goede komt.

Bloembollen
Er zijn minstens zes weken verstreken na de bloei van de tulpen,
narcissen, blauwe druifjes, krokussen enz. De bladeren mogen dan
ook worden afgesneden. Als men te snel na de bloei de bladeren
zou verwijderen dan zullen de bollen het volgende jaar veel minder
of helemaal niet bloeien. Bloembollen kunnen wanneer het blad is
afgestorven ook worden opgegraven, gedroogd en bewaard.
De op pot gekweekte Canna’s (Indisch bloemriet) en de lelies moeten nu
dringend de grond in. Je kunt ze uiteraard ook verder on potten laten
uitgroeien voor op het balkon of op een terras. In potten zullen ze wel
veel water nodig hebben.

Korte Berichten:
Gratis op te halen:
We ontvingen een bericht van de echtgenote van André
Meyermans.
Maria wil de tuinboeken die André in de loop van de voorbije
jaren heeft verzameld wegschenken. Tel: 013/774611
Lessen bloemsierkunst
We zoeken een oplossing voor de lessen bloemsierkunst die we
in de loop van de maand april-mei hebben stopzetten. De
afgelaste werkavonden zouden we in de loop van het najaar , als
alles een beetje terug normaal verloopt, kunnen organiseren. De
cursisten worden dan persoonlijk verwittigd.
Tuinreizen:
Zoals je reeds hebt vernomen zijn onze meerdaagse reizen naar
Sardinië en Duitsland geannuleerd. Iedereen heeft zijn/haar
voorschot al terug ontvangen.
Wat onze dagtrip naar Mechelen (eind augustus) betreft ? Ook
dat wordt problematisch . En het zou toch wel jammer zijn
moesten we de dagtrip door het Hageland in september ook nog
gaan annuleren. Goed, maar uitstel is geen afstel dan wordt het
volgend jaar .

Op 8 juni is het weer zover…dan komt op de weerkalender de gevreesde
regenheilige Sint-Medardus voor. Algemeen wordt verteld dat er een
lange regenperiode volgt wanneer het op zijn feestdag regent:
Wat St.-Medardus geeft droog of nat, zes weken duurt het dit of dat
Medardus met zijn regen, hou je in zes weken niet tegen.
Als Sint-Medardus zijn sluizen open zet, is het zes weken uit met de pret.
Op 13 juni is het de feestdag van Sint-Antonius. Hij is de heilige die alle
verloren dingen kan terugvinden. Stel je voor je bent je huissleutel,
geldbeugel, of man kwijt. Doe dan het volgende:
Heilige Antonius van Padua,
Zalige vrucht van Spanje, minnaar van Gods huis, breng aub dat (mijn)
…terug thuis. Succes verzekerd !
Op 21 juni staat de zomer voor de deur. Hoe zal het weer in de zomer
zijn.
Wie de dierenweerspreuken raadpleegt kan een vrij juiste
voorspelling kunnen maken.
 “Roept de koekoek rustig en regelmatig aan,
Schoon weer om eens lustig uit wandelen te gaan.”
Ook de leeuwerik blijkt een goede barometer te
zijn.
Hoe langer de leeuwerik klimt,
Des te minder hij op regen zint.
Wie kippen houdt, moet niet eens naar het
weerbericht luisteren:
“Hanegekraai in de vroege morgen
Moet schoon weer ons bezorgen”.
“Kruipt de kip vroeg op heur leerke (laddertje)
Morgen is ’t schoon weerke.
Op 29 juni, de feestdag van Petrus en Paulus is de zomer voorgoed van
start gegaan. Daarover een paar weerspreuken:
Als het op Sinte-Pieter schoon mag zijn, dan drinken alle mulders wijn.
Maar valt er regen, ’t valt hen en de bakkers tegen.
Als het regent op Sinte-Pieter, gebruikt ge in heel de maand geen gieter.

Info Tuinhier Overpelt verschijnt niet tijdens de maanden
juli en augustus. Wij wensen onze leden een welverdiend
verlof te midden van vele heerlijk geurende bloemen.

