
ELK SEIZOEN WAT TE DOEN

TuINKALENDEr
grat is  a a n g e b o d en  door  uw tu inaannem er



In de tuin werken is zalig. Zeker als je er alle tijd voor hebt, 

of als je geboren bent met groene vingers. Maar vaak zijn 

er in de tuin klusjes die wat moeilijker liggen, of meer 

vakkennis of speciaal materiaal vereisen. Dan sta ik klaar 

om je te helpen. 

Vaak wordt er gedacht dat tuinaannemers er alleen zijn 

voor grote werken zoals terrassen en zwembaden, of voor 

rijke mensen met een parktuin. Dat is inderdaad een deel 

van onze taak... maar met evenveel plezier verlos ik u van 

vervelende karweitjes zoals de haag bijknippen, het gras 

verticuteren of herfstbladeren ruimen. Uw gazon zal er na 

mijn tussenkomst groener dan ooit bijliggen, en een boom 

die met mijn kennis van zaken gesnoeid is, daar geniet je 

de rest van je leven van. Ook voor een serieuze facelift of 

nieuwe aanleg van je tuin kan je bij mij terecht. Kortom: 

met mijn ervaring zorg ik ervoor dat je tuin volop floreert 

in elk seizoen. Zo kan jij onbezorgd genieten. En vaak kost 

zoiets minder dan je denkt!

Vandaag heb ik het genoegen je deze handige tuin-

kalender aan te bieden. Je vindt er een heleboel werkjes 

en tuintips in. De zaken waarbij ik je kan helpen staan in 

het vetjes, en je vindt telkens een beetje uitleg over wat ik 

in elk seizoen voor u kan doen.

Groene groeten,

Uw tuinaannemer

PS: Je vindt altijd een tuinaannemer in je buurt. 

Kijk maar op www.tuinaannemer.be
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dit kan je nu doen:
q   Plannen maken!
q   Gereedschap onderhouden (ook je grasmachine)
q   Grote werken (paden, terrassen, vijvers)  

uitvoeren op vorstvrije dagen
q   Vorstbescherming nakijken
q   Kuipplanten nakijken en beetje water geven
q   Bladverliezende bomen planten en snoeien 
q   Bladverliezende struiken planten en snoeien
q   Vogels bijvoederen bij sneeuw of strenge vorst
q   Milieuvriendelijke tip: strooi geen zout maar zand  

 op gladde tuinpaden

dit doe je beter niet:
q   Op het bevroren gazon lopen
q   Planten of snoeien als het vriest
q   Voorjaarsbloeiers snoeien
q   De vissen voederen (wacht tot het 10° is)
 

Januari is een rustige maand in de tuin, en dus een uitstekend moment om 
lekker binnen te blijven en plannen te maken. Wil je een deel van je tuin 
opnieuw inrichten, dan kan je nu in groenboeken duiken voor inspiratie. 
Wil je graag water in de tuin? Of een plekje speciaal voor de kinderen, een 
sfeervol verlicht terras, gezellige paadjes... Mogelijkheden genoeg. Een goed 
doordachte planning is ook voor kleine ingrepen belangrijk en resulteert in 
jarenlang tuinplezier. Laat je hierin bijstaan door een goede tuinaannemer: 
met zijn kennis en ervaring weet hij je wensen om te toveren tot je hoogst-
persoonlijk groenparadijs(je). 

In januari is de natuur op z’n stilst. De 
tuin is in blijde verwachting van een 
nieuwe lente, en jij kan ondertussen 
plannen maken bij de haard en wat 
rommelen in het schuurtje... Bij 
goed weer kan je al aan het plant- 
en snoeiwerk beginnen. Ook als je 
grote werken wil laten uitvoeren is 
januari een goede maand.

