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Een gezonde tuin straalt en leeft. Hij is groen, koel en uitnodigend. 

Een lust voor het oog en fijn om erin te verblijven.

Geniet van de ontspanning, van het comfort, van er spelen, eten of 

een hele avond kletsen. Liefst met familie en vrienden, soms alléén.

Wij noemen dat ´een omgeving die je mist wanneer je er niet 

bent.´

Een levendige tuin groeit en leeft mee met de seizoenen. Hij ver-

dient aandacht en zorg om de frisheid, luchtigheid en gezondheid 

te behouden.

Als hoveniers met liefde voor ons vak gunnen wij iedereen het ple-

zier van tuinieren. Daarom geven wij u hierbij graag een serie tips 

voor het onderhoud.

Hebt u nog vragen? Heeft u hulp nodig? Dan staan wij meteen 

weer voor u klaar!

Team Kroon Tuinen 0623 170 250



Een mooi gazon

Het frisse gras in uw tuin blijft er mooi bijstaan wanneer wij goed 

letten op een aantal zaken. Bij gras moet je vooral zorgen dat er 

geen mos, klaver of ander onkruid tussen gaat groeien. Het belang-

rijkste is regelmatig maaien en goed vochtig houden. Door te verti-

cuteren blijft de grasmat luchtig. Zorg verder dat er geen bladeren 

lang op het gras blijven liggen. Kale plekken krijgen in maart extra 

graszaad en in het voorjaar steken wij de randen mooi af.

Klaver

Klaver in uw gazon. Ziet er 

schattig uit, toch? Maar te-

veel klaver is een teken van 

teveel stikstof.

Verwijderen doen wij door 

het gras te verticuteren. 

Daarna moeten wij gras bij-

zaaien en goed bemesten.

Voorkomen kun je het door 

vier keer per jaar bemesten 

en ‘s winters kalk te strooien. 

Daarna regelmatig maaien. 

Houd je gazon verder goed 

vochtig.

Onkruid uit de borders halen

In de borders mag bladafval wel blijven liggen. Dat is prettig als 

voeding voor de grond en soms nuttig als bedekking van gevoe-

lige planten. Extra gevoelige planten krijgen een speciale winter-

bescherming met een laagje stro of zelfs gaas met bladeren. Met 

onkruid wieden kun je niet vroeg genoeg beginnen om te voorko-

men dat het de overhand krijgt. Het geeft de beplanting ruimte om 

te groeien.

Zorg ook in de borders voor goede drainage. Gebruik liever mooie 

bodembedekkers dan houtsnippers.

Een mooi gazon van écht gras is de hoofdzaak van 
menige tuin. Daarnaast staat alle bloemen en planten-
pracht in nette borders en perken. Gazon en de plan-
ten in de borders, ze groeien vanzelf, maar je moet er 
wel voor zorgen.

GAZON & BORDERS



SNOEIEN & VERZORGEN

Bomen, planten, bloemen en gras, alles groeit. Daar 
is bij het ontwerp rekening mee gehouden. Die groei 
willen wij wel in goede banen leiden, zodat het onder-
houd van uw tuin niet boven uw hoofd uit groeit.

Door op de juiste wijze en met 

de juiste regelmaat te snoeien 

houden wij uw tuin gezond. Als 

hoveniers die houden van alles 

dat groen is kennen wij onze 

bloemen, planten en bomen. Zo 

geven wij op ieder moment van 

het jaar de juiste aandacht.

Veel planten gedijen bij flinke 

snoei. Het zorgt voor ruimte en 

licht, zodat er weer jonge, verse 

uitlopers kunnen ontstaan. Zo 

maken wij hagen en klimplan-

ten goed dicht tegen inkijk of 

zonneschijn.

Bij het snoeiwerk hoort ook de 

verzorging van bomen: kundig 

verwijderen van oude takken, in 

vorm houden van snelle groei-

ers. Boombanden zetten wij op 

tijd wat ruimer zodat de bast 

niet beschadigd wordt

ZO DUURZAAM
MOGELIJK
WERKEN

Als het even kan werken wij 

met elektrische apparatuur 

bij het tuinonderhoud. Dat 

is niet alleen prettiger voor 

het milieu, het maakt ook 

minder lawaai.

