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Januari en Februari
Meubilair en bestrating ontdoen van alg en mos.
Bodembedekkers kunnen in model worden geknipt.
Pleeg onderhoud aan uw tuingereedschap  Zorg dat bijvoorbeeld messen (ook 
de grasmaaier) weer scherp zijn voor aanvang van het seizoen. 

Eventuele sneeuwlaag weghalen van wintergroene planten om breken 
van takken te voorkomen.
Strooi rond de bolgewassen wat kunstmest en hark deze in de grond.
Heesters die in de zomer bloeien (bv  Vlinderstruik) kunnen gesnoeid worden. 

Maart
Bij goed weer, kan het winterdek worden verwijderd.
Opkomend onkruid direct wieden.
Nestkastjes reinigen.
Gazon ontdoen van mos m.b.v  verticuteerhark of -machine. 

Struiken die in de (na)zomer bloeien nu snoeien.
Vorstgevoelige fruitbomen snoeien.
Kruiden (tijm, lavendel, e.d.) snoeien.
Struikrozen begin deze maand op 'vijf ogen' terugsnoeien.
Vaste planten kunnen gescheurd worden, kuip- en kamerplanten ver-
pot.
Een clematis die na 1 juli bloeit, kan nu in vorm gesnoeid worden.

April
Tuinplanten bemesten.
Vroegbloeiende heesters (kerria, forsythia, ribes, etc.) na de bloei een 
kwart terugsnoeien.
Groeiende klimplanten opbinden.
Bamboe voor een deel (oude scheuten) weghalen  Tot op de grond terugs-
noeien. 

In volle grond kunnen zonnebloemen gezaaid worden.
Eventuele meeldauw op de rozen direct bestrijden.
Rotte opkomende bloembollen verwijderen.

Mei
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Hagen kunnen gesnoeid worden, evenals de wilde uitlopers van de 
rozen.
Controleer de PH-waarde van de vijver  Moet tussen de 6 en 7 zitten. 

Jonge plantjes voldoende water geven.
Regelmatig het gazon bijhouden.
Pompoenen toppen.
Hogere planten ondersteuning geven.
Planten behandelen in geval van meeldauw op rozen en druiven.

Juni
Uitgebloeide bloemen regelmatig verwijderen.
Check uw lelies op het zogenaamde leliehaantje  Verwijder kevers en larven. 

Een ingezaaide bloemenweide nu voor de eerste keer maaien.
Het maaisel mag 1 of 2 weken blijven liggen.
Wied regelmatig het onkruid uit de tuin.
Voorjaarsbollen (tulpen, hyacinthen, etc.) uit de grond verwijderen.
Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld narcissen en blauwe druifjes  Deze 
kunnen blijven staan. 

Buxus- en taxushagen voor de eerste keer snoeien.
Bladverliezende hagen eind deze maand snoeien.
Houd de klimplanten goed in de gaten een bind de uitlopers vast.
Eventueel bescherming (net) aanbrengen rondom het kleinfruit.

Juli
Gazon en vaste planten regelmatig bemesten.
Blijf opkomen onkruid weghalen.
Denk aan uw kleinfruit  Bescherm het zonodig met een net. 

Buxus en taxus snoeien  Dit mag 2 tot 3 maal per jaar. 

Na de bloei vaste planten (ridderspoor, fijnstraal, vaste violen, etc.) 
terugsnoeien tot 15 cm boven de grond.
Zomerbloemen en kuipplanten bemesten  Dit moet eens per twee weken 
gebeuren. 

Waterlelies wanneer er teveel blad aan komt nu snoeien.
Augustus

Vaste planten en gazon regelmatig bemesten met kortwerkende mest-
stoffen.
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Opkomend onkruid verwijderen.
Bescherm kleinfruit met net.
Snoeien van buxus en taxus (2 tot 3 keer per jaar).
Vaste planten na de bloei tot 15 cm boven de grond terugsnoeien.
Regelmatig (eens per twee weken) zomerbloemen en kuipplanten be-
mesten.
Bloemenweide opnieuw maaien  Maaisel direct verwijderen. 

Overdaad aan bladeren bij de waterlelies zo diep mogelijk bij de oor-
sprong afknippen.

September
Takken met veel fruit ondersteunen.
Vanaf nu niet meer bemesten.
Bij beginnende nachtvorst kuipplanten naar binnen halen, na ze 
eventueel te hebben teruggesnoeid.
Bessen van de struiken plukken.
De herfstkrokus kan nu op een diepte van 10 tot 15 cm worden geplant.
Verwijder uitgebloeide eenjarige planten en plant hier bijvoorbeeld herf-
st- en winterbloeiers.
Na de eerste nachtvorst de zomerbollen uit de grond halen  " 

Oktober
Snoei eventueel voor de laatste keer de hagen.
Ontdoe het gazon van afgevallen blad.
Hang nieuwe nestkastjes op of reinig de oude kastjes.
Maai voor de laatste keer het gazon  Niet te kort. 

Pluk rijpe appels en peren.
Verwijder de dode takken uit de bomen.

November
Snoei de uitlopers van dakplatanen en andere vormbomen terug op 5 
ogen.
Eventueel niet winterhard materiaal (potten e.d.) naar binnen halen.
Verwijder afgevallen blad uit de vijver.
Zorg voor bescherming van gevoelige planten (afgevallen blad, plastic, 
etc.).
Uitstekende twijgen van de blauwe regen terugsnoeien op 2 tot 3 ogen.
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December
Spit de lege plekken in de tuin om.
Tijdens spitten verse mest toevoegen.
Niet op die plekken waar tulpenbollen zijn geplant.
Houd de vijver vorstvrij met een pompje of een ijsvrijhouder.
Verwijder eventueel de sneeuwlaag op wintergroene planten.
Bescherm struikrozen door rondom de entplek wat aarde en bladeren 
te leggen.
Meng kalk door de grond rondom uw fruitbomen.
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