JANUARI

dit kan de tuinaannemer voor je doen:
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Voor een aannemer in je buurt: www.tuinaannemer.be
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FEBRUARI

Voor een aannemer in je buurt: www.tuinaannemer.be
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 dit kan de tuinaannemer voor je doen:
Planten, bloemen en bomen maken de tuin. De juiste planten kiezen en 
aanplanten is niet zo simpel als het wel eens lijkt als je een tuinboek leest. 
Veel hangt af van de bodem en de ligging van je tuin. Hou ook rekening met 
de wind, de seizoenen, de kinderen, de buren, enzovoort. Zorg verder voor 
een goede mix van éénjarigen, tweejarigen en vaste planten. En overdrijf 
niet met gazon, want een grasveld alleen is ook maar saai. Hoe dan ook ga 
je beter eens te rade bij een tuinaannemer. Hij zal heel goed naar je luisteren 
en dan suggesties doen. Met zijn vakkennis kan hij je ideeën omzetten in 
een tuin die helemaal bij jou past van stijl en sfeer. Hij maakt in een wip van 
je lievelingskleur een mooie, geurende bloemenborder.

Februari is een beetje als januari. Maar wel korter. Dus heb 
je minder tijd om te doen wat je in januari uitgesteld hebt. Je 
werkschema ziet er dan ook een beetje hetzelfde uit als dat van 
vorige maand. Sneeuw of strenge vorst? Denk dan even aan de 
vogels...

dit kan je nu doen:
q   Houten hekwerk, zitbanken, pergola’s repareren  

en behandelen
q   Gereedschap onderhouden
q   Grote werken (paden, terrassen, vijvers) uitvoeren
q   Vorstbescherming nakijken
q   Kuipplanten nakijken en beetje water geven
q   Bladverliezende bomen planten en snoeien 
q   Bladverliezende struiken planten en snoeien
q   Zaai- en pootgoed aankopen
q   Dit is de maand van de tuinbeurzen: bezoek er eens een!

dit doe je beter niet:
q   Op het bevroren gazon lopen
q   Planten of snoeien als het vriest
q   Voorjaarsbloeiers snoeien
q   De vissen voederen (wacht tot het 10° is)
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Met maart is het oppassen geblazen. Je kan al 
heel wat doen, terwijl je voor andere dingen beter 
wacht tot het grootste vorstgevaar geweken is. 
Heb je een communie- of lentefeestje gepland 
in je tuin, dan kan de aannemer ervoor zorgen 
dat die tuin er op zijn paasbest bij ligt. Bel nu al 
voor een afspraak !

MAART

Voor een aannemer in je buurt: www.tuinaannemer.be
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dit kan je nu doen:
q   Siertuin en moestuin bemesten
q   Rozen snoeien en bemesten met rozenmest
q   Klimrozen leiden en aanbinden
q   Het gazon verticuteren
q   Spitten
q   Borders aanleggen
q   Vaste planten scheuren
q   De vijver schoonmaken
q   De vissen weer voeren
q   Zomerbloeiende bollen en knollen (begonia’s!) planten
q   Nestkastjes reinigen en/of ophangen

Hiermee wacht je tot na vorstgevaar:
q   Zaaien in koude bak
q   Gazon wieden
q   Potplanten verpotten
q   Eerder gezaaide plantjes verspenen

 

dit kan de tuinaannemer voor je doen:
Verticuteren is het verwijderen van de viltlaag op je gazon. Die laag bestaat 
uit mos, onkruid, afgestorven gras en organisch afval, en verstikt langzaam 
maar zeker het gezonde gras. Verticuteren is een noodzakelijk maar lastig 
karwei. Bovendien blijf je met een gigantische hoop afval zitten. 
Onze raad? Vraag het aan een tuinaannemer: hij heeft het geschikte materiaal, 
doet het op de juiste manier en verlost je van alle afval. Het is niet zo duur als 
je denkt, en je kan daarna weer genieten van een prachtig gazon.
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April kan mooi zijn. De lente hangt al in de lucht, de 
zon klimt steeds hoger, de merels fluiten ’s avonds 
vrolijke riedels... en je gazon ligt er een beetje triest 
bij. Tijd om daar iets aan te doen. 