Verder proberen wij zoveel 

mogelijk snoei-afval eco-

logisch te hergebruiken, 

bijvoorbeeld op een met 

takkenrillen omgeven com-

posthoop.



VIJVERS

Bij een mooie vijver zorgen wij voor de planten en voor 
de kwaliteit van het water. Zo blijft de vijver gezond 
voor flora en fauna.

Een extra dimensie in uw tuin: water

In een vijver is de waterkwaliteit allesbepalend. Door goed te let-

ten op zuurstof, bladafval en de juiste waterstand houden wij die 

gezond. Bladafval hoort niet in een vijver, want wanneer dat gaat 

rotten komen er teveel voedingsstoffen in het water. Dat leidt tot 

algen en troebel water. Een net over de vijver wanneer de herfst 

begint is het makkelijkst.

Met de juiste beplanting blijft het water zuurvrij. Er moet altijd 

open water blijven, dus dunnen wij de planten ook regelmatig uit. 

Bij heet weer letten wij op de juiste waterstand.

EEN BEETJE 
TECHNIEK

Om het zuurstofniveau 

optimaal te houden is een 

beluchtingspomp raadzaam. 

’s Winters moet u letten op 

het ijsvrij houden van de 

vijver, zodat er voldoende 

uitwisseling van gassen tus-

sen water en lucht mogelijk 

blijft. Dit kan door het inzet-

ten van een ijsvrijhouder.



Groene aanslag zijn algen die kunnen groeien wanneer de onder-

grond te lang te vochtig is geweest. En omdat algen de voorloper 

zijn van mossen en groter onkruid is het goed meteen te voorko-

men dat het ontstaat.

Zorg bij tegelpaden dat er voldoende afschot is voor water, zodat 

ze snel genoeg drogen. Gebruik voor het groen tussen de voegen 

een voegenkrabber en veeg het terras of pad regelmatig. Ook voor 

grindpaden geldt regelmatig vegen en sowieso vaak omharken. 

Het helpt natuurlijk wanneer paden of terrassen in de zon liggen.

TEGELS, PADEN EN GRIND
Tegels, paden en grind lopen prettiger wanneer er 
geen groene aanslag op is. Het beste is groene aanslag 
proberen te voorkomen, als het moet weten wij hoe wij 
het moeten verwijderen.

TOCH VERWIJDEREN?

Grind kun je in een bak schoonspuiten met een hogedrukreiniger. 

Voor het schoonmaken van tegels of hout kun je beter een sopje 

maken van groene zeep: in laten trekken en dan flink uitschrob-

ben tot het gewenste resultaat bereikt is. Maar voorkomen is altijd 

slimmer.



MEST, COMPOST & KALK

Afhankelijk van de bodem heeft uw tuin altijd een ze-
kere mate van voeding nodig. Die voeding varieert met 
het seizoen en is in samenstelling afgestemd op de 
planten in uw tuin.

Het liefst werken wij met natuurlijke voedingsstoffen. Die stoffen 

komen voor in mest en ook in blad- en snoeiafval.

De voeding van uw tuin kan dus deels uit de tuin zelf komen, maar 

zal ook ingebracht moeten worden. Indien mogelijk zorgen wij dus 

voor een composthoop. De aanwezige en de ingebrachte voeding 

komen wij volgens een bemestingsplan in uw tuin verspreiden.

Stikstof bevordert de groei en die gebruiken wij niet meer na au-

gustus. De winter is weer een goed moment voor aanbrengen van 

extra kalk. Indien nodig nemen wij eerst een grondmonster om te 

bepalen welke voeding of mineralen uw tuin in het bijzonder nodig 

heeft.

ECOLOGISCHE
BESTRIJDINGS-
MIDDELEN

Het enige bestrijdingsmiddel 

dat wij willen inzetten zijn eco-

logische korrels tegen slakken 

om te voorkomen dat zij teveel 

van het jonge groen opeten.



WATER EN BEREGENING

Wij kunnen niet meer rekenen op het gematigde Ne-
derlandse klimaat bij het ontwerp van een tuin. Het 
ene moment is er teveel water, het andere te weinig. 
Daarom is het belangrijk om voldoende extra te kun-
nen beregenen.

