101 TUINTIPS Mijn Tuingeheim

101 TUINTIPS DIE JE TUINGELUK BRENGEN
1. Als je tuin opnieuw moet worden aangelegd begin dan eerst met een goed
plan/ontwerp.
2. Ga eerst naar een tuinbeurs of tuinenpark als je ideeën wilt opdoen bijvoorbeeld “De
Tuinen van Appeltern”
3. Volg een tuincursus om een overzicht te krijgen van de mogelijkheden. Je vindt een
overzicht van alle tuincursussen en workshops op www.tuinvragen.com
4. Maak een tuintekening op schaal zodat alle verhoudingen kloppen, bv 1 : 100 dan is
elke centimeter op je papier 100 cm in de tuin.
5. Leg een transparant tekenpapier over de basistekening (die je op schaal hebt). Zodat
je makkelijk meerdere schetsen maakt met het zelfde uitgangspunt.
6. Probeer de tuin zo in te richten dat er maximaal 30% verhard is.
7. Is je tuin vrij klein compenseer het tekort aan groen door middel van groene wanden
en dakbomen.
8. Kijk op www.tuingeluk.nl om te ontdekken hoe je de tuin moet inrichten om nog meer
plezier aan je tuin te beleven.
9. Een kort overzicht van jouw tuingeluk kan je vinden op:
http://mijntuingeheim.nl/4-tips-voor-tuingeluk/
10. Vakkundig en regelmatig onderhoud zorgt dat je tuin mooi blijft.
11. Goed snoeien is belangrijk voor gezonde en bloeiende planten, hier kom ik later nog
op terug.
12. Een groene tuin trekt vanzelf dieren aan omdat ze er voedsel, schuil -en nestplaatsen
kunnen vinden.
13. Begin altijd met een goede bodem, dit is als een fundering van een huis.
14. Om inzicht te krijgen wat voor voedingstoffen er in jouw tuin aanwezig zijn, is een
bodemonderzoek de beste manier om er achter te komen wat de toestand van de
grond is en hoe je dat kunt verbeteren.
15. Meng altijd compost en wat organische mest door de grond als je planten gaat
verplanten of nieuw gaat poten.
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Beplantingstips voor een groene oase:
16. Maak de wortelkluit aan de onderkant los of snij op 3 plaatsen de kluit iets in om te
voorkomen dat de plant in de kluit blijft rond groeien (het bloempot effect).
17. Hinder van boomwortels of bamboewortels, gebruik dan Rootcontrol dit is een stevig
dik folie waar de wortels niet doorheen groeien.
18. Plant altijd diep genoeg, zodanig dat er nog een laagje grond op de kluit ligt. Door
droogte of vorst kan de kluit nog iets omhoog komen en droogt de kluit te veel uit.
19. Direct na het planten en in het begin regelmatig water geven zodat de wortels goed
kunnen uitgroeien en de plant niet verdroogt.
20. Sproeien is beter om de dag of 3 keer per week iets langer in plaats van iedere dag
een klein beetje.
21. Bij het gebruik van een automatisch sproeisysteem wordt er minder water verbruikt
dan wanneer je handmatig besproeid.
22. Gebruik een mix van hogere en lagere planten om voldoende body te krijgen maar
ook een goede bodembedekking.
23. De beste manier om onkruid in bedwang te houden is, door de bodem te laten
begroeien met bodembedekkende planten.
24. Hogere planten en bomen geven de tuin spanning en dieptewerking.
25. Laat in het najaar blad zoveel mogelijk liggen in de tuin, na de winter is het grootste
deel al verteerd.
26. Haal het blad wel weg op de verharding, het gazon en van groenblijvende planten
want die verstikken door een dikke laag blad.
27. Door voor de erf afscheiding struiken of hagen te gebruiken wordt de wind gefilterd,
bij harde wanden als hout of steen slaat de wind er juist hinderlijk overheen.
28. Een open hekwerk met klimplanten neemt minder ruimte in beslag dan een haag
maar is wel groen.
29. Er zijn diverse groene elementen te koop die direct voor privacy zorgen en 180 to 200
cm hoog zijn.
30. In iedere tuin hoort een (stam)boom maar kies voor een kleine tuin ook een kleine
boom zodat je er lang plezier van hebt, denk aan een krentenboom of bolcatalpa.
31. Plaats bij het planten van een boom ook direct een boompaal aan de westzijde, zet
de boom aan de paal vast met boomband in een 8-lus en verwijder de paal na een
jaar of 3 dan kan de boom wel op eigen benen staan.
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Bemesting houd het bodemleven in stand:
32. Bemest je tuin met organische mest van Ecostyle, alleen deze mest bevorderd
optimaal het bodemleven en zorgt zo voor een gezonde wortel- en plantengroei.