APRIL

Voor een aannemer in je buurt: www.tuinaannemer.be
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dit kan je nu doen:
q   Gazon bemesten
q   Slechte plekken in het gazon wegkrabben
q   Die plekken opnieuw inzaaien of nieuwe zoden leggen
q   Grasranden afsteken
q   Gras maaien, want het groeit weer
q   Vijver aanleggen of schoonmaken
q   Wintergroene heesters, coniferen of hagen planten
q   Ligusterhaag maandelijks snoeien
q   Rozen maandelijks bijmesten (tot in juli)
q   Mollen en slakken bestrijden

dit kan de tuinaannemer voor je doen:
Je gazon laten bemesten is een lonend werkje. Je krijgt er een onberispelijk, glanzend 
groen grastapijt voor in de plaats, waar je een heel jaar zorgeloos kan van genieten. 
Let op: te veel meststof verbrandt je gras en te weinig maakt het kwetsbaar. De 
tuinaannemer kent de exacte dosering. Hetzelfde geldt voor bestrijdingsmiddelen 
tegen insecten, ziekten en plagen. Je tuinaannemer weet precies hoeveel hij van welk 
product dient te gebruiken om je probleem uit de wereld te helpen. Veel problemen 
kan hij aanpakken  met  ecologisch-biologisch verantwoorde oplossingen  of  beter 
nog, voorkomen door de juiste teeltmaatregelen voor te stellen. Het resultaat: een 
prachtige tuin en een gelukkige tuinbezitter !
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Mei is de maand bij uitstek om te 
genieten van tuinklusjes. De zon 
geeft al flink wat warmte en de 
eerste bloemen staan te pochen 
met hun kleuren. In straten en 
op pleinen verschijnen kleurige 
perkjes. Alles groeit en groeit... 
je boven het hoofd als je er niet 
snel bij bent.

MEI

Voor een aannemer in je buurt: www.tuinaannemer.be
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dit kan je nu doen:
q   Onkruid wieden!
q   Turf of schors strooien om onkruid tegen te gaan 
q   Gazon 1 tot 2 keer per week maaien voor een mooi resul-

taat en goede groei
q   Eenjarigen planten
q   Vaste planten aanbinden waar nodig
q   Terrassen en paden onkruidvrij maken
q   Terrassen en paden (her)aanleggen
q   Tip: zet eens een Vlaamse laurier op je terras
q   Buxus snoeien 
q   De filter van de vijver reinigen

als het risico op vorst verdwenen is:
q   Kruiden planten
q   Hagen snoeien (op een bewolkte dag)
q   Tweejarigen zaaien
q   Dood hout verwijderen uit de hortensia’s
q   Ongedierte bestrijden

dit kan de tuinaannemer voor je doen:
Graag een waterpartij in de tuin? Romantisch en verfrissend, maar niet simpel.  
De juiste aanleg is meteen bepalend voor het succes. Er is ook nogal wat keuze.  
Wil je een vijver(tje), een zwembad(je) of een zwemvijver? Een klaterend watervalletje? 
Of, waarom niet, een jacuzzi? Water in de tuin is betaalbaarder dan je denkt, 
zolang je er achteraf niet constant problemen mee hebt. En dat hangt helemaal af 
van de aanleg. Zo is de diepte afhankelijk van het doel, is elektriciteit een heikel 
maar belangrijk punt, is de keuze van het filtersysteem doorslaggevend, enzovoort.  
De tuinaannemer heeft de expertise in huis om er iets moois van te maken, helemaal 
in harmonie met je tuin.
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O heerlijke maand juni! Volop genieten van het 
weer en van je bloeiende tuin, ruiken aan de 
rozen en de kamperfoelie, praten tot laat in de 
avond met vrienden op het terras... Ook het 
werk in de tuin is wat minder, en dat geeft je tijd 
voor het goede leven. 

