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10 tuin tips voor het voorjaar   
 
1. Gazon 
Als de temperatuur weer boven de 10 graden komt, zul je zien dat het gras weer gaat groeien. Tijd voor 
een goede voorjaarsbeurt. Maai het gras. Als er veel mos in het gazon zit, raden wij aan het gazon te 
verticuteren. Gras houdt van kalkrije grond, dus strooi in het voorjaar jonge kalk, dit mag tegelijk met 
organische meststoffen (Dcm of Ecostyle). 
 
2. Hagen 
Maart is de perfecte maand om hagen te planten, weinig kans op vorst en ruim op tijd voordat de hagen 
weer uit gaat lopen met nieuw blad. Vergeet niet om na aanplant in droge periodes extra water te 
geven. 
 
3. Heide  
 De winterheide mag gesnoeid worden, heb je heide in plantenbak, vervang deze dan voor 
voorjaarsbolletjes. Deze zijn nu volop verkrijgbaar in het tuincentrum. 
 
4. Rozen snoeien 
De rozen mogen weer gesnoeid worden. Knip net boven het derde oog dat aan de buitenkant van de 
twijg/tak zit. Zo krijg je een mooie open struik. Bij klimrozen houd je 4 of 5 hoofdtakken aan en de 
zijtakjes knip je kort terug, hier zal de roos op uit gaan lopen. 
 
5. Plant nu violen. 
Snel het voorjaar in de tuin halen doe je met violen. Vul de plantenbakken met een paar kisten violen, 
niet duur en meteen veel kleur in de tuin. Door de violen te combineren met narcissen in pot geniet je 
wekenlang van het voorjaar. 
 
6. Hortensia's snoeien. 
De boerenorganisatie (macrohylla) kan nu gesnoeid worden. Als je ieder jaar eenvijfde van de oude 
grijze takken bij de grond wegsnoeit, wordt de hele struik in vijf jaar vernieuwd. De Annabelle hortensia, 
die met de grote witte bloemen, bloeit op eenjarig hout dus deze mag in zijn geheel teruggesnoeid 
worden naar circa 10 cm boven de grond. 
 
7. Vaste planten 
Als de kans op nachtvorst is verdwenen mogen alle afgestorven delen van de vaste planten worden 
weggeknipt. Dit geldt ook voor de siergrassen. Na een paar zonnige dagen zie je de planten alweer 
uitlopen. 
 
8. Tuin bemesten. 
Als alle planten zijn teruggeknipt kan de tuin bemest worden met een organische meststof (dcm of 
ecostyle) in het voorjaar kunnen de planten wel weer wat extra voeding gebruiken. Zo geniet je van de 
zomer van sterke en gezonde planten met minder kans op ziekte en plagen. 
 
9. Ph waarde 
In de loop der tijd verzuurt de grond waardoor er meer mos ontstaat in het gazon en groei van 
kalkminnende beplanting verslechtert. Dan wordt het tijd om kalk te strooien, dit verhoogt de Ph-waarde 
van de grond. Wil je weten of en hoeveel kalk er gestrooid moet worden kom dan zaterdag 7 maart naar 
intratuin Heerhugowaard en laat gratis je grond testen op de Ph waarde.Groenmeesters is aanwezig om 
je te adviseren. 
 
10. Groene aanslag 
Is je terras na de winter glad en groen uitgeslagen, behandel je terras dan met een milieuvriendelijk 
terrasreiniger. De organische vetzuren laten de vaak storende en gladde aanslag verwijderen. Dan is 
ook je terras klaar voor het voorjaar. 
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