
Mei 
 
Dambord 
Oude stengeldelen eruit halen en ongewenste planten verwijderen; overleg met 
Tonnie. 
 
Insectenwand 
Rondom en aan de achterkant vrij van planten maken. Opschonen van de 
“nestjes”. Weghalen van oud, kapot materiaal en bijvullen of vernieuwen van delen 
van de wand m.b.v. bamboe, holle stengels, houtblokken, leem etc. Overleg met 
Alice.  
 
Stenige Milieus 
Opkomende vlinderbloemigen verwijderen; vlak boven de grond afknippen en niet 
uit de grond trekken (bont kroonkruid, wikke en klaver). Vlinderbloemigen 
brengen extra stikstof in de grond en dat willen we vermijden. Trek niet aan de 
wortels, elk wortel stukje dat blijft zitten groeit uit tot een nieuwe plant en door 
toevoer van lucht in de bodem, activeer je de wortelgroei.  
Grassen weghalen. 
Woekeraars eruit halen; Canadese guldenroede, koninginnenkruid, moerasspirea, 
braam, boerenwormkruid, bijvoet. Dit zijn soorten die in de wilde planten tuin 
meer thuis horen. De stenige milieus zijn bedoeld voor planten die de voorkeur 
hebben voor armere milieus. Haal dus zoveel mogelijk ook de zwarte grond die om 
de pollen zitten weg uit het milieu, moslagen verwijderen, de stenen moeten weer 
vrijkomen.  
Eén keer in de 5 jaar kaalslag plegen. Dit kan telkens bij een deel van het grote 
stenige milieu plaatsvinden. Dan gaan we rigoureuzer te werk en verwijderen we 
zoveel mogelijk alles. Eventueel zand toevoegen. Spaar alleen bijzondere soorten 
zoals: veldsalie, wilde marjolein, wondklaver, slangenkruid, ossentong, 
akkerhoornbloem, wit vetkruid, muizenoortje, kranssalie, kleine pimpernel, wijnruit, 
hazepootje, wilde tijm, margrieten, muskuskaasjeskruid, teunisbloem.  
Bovenstaande geldt ook voor vlinderheuvels, spiraal en sedumstroken; met 
uitzondering van de kaalslag. 
 
Zaden en Planten 
Gewenste soorten zaaien op lege of vrij gekomen plekken.  
Plantenkar klaarmaken voor de verkoop. 
 
 
 
  



Zwerfkeien  
Rondom de kiezel, een meter breed het gras en planten kort houden. Deze moeten 
niet overhangen boven de kiezel en over de keien, zodat er zo weinig mogelijk 
groen materiaal en/of zaden tussen de stenen zal kunnen vallen. Planten die tussen 
de keien in omhoog komen, verwijderen.  
 
Blote Voetenpad: 
Op orde maken 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 doen. Nagaan of de 
houten balkjes en boomschijven nog intact zijn, etc.  
 
Druiven 
Wekelijks preventief spuiten (tegen meeldauw) met heermoesthee.  
 
Wilde Plantentuin 
Van het gras dat er nog groeit, de bloeiende grashalmen afknippen voordat deze 
rijp zijn en het zaad laten vallen. 
Eventueel selectief wieden zolang het nog kan; als de planten te hoog worden, 
zodat je veel moet plattrappen om er nog bij te kunnen, dan hiermee stoppen.  
Langs de achterkant van het gebouw, onder de pergola; heermoes wegknippen en 
bewaren voor heermoesthee (geef aan Tonnie). Overige planten die daar te groot 
worden, weghalen. Vooral sedumsoorten blijven staan.  
 
Speurneus spinnenweb zoekplekken: vrijmaken van brandnetels e.d. Overleg met 
Yvonne of Els. 
 
 
Geveltuinen 
Boomspiegels parkeerplaats achter het gebouw : beetje terugsnoeien van planten 
die te groot worden en/of die teveel over de bestrating heen groeien.  
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.  
 
Bij fietsparkeerplek en achter het gebouw selectief wieden, woekeraars eruit zoals 
brandnetel, guldenroede, heggerank, berenklauw. Plekken maken om extra 
gewenste soorten bij te planten. Aanplant en inrichting eens goed opnieuw 
bekijken.  
 
 


