
 
Bewaar en lees dit blaadje goed ! 

Het zijn de Tips voor de gevel en boomtuinen van Kees de Tuinman. 
 
 
1.Het planten van een plant 
 
- Graaf een diep genoeg gat en gooi het vol met veel water, dan pas de plant erin ! De plant 
heeft veel water nodig om zijn wortels te ontwikkelen. 
 
- Plant de plant diep in de aarde 
Je moet oppassen  dat de plant haar wortels niet boven de aarde uitkomen, want deze zijn 
kwetsbaar en dan gaat de plant makkelijk dood. 
 
- Plant de Klimplanten altijd aan de zijkant en zorg voor een rekje of staaldraad. 
 
 
 
2. Voeding is het belangrijkste door het hele jaar heen ! 
 
Een geveltuin is eigenlijk een plantenbak, geen gewone tuin dus, ze maakt zelf geen 
voeding aan. Net als een mens heeft ze eten nodig. Extra voeding is dus nodig om de tuin 
levend te houden. 
 
- Wat voor voeding ? 
Het liefst geen kamerplanten voeding,dit is te sterk… 
Wel mest of compost, het beste is koemest korrels te kopen bij Tuincentrum of de Gamma. Dit 
moet je dan in het voorjaar doen, tijdens de bloei in de zomer en in het najaar, in september of 
oktober.Bemeste potgrond kan ook, maar zit veel minder in en moet je veel vaker doen en is 
uiteindelijk veel duurder. 
Gratis voeding: Je kan ook Koffieprut en theeput en je eigen Compostbak.Potjes met oude 
planten aarde is ook hele goed compost, er zit veel voeding in. 
 
- Waarom is het belangrijk je tuintje vol te zetten  ? 
Voor de tuin is het beste om geen zwarte aarde te zien. Je krijgt  minder onkruid, en in de zomer 
verdampt het water minder snel.Haal zelf dus wat planten erbij, Plantjes zijn echt niet duur. Je 
kan ook met stekjes van je buren of vrienden werken. In elk seizoen een andere bloeiende plant 
zorgt dat je het hele jaar plezier hebt 
 
 
3. Water geven 
 
De tuinen hebben zeker in de zomer echt water nodig, anders gaan de planten dood.Doe dit 
niet wanneer de planten in de brandende zon staan, dit is niet goed voor de planten en het water 
verdampt heel snel. Het best is water geven in de avond en in de schaduw 
Om sterke wortels te krijgen is het voor sommige planten zelfs beter om niet elke dag een klein 
beetje water te krijgen , de planten worden daar lui van. 
Als je om de paar dagen veel water geeft is dat beter 
 
Hoe kan je zien dat je plant echt te weinig water heeft, als het groen van de plant geel 
wordt is ie aan het doodgaan. Slap hangen is niet zo erg, maar dat moet geen week 
duren.Wanneer je op vakantie gaat, vraag dan je buren water te geven. 
 
Bij vragen of goede ideeen om onze buurt groener en mooier te maken. 
Neem contact op met Wishingwellwest via mail:  info@wishingwellwest.com 
Tel : 06-17481268 Of kom langs bij de Kanaalstraat 159. 
Vriendelijke groet van Else, Onno en Kees, Wishingwellwest 