33. Bemest in voor- en najaar en plantenbakken en gazons ook nog in de zomer.
34. Bij nieuwbouw tuinen is het belangrijk om het bodemleven weer op gang te brengen
(er zit vaak weinig leven in die grond) met bio-activator zoals Terra fertil.
35. Vergeelt blad is vaak een teken van een tekort aan voedingsstoffen, wat je vaak ziet
bij Rhododendrons op kalkrijke grond. Bemesten met een speciale organische
meststof is dan de beste oplossing.

Snoeien voor het beste resultaat:
36. In principe is snoeien na de bloei de beste tijd, dit gaat vooral op voor sierheesters.
37. Snoeien in het voorjaar geeft de meeste groeireactie omdat er dan veel kracht in de
plant zit om weer opnieuw uit te lopen.
38. Snoeien in het najaar tempert juist de groei omdat de plant in rust gaat en niet zo veel
reageert op de snoei.
39. Snoei niet tijdens vorstperiodes omdat de snoeiwond een kwetsbaar punt is en de tak
nog verder invriest.
40. Wond afdekmiddel of wondbalsem heeft geen aanwijsbaar effect.
41. Verwijder bij het snoeien eerst dood hout en kruisende takken.
42. Snoei van sierheesters niet alle takken weg, vaak bloeien ze op het meerjarige hout.
43. Zomerbloeiende heesters zoals Budleja davidi en Caryopteris clandonensis in maart
kort afknippen, op de nieuwe takken komen dezelfde zomer alweer bloemen.
44. Snoei op diverse hoogtes om groei op verschillende plaatsen te krijgen.
45. Knip hagen meerdere keren per jaar om ze mooi strak te houden.
46. Hou de haag aan de bovenzijde smaller dan aan de onderzijde zodat het licht er goed
op kan komen, anders wordt de onderkant kaal.
47. Coniferen hagen kunnen niet te ver gesnoeid omdat takken die eenmaal kaal zijn
slecht of niet meer uitlopen. De bovenzijde groeit vaak nog wel goed uit maar het kan
soms wel 2 seizoenen duren.
48. Hagen met grof blad (zoals Prunus laurocerassus) bij voorkeur met de snoeischaar
knippen omdat doorgeknipte bladeren bruin worden.
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Onkruid de baas:
49. Verwijder bij het onkruid wieden altijd zoveel mogelijk ook de wortels.
50. Probeer onkruid te wieden voordat er bloem in komt zodat je voorkomt dat ze zich
uitzaaien.
51. Gebruik een engelse riek om diepe penwortels weg te steken zonder de sierplanten
te beschadigen.
52. Als de beplanting goed is aangegroeid hoeft de grond niet meer losgespit te worden.
53. Schoffelen en spitten belemmerd de groei van wortels waardoor het langer duurt dat
de bodem bedekt is met planten.
54. Zorg dat je vroeg in het voorjaar al het onkruid hebt gewied, dan heb je later in het
seizoen minder werk.
55. De enige manier om hardnekkig onkruid onder de duim te houden is volhouden zodat
het niet de hele tuin in beslag neemt.
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Verharding heeft ook onderhoud nodig:
56. Denk bij het kiezen van de bestrating al aan hoe je de bestrating gaat onderhouden.
57. Hoe kleiner de steen des te meer voegen waar onkruid in kan groeien.
58. Zorg voor een goede ontwatering van de verharding dit voorkomt onkruid en
mosvorming.
59. Hou de bestrating regelmatig schoon zodat onkruid geen voedingsbodem heeft om
op te groeien.
60. Een duurzame verharding begint met een degelijke onderbaan (ook wel cunet
genoemd).
61. Gebruik voor terras of tuinpad minimaal 10 cm scherp zand tot wel 30 cm voor slecht
ontwaterende bodems zoals klei.
62. Om spoorvorming in de verharding van een oprit te voorkomen is een onderbaan van
10 tot 20 cm steenpuin noodzakelijk. Daar bovenop komt dan nog 10 cm scherp
zand.
63. Hoe dunner de steen hoe dikker de onderbaan.
64. Op een zachte ondergrond zoals veen zorgt wegendoek onder het cunet ervoor dat
het pakket bij elkaar blijft en voorkom je verzakking.
65. Het cunet dient altijd goed verdicht te worden door inwateren of aantrillen met een
trilplaat.
66. Plaats een goot of grindrand als er geen ruimte is om het regenwater af te voeren.
67. Om de verharding op zijn plaats te houden is een opsluiting van speciale
opsluitranden of betonbanden altijd noodzakelijk.
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Beplanting geeft je tuin sfeer:
68. Om in het hele tuinseizoen kleur in de tuin te hebben is het handig om een
beplantingsplan te maken voordat je planten gaat kopen.
69. Tuincentra hebben meestal alleen de planten die op dat moment mooi bloeien.
70. Kies de plant naar de plaats van de tuin. Het heeft geen zin om een schaduwplant in
de volle zon te zetten.
