VERGROEN
UW BALKON

U HEEFT GEEN LANDGOED OF
TUIN NODIG OM VAN DE NATUUR TE KUNNEN GENIETEN.
DAT KAN OOK OP EEN BALKON. ER ZIJN WEL WAT DINGEN WAARMEE U REKENING
MOET HOUDEN ALS U UW
BALKON GAAT VERGROENEN.

Welke planten?
Veel tuinplanten zijn ook
geschikt voor op het balkon.
Maar vanwege de afwijkende omstandigheden zijn er
enkele dingen waar u op
moet letten. Een echt ‘Haags’
probleem is dat de wind zout
meeneemt en dat overal afzet. Het zout trekt vocht uit
uw balkonplanten, die hierdoor kunnen verdrogen. Dus
kies voor soorten die daar
tegen kunnen.
Kijk op de kaartjes
Let goed op de symbolen
die u vaak op kaartjes bij
de planten aantreft! Deze

geven aan of een plant tegen
felle zon kan of juist liever
een plekje in de (half)schaduw
heeft. Ook blijkt hieruit hoe
hoog een plant kan worden
en welke onderlinge afstand
nodig is. Als zo’n kaartje ontbreekt, vraag dan advies aan
uw tuincentrum. Let erop dat
uw balkonbak diep genoeg is.
Word thuisteler!
Als u een zonnig balkon heeft,
kunt u uw eigen voedsel gaan
telen. Denk aan keukenkruiden, maar ook aan aardbei, sla,
rucola, kleine tomatensoorten,
tuinkers en radijs. Als u ruimte
heeft om planten te laten klimmen wordt ook het telen van
komkommers, grote tomatensoorten, paprika en kiwi mogelijk.

Water: hoeveel, hoe vaak?
Door de hardere wind op
grotere hoogte verdampen
balkonplanten meer water dan
planten in een tuin. Hoe kleiner de bloempot of -bak, hoe

vaker u water moet geven. Per
saldo valt in Nederland meer
water dan er verdampt. Een
gat aan de onderkant van de
pot of bak is dus nodig om te
voorkomen
dat deze vol
water komt
te staan. Vul
de bloempot
of -bak tot ca.
1 cm onder
de rand met
aarde, dan
overstroomtie niet bij het
water geven.
Water uit
een regenton heeft als
voordeel dat
het dezelfde temperatuur heeft
als de omgeving. De regenzuil (zie foto) is een bijzonder
soort regenton, die op balkons
weinig plaats inneemt.
Voedsel geven
Net als bodemplanten hebben
balkonplanten het meest aan
voeding op basis van compost.
Daar zit alles in wat ze nodig
hebben. Heeft u kleine potten, vervang dan jaarlijks de
aarde en doe er wormen in.
Die brengen lucht in de grond
en spelen een grote rol in de
humusvorming. Humus houdt
water en voedsel vast.

Wat als het koud wordt?
Planten in bakken zijn vorstgevoeliger dan die in de volle
grond. Schuif de bak tegen de
warme buitenmuur aan of pak
‘m in met stro, een kleed of
een rietmat. Zorg wel dat de
planten voldoende licht blijven
houden. Want licht is leven.
Vogels, vlinders, bijen...
Wat is er mooier dan een balkon waar vogels en vlinders op
afkomen? Koopt u groenblijvende planten, let er dan op
dat ze bloemen en vruchten
hebben. Dan hebben dieren er
ook wat aan!
Vlinders hebben lange tongen,
zodat ze nectar uit lange bloemen zoals kamperfoelie kunnen zuigen.
Ook bijen doet u een groot plezier met een bloemrijk bloemrijk balkon. En de bij kan wel
wat steun
gebruiken.
Er zijn vele
tientallen
plantensoorten,
in allerlei
kleuren, die
iets extra’s
bieden voor
insecten.
We noemen
hier alleen

Kruipend zenegroen (Ajuga
reptans, blauw gekleurd), Wilde
marjolein (Origanum vulgare,
roze), Gewone rolklaver( Lotus
corniculatus, geel) en Daslook
(Allium ursinum, wit).

EEN GROENE GALERIJ

Vogels mogen het hele jaar
door gevoerd worden. Een voedersilo is daarvoor het meest
geschikt. Een nestkast biedt onderdak aan vogels die in bomen
broeden. Woont u hoger dan
vijf meter boven de grond, dan
kunt u een nestkast of -steen
voor gierzwaluwen plaatsen.
Zie voor meer informatie www.
haagsmilieucentrum.nl onder
‘Natuur en water’, of www.
gezondegronden.nl

Waar ‘balkon’ staat, kunt u
natuurlijk ook ‘galerij’ lezen!

Veel plezier met het vergroenen van uw balkon!
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