
Juli 
 
Druiven 
Dieven eruit halen. Ondergrond vrij sikkelen rondom de voet van de druif, zodat je 
er goed bij kunt als je moet gaan snoeien. Afspraak maken met Hub Ritchi i.v.m. 
uitleg en hulp bij de zomer snoeibeurt hub.ritchi@hotmail.com 
Lange vruchtdragende scheuten inkorten, tot aan ongeveer 5 á 7 bladeren boven 
het trosje. Opgroeiende scheuten die vanuit de onderstam ontspringen eraf 
knippen. Scheuten zonder druiven eraf halen. Kies geschikte scheuten uit die je wilt 
behouden voor druivengroei; deze bewaren en eventueel opbinden (die ga je in de 
winter zijwaarts leiden). 
Opgroeiende scheuten met druiventrossen, vastklikken aan draad (machientje 
hiervoor ligt in kantoor). Pergola, druiven: wekelijks afknippen van scheuten die 
richting de zonwering groeien. Scheuten die vanaf de onderstammen links en rechts 
uitgroeien, afknippen. 
 
Geveltuinen 
Tuinieren op ’t randje; langs de kas bijhouden;  woekeraars weghalen. Dode planten 
wegknippen. Planten die te ver doorgroeien over het pad of daar ontkiemd zijn; 
weghalen. Wat binnen  1 á 2  tegels afstand van de kas staat mag blijven.  
 
Boomspiegels parkeerplaats achter het gebouw: beetje terugsnoeien van planten die 
te groot worden en/of die teveel over de bestrating heen groeien.  
 
Klussen  
Blauwe regen: wekelijks bovenop kort houden zodat de loten niet tot aan de 
dakrand klimmen (voorkom muizen op zolder). 
 
Zaden en Planten 
Rijpe zaden oogsten. 
Zaden van woekeraars, voordat ze rijp zijn afknippen en verwijderen: distels, 
berenklauw, koninginnekruid, Canadese guldenroede.  
 
Blote Voetenpad 
Op orde houden voor gebruik: bordjes goed plaatsen, bandnetel weg maaien (let 
daarbij op de fruitstruiken die er groeien), materiaal eventueel aanvullen (steentjes, 
haksel, zand etc.), de waterbak leeghalen en schoon water erin. Nagaan of de 
houten balkjes en boomschijven nog intact zijn, etc.  
 
Dambord 
Doorgaan met: oude stengeldelen eruit halen en ongewenste planten verwijderen 
(Tonnie). 
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Fruitbomen 
Rondom bessenstruiken en appelboompjes de voet vrij knippen: cirkel van 1.20 m. 
doorsnee. Om ervoor zorgen dat er voldoende licht bij de appels komt, kunnen 
deze een beetje vrij geknipt worden (zomersnoei). Valse scheuten kunnen afgeknipt 
worden. Eventueel mag er wat compost rondom de voet van de boompjes 
gestrooid worden (5 cm a 10 cm dikke laag). 
 
Compost 
Composthoop opbouwen. Maaisel graslanden vermengen met blad van de wilgen 
vanwege de verhouding stikstof /koolstof (overleg Pieter).Eventueel mengen met 
al deels gerijpte compost of wormenmest. Water sproeien over de hoop! 
 
 