JUNI

Voor een aannemer in je buurt: www.tuinaannemer.be
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toch nog even doen:
q   Bloemenborders bijbemesten
q   Onkruid wieden
q   Fruit uitdunnen
q   Bladhoudende hagen (liguster) bijknippen
q   Eenjarigen definitief uitplanten
q   Uitgebloeide bloemen weghalen: roos, sering, rhododendron, ...
q   Uitgebloeide lenteheesters terugsnoeien: forsythia, ribes, prunus, ...
q   Water geven bij droogte
q   Schadelijke insecten bestrijden
q   Bezoek Open Tuinen. Info op www.opentuinen.be en www.

open-tuinen.be

dit kan de tuinaannemer voor je doen:
een haag, zegt men, groeit vanzelf. Niets is minder waar. Het kan zelfs behoorlijk fout lopen. En dan zit je 
met een haag die er niet echt een is. De aanplant, liefst in het najaar, is belangrijk, maar ook knipbeurten 
op de juiste tijdstippen hebben een grote invloed op het resultaat. De tuinaannemer weet raad. Met 
zijn vakkennis en zijn gespecialiseerd materiaal houdt hij je haag op elk moment perfect in vorm. 
Letterlijk én figuurlijk. Hij mulcht het snoeisel voor je en gebruikt het als bodembedekker in je tuin. 
Het juiste onderhoud resulteert algauw in een prachtige dichte haag waar met bewondering naar 
gekeken wordt, en waar vogels in- en uitvliegen alsof ze er thuis zijn.

tip: Heb je een taxushaag? Het snoeisel van de taxus wordt gebruikt in kankermedicijnen. Breng het 
naar het containerpark. Meer info op www.vergrootdehoop.be 
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Er is op de wereld weinig dat lekkerder ruikt dan een grasland waarop 
het vers gemaaide hooi ligt te drogen. Als je het geluk hebt om dicht 
bij een hooiweide te wonen, weet je wat we bedoelen. Zoniet: juli 
is vakantiemaand, dus dit is de periode bij uitstek om een lange 
wandeling langs de velden te maken. Of om lekker lui te genieten van 
je mooie tuin.

JULI

Voor een aannemer in je buurt: www.tuinaannemer.be
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toch in de gaten houden:
q   Dagelijks water geven aan potplanten
q   Gazon besproeien bij droogte
q   Bladluizen bestrijden indien nodig
q   Fruitbomen lichtjes snoeien, zodat het licht  

bij de vruchten kan
q   Onkruid wieden 
q   Uitgebloeide bloemen verwijderen

dit kan de tuinaannemer voor je doen:
Vakantie! Wij Belgen zijn globetrotters, dus reizen we graag. Wie een 
mooie tuin heeft, kan bij thuiskomst al eens voor een onaangename 
verrassing komen te staan: een droogteperiode is genadeloos voor 
je planten. Gazon, borders, bloembakken, nieuwe hagen ... zonder 
water lopen ze grote schade op. De oplossing is heel simpel: verwittig 
je tuinaannemer dat je op vakantie gaat, en hij zorgt ervoor dat je bij 
thuiskomst verwelkomd wordt door een tuin in perfecte conditie. Leuk 
om je vakantie nog wat te verlengen!
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In augustus werken de boeren zich 
in het zweet. De oogstmachines 
rijden af en aan, soms tot diep in de 
nacht, en de lucht is zwanger van 
warme geuren. In de tuin is alles 
rustig. Mooie dagen eindigen in 
kleurige zonsondergangen, en een 
zomers onweer zorgt zo nu en dan 
voor wat kletterende sensatie...

Voor een aannemer in je buurt: www.tuinaannemer.be
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dit kan je nu doen:
q   Onkruid wieden
q   Uitgebloeide bloemen verwijderen (rozen, bloembakken,  

vaste planten)
q   Waar nodig vaste planten een steuntje geven
q   Droge plekken op het gazon bijmesten met kunstmest
q   Water geven in perioden van droogte (borders en gazon)
q   Bladluizen bestrijden
q   Coniferen en naaldbomen snoeien
q   Opsnoeien van te laag hangende takken  

van de notelaar

dit kan de tuinaannemer voor je doen:
In augustus weet je precies waar je staat met je tuin. Je hebt ‘m langzaam zien ontwaken, zien groeien, 
zien losbarsten in ontelbare vormen en kleuren... Je hebt al eens buiten gegeten, tot laat op de avond 
gebarbecued met de vrienden, je hebt een zomerplensbui meegemaakt... Kortom, je kent nu alle sterktes 
en zwaktes van je tuin. Tijd voor een evaluatie. Zat er genoeg kleur in de borders? Wil je eigenlijk niet wat 
meer schaduw? Is alles nu al uitgebloeid of zit er nog wat aan te komen? Was de verlichting ’s avonds 
voldoende? Of net veel te sterk? Blijven er plassen achter op het terras? En mis je dat zwembad nu nog 
meer dan vorig jaar? Je kan nu rustig enkele bijsturingen organiseren. Maak er een afspraak over met je 
tuinaannemer. En geniet volgend jaar nog meer van je tuin. 
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SEPTEMBER

