
5. En dan is het is toch veel: start met de randen van je tuin langs de grens met je buren.

Immers, het is niet de bedoeling dat zij last krijgen van jouw zaailingen en woekeraars :-) 

6. Voorkom te allen tijde gras en kruiden die in zaad gaan schieten. Dus als je die dag 

weinig tijd hebt, knip dan de bloemen en het zaad eruit en ga bij het volgende tuinbezoek 

weer verder om de planten met wortel en al te verwijderen (zie ook tip 1).

7. Ga je (bijna) op vakantie: dan alle bovenstaande tips combineren. Als je terugkomt ga je 

natuurlijk rap verder en maak je de tuin weer tiptop in orde (en begin je weer bij 1).

8. Ben je echt langdurig afwezig, bijvoorbeeld wegens ziekte, schakel je vrienden, familie 

en/of buren in. Vergeet dit ook niet te melden bij je tuinburen (dan weten zij dat er iemand 

anders in jouw tuin kan lopen) en stuur een mail ter info aan de tuincommissie 

(tuin@atvutrechtzuid.nl). Heb je niemand kunnen vinden die jou wil waarnemen, stuur 

dan een mail naar de tuincommissie en de voorzitter (tuin@atvutrechtzuid.nl en 

voorzitter@atvutrechtzuid.nl. Zij zullen dan overleggen of en hoe we kunnen helpen

10. En dan de laatste tip ter voorkoming van onkruid: heb je nog een leeg stuk grond met 

veel onkruid? Dek het dan af met onbedrukt karton en bedek dat vervolgens met een 

laag compost van minimaal 5 cm dik. Door het karton krijgt het onkruid geen licht en lucht 

waardoor het verstikt. Door de laag compost heb je prima vruchtbare grond. Het karton 

verteert vanzelf en zo kom je op een milieuvriendelijke manier (tijdelijk) van je onkruid af. 

Als je het karton niet afdekt met compost, leg er dan een paar stenen op zodat het karton 

niet weg kan waaien.

Top 10 onkruidbeheersing

1. Kom regelmatig op de tuin.

2. Als het net geregend heeft kun je de grond met een hark 

goed losmaken. Herhaal dit vaak.

3.     Heel klein onkruid direct bij zonneschijn schoffelen/ harken,

het droogt direct uit en: klaar!

4. Grotere onkruiden (pollen grassen, melkdistels, akkerkool en herik 

bijvoorbeeld) los trekken met je tuinvork, hark of eventueel met de hand. 

Laat het vooral niet teveel worden, dan wordt de klus alleen maar groter (zie tip 1). 

9. Vergeet de slootkanten niet bij dit alles! In de tuinschouwen 

van 2020 viel op dat die randen bijna nergens schoon zijn.

Ook de taluds naar de sloot en de rand zelf wordt aan jullie 

gevraagd, open en goed verzorgd te houden.

Succes en veel tuinplezier !
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