De tuin winterklaar!
We beschermen sommige planten tegen de vorst, harken blad van het gazon en planten
bladverliezende bomen en heesters. Zorg dat je klaar bent met de laatste klussen, voordat het gaat
vriezen.
Winterharde palm
Er zijn verschillende exoten die prima kunnen overleven in het Nederlandse klimaat. De
windmolenpalm (Trachycarpus Fortunei) kan tot -15⁰ C, zonder bescherming. Beter is al deze
soorten te beschermen tegen de gure oostenwind met een haag of schutting. Meng de grond
rondom de exoot vóór de vorstperiode met zand, grind of turf, zodat de grond niet te nat wordt en
de wortels niet kapotvriezen.
Bloembollen
Wacht niet te lang meer met planten. Hoe eerder je ze in de grond zet, hoe eerder ze in het voorjaar
in bloei komen. Kijk naar de soort en bloeitijd, zo kun je bijna het hele jaar bloeiers in de tuin hebben.
Bij vorst en natte grond mag je niet planten. Heb je veel bladverliezende planten, zoals siergrassen en
hortensia’s, plant daar dan vroegbloeiende bollen omheen, zoals narcissen. Zo maak je twee keer
gebruik van hetzelfde stukje grond.
Terras
Zolang het niet vriest, kun je het terras of balkon opfleuren met bloeiende chrysanten. Zet ze op een
zonnige plek uit de wind, knip de uitgebloeide bloemen eruit en geef wekelijks vloeibare voeding. Zet
de planten binnen als er vorst wordt voorspeld.
Tips aanleg en inrichting
Zet houten tuinmeubelen, die op het gras staan, op tegels om ze tegen het vocht te beschermen.
Installeer de tuinverlichting veilig: sluit verbindingen tussen snoeren waterdicht af met een
stekkersafe. Vervang zo nodig de palen van de schutting en leg losse tegels weer vast. Blijft er te veel
water op het gazon staan, overweeg dan je grasmat eens te draineren.
Tips terras en balkon
Haal de uitgebloeide bloemen uit de winterviolen. Blijf water geven als het een aantal dagen niet
heeft geregend. Wikkel potten bij voorspelling van vorst in noppenfolie, zodat de kluiten niet kunnen
bevriezen. Zetten potten en bakken op voetjes of stenen, zodat het water makkelijk weg kan lopen.
Tips bomen en struiken
Controleer of de boomband niet te strak rond te stam zit. Knot de wilgen, houd het
snoeigereedschap scherp en zet een week voor kerst wat takken van de toverhazelaar binnen, zodat
ze in bloei komen.
Kerstbomen
Er gaat niet boven een echte kerstboom in huis. Het gaat om het kiezen van de juiste soort en de
verzorging. Over twee weken de nodige tips in deze rubriek.
Heb je een vraag, mail
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Leuke snoeiklus hoog in de boom, gevaarlijk werk, dus veiligheid staat voorop.