Voor een aannemer in je buurt: www.tuinaannemer.be
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Onder invloed van de opwarming 
van de aarde schuiven de 
seizoenen op naar voor. Op 
termijn niet zo goed voor plant 
en dier. Wel leuk voor september. 
Het was al een heel mooie maand, 
en ze wordt nu nog mooier. De 
avonden zijn al wat frisser, maar 
een lekker nazomertje zit er nog 
altijd in. Tot groot plezier van 
iedereen!

dit kan je nu doen:
q   Een heel nieuw gazon inzaaien: ideale periode!
q   Het gazon helemaal bemesten met winterbemesting 
q   Winterbloeiers planten in de border
q   Onkruid wieden
q   De bloembollencatalogus al eens doorbladeren
q   Coniferen planten

dit kan de tuinaannemer voor je doen:
een tuin begint bij het gazon. En een gazon aanleggen lijkt simpel.  
Wel, dat is het niet. Als je het goed wil hebben heeft het heel wat voeten 
in de aarde: het terrein volledig onkruidvrij maken, egaliseren, draineren, 
de bodemstructuur verbeteren, aandrukken, perfect gelijkmatig 
zaaien... Een duurzaam, vol en mooi glanzend gazon aanleggen is 
geen werkje voor de doorsnee tuinliefhebber. Zoiets laat je uiteindelijk 
beter over aan een tuinaannemer. Met zijn hulp en zijn materiaal maak 
je er een frisse, perfect egale grasmat van. Véél groener dan die aan 
de overkant.
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Heb je fruitbomen of bessenstruiken in de tuin? Dan ben je een gelukkig 
mens. Wat een genot om in oktober een trosje jeneverbesjes of een 
framboos recht van de struik in je mond te stoppen. Hemels om je 
eigen fruit te oogsten en er confituur of appelmoes van te maken. En 
ja: in de avondzon onder je appelboom aan een glaasje home made 
fruitwijn nippen... dat is toch al dicht bij God in Frankrijk. In de tuin kan 
je stilaan weer aan de slag. 

Voor een aannemer in je buurt: www.tuinaannemer.be
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dit kan je nu doen:
q    Vaste planten planten
q    Rozen planten
q    Rozen bemesten met beendermeel
q    Laatste keer het gazon maaien
q    Vroegbloeiende bollen en knollen planten
q    Vorstgevoelige planten beschermen
q    Vorstgevoelige kuipplanten binnen zetten
q    Gevallen bladeren harken
q    Winterpotten maken: kleine conifeertjes, heide, bessen,….
q    Je terras opfleuren met potchrysanten
q    Grote infrastructuurwerken (laten) uitvoeren

dit kan de tuinaannemer voor je doen:
Nu je niet meer zo vaak in de tuin zit om ervan te genieten, heeft de tuinaannemer 
de kans om vijvers, terrassen, tuinpaden en zwembaden aan te leggen. Oktober is 
een uitstekende periode om grote infrastructuurwerken te laten uitvoeren. 
Die vormen de blauwdruk van je tuin. Het is dus belangrijk om goed na te 
denken over wat je wilt en waar je het wilt. Ook de simpele maar minder 
aangename of tijdrovende klussen (zoals honderd miljoen herfstbladeren 
samenharken) neemt de tuinaannemer met plezier van je over. En dat hoeft 
echt niet duur te zijn. 
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NOVEMBER