71. Bekijk ook eerst hoe groot een plant wordt, het schattige kleine boompje kan wel
uitgroeien tot een woudreus.
72. Bezuinig niet op het aantal vaste planten, het duurt dan veel langer voordat het
dichtgegroeid is.
73. Kies bij voorkeur voor een variëteit, de oorspronkelijke soort kan soms wisselend
bloeien.
Bv Liriope muscari bloeit soms minder of niet terwijl de variëteit
Liriope muscari“Moneymaker” elk jaar goed bloeit.
74. Voor vroege bloei in het voorjaar is het aan te raden om vroegbloeiende bolgewassen
te planten zoals Narcis, Scilla, Tulp en sneeuwklokjes.
75. Gebruik bij voorkeur een mix van groenblijvende en bladverliezende planten om het
gehele jaar body te houden, het zogenoemde groene geraamte.
76. Denk ook aan de vogels door dichte heesters of hagen te planten en planten met
eetbare bessen of vruchten.
77. Hang ook wat nestkasten op voor zangvogels, als dank zullen ze spinnen, luizen en
rupsen uit je tuin opeten.
78. Plant ook vlinder- en bijenplanten, ze zijn niet alleen mooi om te zien maar ook nuttig
voor het gehele ecosysteem.
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Water in de tuin:
79. Een vijver dient voldoende volume en diepte te hebben om een biologisch evenwicht
mogelijk te maken.
80. Voldoende vijverplanten zorgen voor een biologisch evenwicht en zuurstof, bespaar
dus niet op de vijverplanten en met name de zuurstofplanten.
81. Bij een nieuwe vijver kan je het beste in het eerste jaar nog geen vissen uitzetten.
82. Een echte visvijver kan eigenlijk niet zonder een goed filtersysteem (of de vijver moet
heel groot zijn)
83. In de vijver moet ook voldoende zon komen om in het voorjaar op te warmen.
84. Besteed altijd aandacht aan de randafwerking omdat het slecht is voor de folie en
een lelijk gezicht om tegen zo’n zwarte rand aan te kijken.
85. Laat in de winter de opgaande waterplanten staan, de stengels zorgen voor
gasuitwisseling als er ijs op de vijver ligt. Het plaatsen van een bosje riet werkt ook
goed.
86. De vijver heeft bij voorkeur een dieper deel van ca. 100 cm diep voor de waterdieren
om te schuilen in de winter en voor de koelte in de zomer.
87. Zorg ook voor planten die over de rand groeien of een geleidelijk aflopend deel zodat
kikkers,paden of egels altijd weer uit het water kunnen kruipen.
88. Beperk de hoeveelheid organische materiaal in de vijver door een net te plaatsen
voor afvallend blad en het uitdunnen van de waterplanten in het voorjaar.
89. Een zwemvijver is een ideaal alternatief voor een echt zwembad. Het ziet er het
gehele jaar natuurlijk uit, is milieuvriendelijk door het epifytenfilter en heeft geen
onderhoudgevoelige filtersysteem.
90. Een vijver brengt veel extra leven in de tuin en ook het water zelf is steeds weer
anders zoals spiegelglad, met golfjes, met ijs of met bellen als het hard regent.
91. Waterelementen zijn geschikt als je water wil maar geen vijver en hebben weinig
onderhoud nodig. Tevens zijn ze makkelijk te realiseren.
92. Regenwater kan je afvoeren naar het riool, het is ook mogelijk om het op te vangen in
speciale tanks en weer hergebruiken voor bijvoorbeeld het sproeien van de tuin.
93. Is je tuin gelegen op een (droge) zandgrond dan kan het regenwater van de daken en
de verharding ook geleid worden naar een grindkoffer zodat het in de bodem weg kan
zakken.
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Verlichting zet je tuin in de schijnwerpers:
94. Tuinverlichting geeft je tuin een speciale sfeer.
95. Gebruik tuinverlichting met mate en licht die punten aan die bijzonder zijn of
belangrijk om je weg te vinden in het donker, zoals tredes.
96. Tuinverlichting op 220 volt met een stevige grondkabel is minder storingsgevoelig
dan 12 volt systemen met dunne kabels.
97. Trek dunne stroomkabels door een pvc pijp, als ze in de grond liggen, om te
voorkomen dat ze beschadigen.
98. Kies voor indirect licht of een lamp met matglas zodat je niet in de pit van de lamp
kunt kijken.
99. Sluit de tuinverlichting aan op een tijdklok of schemerschakelaar om het
energieverbruik te beperken.
100.Laat tuinverlichting aansluiten door een erkend electriciën om te genieten van
een duurzame en veilige verlichting.
101.Kies een lamp voor het lichteffect en niet voor het design van de lamp zelf,
neem ook een gedekte kleur. Een witte lamp is een lelijke witte vlek in het groen.
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