Bij het ontwerp en de aanleg van tuinen houden wij steeds meer 

rekening met de waterhuishouding. Enerzijds door de aanleg van 

installaties, anderzijds door een uitgekiend beplantingsplan. Maar 

als het nodig is komen wij extra water geven.

De begroeiing van uw tuin bepaalt voor ons wanneer dat nodig is. 

Dat kunnen wij – met een oog op het weerbericht – dan ook voor u 

zien aankomen. Zo bent u altijd verzekerd van voldoende berege-

ning van uw tuin.

Door slim om te gaan met de opvang van regenwater kunt u flink 

besparen op gebruik van kraanwater. Wij adviseren graag over 

de beste manier om regenwater van uw riool af te koppelen en 

het door opslag en een infiltratiesysteem geleidelijk in uw tuin te 

brengen.

BEREGENINGS-
INSTALLATIE

De aanleg van een beregeningsinstallatie kunnen 

wij compleet voor u verzorgen, van de bron tot de 

laatste druppelaar. Geheel of gedeeltelijk onzicht-

baar, met bron- of leidingwater en indien gewenst 

geheel geautomatiseerd op basis van de nieuwste 

sensortechnologie.



BIJPLANTEN
Met een evenwichtig beplantingsplan is uw tuin gevuld 
met een mix van planten. Verschillende planten en 
bloemen die van elkaar afwijken in kleur, hoogte, groei-
snelheid en levensduur. Om die mix goed in stand te 
houden is rooien en bijplanten nodig.

Een- en tweejarige beplanting (en eventueel verdroogde beplan-

ting) vervangen wij tijdig, zodat er geen kale plekken of dode 

hoeken in uw tuin ontstaan. Seizoensbloemen worden door ons 

op tijd geplant (bloembollen, bijvoorbeeld) in het najaar, of juist in 

dat seizoen uit de grond gehaald (gladiolen, dahlia’s, knolbegonia’s 

e.d.) ter bescherming tegen de vorst.

In de loop van het jaar vervangen wij zomerbloeiers door herfst-

bloeiers, zodat je nog langer van kleur kunt genieten.

Zo vergt het onderhoud van de beplanting in uw tuin continu aan-

dacht, die het ook verdient.



Schimmels en bacteriën in de 

grond zijn een onderdeel van 

het essentiële bodemleven. Ze 

stimuleren de ontwikkeling  van 

een gezond wortelstelsel met 

fijne wortels. 

Zo bevorderen ze de effectieve 

opname van voedingsstoffen 

en water. Een plant of boom is 

minder gevoelig voor droogte 

als 50% of meer van de wortels 

in symbiose leeft met de bac-

teriën en mycorrhizaschimmels. 

De schimmels verbeteren ook 

de bodemstructuur, waardoor 

de grond minder gevoelig 

wordt voor verdichting.

SCHIMMELS & BODEM

Bij het verbeteren van de bodemstructuur van uw tuin 
werken wij niet alleen. Dat wil zeggen: wij zorgen er-
voor dat wormen en schimmels u flink gaan helpen.

Regenwormen geven wij de 

gelegenheid de grond van uw 

tuin goed om te woelen.

Daarvoor draaien wij op iedere 

m2 een put die wij vullen met 

een mengsel van compost en 

lavakorrels.

De diepe grijze regenwormen 

graven horizontaal, en zij gaan 

de grond op een dieper ge-

legen laag voor u verbeteren. 

Door de vele putten watert de 

grond ook al beter af.



KROON TUINEN bestaat uit een team van ervaren vakmensen, 

onder leiding van Jeffrey Kroon. U kunt van ons altijd de hoog-

ste mate van professionaliteit verwachten.

Prijsopgaaf / Offerte

Onderdeel van die professionaliteit is een zorgvuldige bereke-

ning van uw kosten van ons werk. Daarvoor nemen wij graag zo 

gedetailleerd mogelijk op welke werkzaamheden er nodig zijn.

U kunt ons alle benodigde informatie toesturen, of wij komen 

ervoor bij u langs. Aan ons bezoek kunnen kosten verbonden 

zijn die afhankelijk zijn van de tijd  die wij nodig hebben voor de 

inschatting van de werkzaamheden.

Die kosten zullen wij in overleg met u verrekenen bij aanvaar-

ding van de opdracht.

ONZE
WERKWIJZE
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