
Met deze gratis tips laten wij u nadenken 
over zaken waar u zelf misschien niet aan 
denkt. Omdat uw tuin altijd in beweging 
is, denken wij voor u vooruit.

1. Welke mest kiezen?
De winter is voorbij en uw planten kunnen wel wat 
extra voeding gebruiken. Ze hebben veel kracht nodig 
om te gaan groeien en bloeien. Wist u dat u niet de 
planten bemest, maar de bodem. Insecten, schimmels 
en bacteriën zorgen er onder andere voor dat dit weer 
bij de planten terecht komt. 

Soorten mesten
•  Kunstmest: kunstmatige voedingsstoffen. Het heeft 

een snelle directe werking op de plant en versterkt 
de groei. Nadelen van kunstmest: door het forceren 
van snellere groei zijn planten eerder vatbaar voor 
ziektes. Verder werkt het minder lang door en is het 
slecht voor het bodemleven.

•  Organische mest: natuurlijke grondstoffen van 
plantaardige of dierlijke oorsprong. Dit zorgt voor 
een indirect natuurlijk proces. De meststoffen worden 
in de bodem eerst omgezet tot mineralen. Hierdoor 
ontstaat een levendige bodem met goede structuur. 
Planten halen geleidelijk de voedingsstoffen die ze 
nodig hebben uit de bodem. 

Mestvormen
•  Vloeibaar: mengen met water in een gieter. Voor 

bloembakken en pot- en kuipplanten.

•  Korrel: strooien over de grond. Is stuifvrij en geschikt 
voor siertuin, gazon, moestuin en fruitteelt.

•  Kegel: deze kleine kegelvormige mestblokjes kunt  
u eenvoudig en op de juiste plek in de grond te  
stoppen. Dit werkt goed voor bloembakken en  
pot- en kuipplanten.

•  Meel: beendermeel, bloedmeel en hoornmeel zijn 
speciale meststoffen die veel stikstof bevatten. Dit 
is belangrijk voor de groei en ontwikkeling van het 
blad. Heeft u planten met gele bladeren dan hebben 
ze waarschijnlijk gebrek aan stikstof. Als u wilt kan 
Hoefakker u hierin verder adviseren. 

2. Wat snoeien in het voorjaar?

Maart -mei 
•  Bolboompjes als trompetboom en bolacacia
•  Rozen, vlinderstruik, groenblijvende sering,  

lavatera (vanaf halverwege de maand)
•  Struikrozen
•  Hortensia’s
•  Winterjasmijn
•  Lavendel en andere kruiden
•  Leilinde
•  Scheutbloeiers zoals Ceanothus, Buddlea en  

Perovskia
•  Voorjaarsbloeiers als Amelanchier, Forsythia  

(na de bloei)
•  Hagen
•  Winterheide
•  Buxus
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Na de bloei
•  Verwijder uitgebloeide bloemen voor meer kans op 

een tweede bloei. 
•  Uitgebloeide rozen terugsnoeien tot aan een vijf-

blad. Doorbloeiende soorten vormen dan nieuwe 
knoppen.

•  Rozen die na de bloei bottels vormen worden niet 
teruggesnoeid.

3. Hoe en wat met onkruid?
Start al in maart. Helaas is de beste manier nog altijd: 
(los)schoffelen en met de hand verwijderen. Behoor-
lijk intensief klusje. Maar met een mooi resultaat.
Tip: De beste manier om onkruid te voorkomen? 
Vermijdt stukken kale grond in uw tuin. Het liefst 
met bodembedekkers. Deze dichtgroeiende plantjes 
die zorgen ervoor dat ontkiemende onkruiden geen 
kans krijgen.

4. Wat doet u met het gazon?
•  Maai eerst het gras voldoende kort en start dan  

met verticuteren.
•   Kale plekken losharken en opnieuw inzaaien  

met graszaad. Daarna afdekken met speciale 
‘dressgrond’ of tuinaarde. 

•   Bemest vervolgens uw gazon. Bij voorkeur vlak 
voordat er een regenbui gaat vallen. 

5. Weg met groene aanslag!
Mossen en algen hebben in de herfst en winter alle 
kans gehad om te groeien. Groene aanslag op de 

muur of op klinkers, tegels, hout en tuinmeubelen. 
Zo komt u er vanaf op een milieuvriendelijke manier. 

Groene zeep en soda
Groene zeep en soda werken het beste als u eerst de 
ondergrond nat maakt. Los in een emmer van 10 liter 
6 volle eetlepels soda en 6 volle eetlepels groene 
zeep op. Breng het aan op de groene aanslag met 
een zachte borstel. Even een half uur laten inwerken 
en dan verwijderen met een harde bezem of borstel. 

Schoonmaakazijn 
Dit is sterker dan gewone azijn. Verdun het 1 op 1. 
Als er veel aanslag op de tegels zit dan kunt u  
het ook in pure vorm over de tegels gieten. Niet  
afspoelen maar gewoon in laten trekken. Dit werkt 
het beste op een zonnige dag. Een paar dagen later 
is de aanslag geel gekleurd en makkelijk weg te  
borstelen met een harde bezem. Let op! De sterke 
geur zal wel enkele dagen aanhouden.

Hogedrukspuit
Deze methode heeft als voordeel dat u geen  
schoonmaakmiddelen nodig heeft. Helaas is het  
niet altijd een geschikt middel. Bijvoorbeeld bij  
een betegeld terras. U spuit dan vaak ook het  
zand tussen de voegen uit. En, het geeft ook veel 
rommel. Verder maakt een hogedrukspuit de tegels 
van uw terras ruwer. Algen en mossen kunnen  
zich dan juist nog beter hechten en zullen steeds 
sneller terugkomen.
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