Onderhoudsplan voorbeeld
Januari
U hoeft niets te doen.

Februari
Eerste week van februari: Blad ruimen en onkruid weghalen voordat de sneeuwklokjes in bloei
komen. Met een opgeruimde tuin ziet u meer van de beginnende lente. Kalk strooien bij lavendels en
blauwe regen (om de 2 à 3 jaar)

Maart
U kunt nu de afgestorven vaste planten afknippen die u in de herfst heeft laten staan. Bestrating
borstelen met schoonmaakazijn tegen groene aanslag. Wilt u liever de hogedrukreiniger gebruiken,
houd dan rekening ermee, dat u de voegen weer opnieuw moet invegen met brekerszand.
Bovendien kunnen niet alle bestratingsmaterialen tegen de hogedrukreiniger; het kan gebeuren dat
de bovenlaag poreurs wordt en zo juist meer vuil aantrekt.
Ruim koemestkorrels strooien bij alle planten.
Het loof van de bloembollen pas afknippen als het geel geworden is.
Waterelement: pomp en element schoonmaken, weer vullen met water, aansluiten. Herhalen indien
nodig, bij warm weer of wanneer het water niet goed doorstroomt.

April
Snoeien hortensia’s (zie de informatie voor uw tuin). Tuinturf door bovenlaag harken bij hortensia’s
en Hamamelis. Als Hamamelis hoger is dan 1.75, lichte vormsnoei toepassen.
Bij droog weer sproeien t/m oktober. Beste tijd is ’s avonds.
Ruim koemestkorrels strooien bij alle planten.
Eerste knipbeurt ligusterhagen. Snoeien hortenisa’s: Snoei alle takken tot op 80 cm. Na enkele jaren
ook uitdunnen: neem 1 op de 5 takken weg, de oudste/dikste takken het eerst.
Eerste onderhoudsbeurt. Bestaande uit: onkruid verwijderen; (niet schoffelen tussen de
bodembedekkers en onkruid meteen in emmer verzamelen dus niet op grind of bestrating laten
komen); verwijderen dood blad, uitgebloeide bloemen; grind harken, opsluitbanden vegen. Grind
weer terug in het grind en grond bij de grond houden. Herhalen om de 4-8 weken.

Mei
Bestrating onkruidvrij maken door te spuiten, krabben met mesje of borstelen. Het hete water van
de aardappelen werkt ook goed tegen onkruid. Herhalen in juli en september. Sproeien en
onderhoudsbeurt, verder genieten van de lente!

Juni
Na de langste dag (21 juni) knippen hagen. Derde mestbeurt, het beste een dag voordat het gaat
regenen. De mest lichtjes door de bovenlaag heen harken. Onderhoudsbeurt; uitgebloeide bloemen
bij geraniums verwijderen.

Juli
Onderhoudsbeurt, spuiten tegen onkruid in bestrating bij regenloos weer.
Snoei seringen na de bloei, zodanig dat ze niet hoger worden dan 2.00 meter. Om en om snoeien:
een tak laten staan, een tak wegnemen.

Augustus
Onderhoudsbeurt. Bij blauw regen de lange scheuten terugknippen. Kalimestbeurt voor de bolletjes.
Kali helpt ook enigszins vorstgevoelige planten met afharden. (bijv. Olijf) Knippen lage hagen.

September
Onderhoudsbeurt en verwijderen onkruid uit bestrating.

Oktober
Onderhoudsbeurt; knippen lage hagen.
Winterklaar maken waterelement: Tegel, stenen, binnenkant bak en pomp schoonmaken. Kiezen: of
de pomp laten draaien, maar pas dan op bij strenge vorst dat er geen ijsvorming/schade aan de
pomp optreedt. Of de pomp er uit halen, water uit de leidingen laten lopen, bak zo ver mogelijk leeg
maken.

November of december
Laatste onderhoudsbeurt. Bij Helleborussen het blad wegknippen zodat bloeiwijze mooier uitkomt.
Afknippen van alle dode plantendelen, behalve waar ze nog een mooi winterbeeld geven. Blad naar
keuze opharken of laten liggen tot januari/februari, vlak voordat de eerste bolletjes boven de grond
komen. Houdt u van een opgeruimde of een natuurlijke tuin? U kunt kiezen; een beetje rommel is
goed voor het leven in uw tuin. Maar je wil niet uitglijden over half verteerde bladeren.

Meer informatie
Wij hopen u met dit onderhoudsplan van dienst te zijn geweest. Mocht u nog vragen en/of
opmerkingen hebben, of heeft u advies nodig, dan kunt u contact opnemen met Van idee naar 3D. U
kunt ook kiezen om het onderhoud periodiek, op afspraak of samen te doen.
Wij wensen u veel tuinplezier!

Van idee naar 3D tuinen
Floortje Barneveld
06-47873792
www.vanideenaar3d.nl