Voor een aannemer in je buurt: www.tuinaannemer.be
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dit kan je nu al doen:
q    Rozen planten
q    Rozen bemesten met stalmest
q    Bladverliezende struiken planten
q    Fruit- en andere bomen planten
q    Nieuwe aanplantingen overvloedig water geven!
q    Herfstbladeren ruimen
q    Vaste planten afdekken met bladeren of compost
 

dit kan de tuinaannemer voor je doen:
een tuin is maar een tuin als er een boom in staat. Welke boom, daar praat je best eens 
met je tuinaannemer over, want een boom kies je voor het leven. Sommige bomen 
worden te groot voor bepaalde tuinen, en wortels kunnen behoorlijk vernielzuchtig 
zijn. De tuinaannemer zorgt er ook voor dat de boom op de juiste plaats geplant 
wordt en stevig verankerd staat. Op gepaste tijden zal hij de boom een vormsnoei 
geven als dat nodig blijkt. De tuinaannemer weet precies waar te knippen om van 
de bomen in je tuin decoratieve meesterwerkjes te maken. Heb je een oude boom 
in de tuin die vervaarlijk wiebelt als het waait? Blijf wijselijk uit de weg en bel een 
tuinaannemer.

Novembrrrrrr.... De dagen steeds korter, 
de wind steeds strakker, het weer steeds 
guurder. Trek het je niet aan: met de juiste 
kleding aan bestaat er geen slecht weer. 
Trouwens, de tuin heeft je nog even nodig. 
Wat je nu doet, daar pluk je volgend jaar 
de vruchten van. En de bloemen.
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Voor een aannemer in je buurt: www.tuinaannemer.be
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DECEMBERdit kan je nu al doen:
q    Alle gevoelige planten beschermen tegen vorst
q    Kuipplanten en bloembakken (binnen) een béétje water geven
q    Het gazon bladvrij houden
q    Besdragende struiken in vorm snoeien
q    Nestkasjes schoonmaken
q    Bladeren uit de dakgoot halen
q    Als het niet vriest: bomen en struiken planten

dit doe je beter niet:
q   Op het bevroren gazon lopen
q   Planten of snoeien als het vriest
q   Voorjaarsbloeiers snoeien
q   De vissen voederen 

 

dit kan de tuinaannemer voor je doen:
Ook voor de tuinaannemer is dit een rustige maand. Een maand om te plannen. 
Zoals je weet helpt hij je graag bij het herinrichten van je borders en het planten 
van hagen en bomen. Je kan er dan zeker van zijn dat je maximaal resultaat haalt 
uit je inspanningen. Ben je niet zo gek op winterse werkjes? De tuinaannemer 
verlost je met plezier van bladeren en snoeiafval. Je kan hem ook om raad 
vragen over het winterklaar maken van je tuin. Kortom: je kan de tuinaannemer 
vragen wat je wil. Hij staat altijd voor je klaar. Door hem wordt je tuin pas echt 
je vrijheid. Succes! 

In december zie je in de tuin niet veel 
meer bewegen.  Toch kent je tuin nog 
bezoekers: de vogels. Die hebben het 
rijk nu voor zich, en als je je een beetje 
verdekt opstelt, bijvoorbeeld in je luie 
zetel achter glas, kan je een boeiende 
namiddag beleven aan hun avonturen. 
Geef ze wat lekkers te eten als het hard 
vriest of gesneeuwd heeft. In de lente 
krijg je vrolijk gefluit als beloning.
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www.tuinaannemer.be



wat Zouden we doen Zonder ons 

groen
Wat we zouden doen zonder groen? We 

zouden verpieteren tussen het beton. 

Het is groen dat elke aanblik verfraait 

en diepte geeft aan elk landschap.  

Groen beschermt ons. Tegen regen en 

wind en tegen onszelf. Groen zuivert. 

Groene oases maken de stad leefbaar. 

Haal de bomen uit een straat en ze 

wordt saai, plaats bomen in een straat 

en de buurt herleeft. Groen maakt ons 

gelukkig. Het laadt ons weer op. In het 

groen van hun tuin komen miljoenen 

mensen bij van de dag. Groen geneest 

ons van het grijs.

Beeld je een wereld in zonder groen...

www.openbaargroen.be

www.zoekjeplant.be


