Herfstkleuren en herfstwerkzaamheden in je tuin
Nog even en de prachtige herfstkleuren zullen de natuur verrassen. De ochtenddauw in de
spinnenwebben zorgt voor een sfeervol begin van de dag. Juist in de herfst is er genoeg te doen in
de tuin, die voorbereid moet worden op onstuimig weer en de winter.
Het gazon
Nu het kouder wordt is het niet meer nodig om het gazon nog veel te maaien. Zorg dat het gras niet
te lang is als we de winter in gaan. Mosvorming ontstaat veel sneller bij lang gras. Grasmaaisel kun je
tijdens het maaien het beste gelijk afvoeren. Het najaar breekt het gras namelijk niet goed af. Het
gevolg is dan dat het gemaaide gras een vrijwel ondoordringbare laag vormt voor lucht en water,
waardoor het gras een viltachtig laagje krijgt.
De vijver
Als je een vijver hebt, kan deze vervuilen door het vallende blad. Je kunt dit voorkomen door een net
over het water te spannen. Het koude water zorgt ervoor dat de vissen zich dieper in de vijver
ophouden. Je kunt de vissen voeren zolang de watertemperatuur nog boven de 5 °C is.
Beplanting
De border kan deze maand nog veranderd worden als je dat wilt. Omdat het blad nog niet
afgestorven is, kun je goed zien waar alle planten staan. De hoofdrolspelers van de oktoberborder zijn
de asters. Ze geven de borders in het late jaar nog kleur en lokken vlinders de tuin in. Je kunt ze in
volle bloei planten. Hoge soorten blijven beter overeind staan als je er een plantensteun bijzet.
Zaden en bessen
Veel van je planten zijn uitgebloeid en hebben nu rijpe zaden of bessen. Verzamel deze voordat de
vogels of de insecten er mee weg zijn. Veel van deze zaaddozen zijn trouwens ideale benodigdheden
voor de bloemschikliefhebber.
Wortelsnoei
Een haag groeit na verloop van tijd met zijn wortels de tuin in. Het is goed om af en toe wortelsnoei
toe te passen: Op ongeveer 40 centimeter van de stam de wortels met een scherpe spade afsteken.
Op deze manier worden de wortels gedwongen om pas op de plaats te maken. Als er compost of
bemeste tuinaarde langs de haag gestrooid wordt zullen de wortels minder snel de tuin ingroeien.
Bloembollen en knollen
Wil je in de wintermaanden of in het vroege voorjaar genieten van kleur in de tuin? Plant dan nu je
bloembollen, je moet even een paar maanden wachten maar dat wachten wordt meer dan beloond!
Wil je volgend jaar weer die mooi bloeiende dahlia´s in de tuin? Haal dan nu de knollen uit de grond,
knip de stelen tot ongeveer 10 cm boven de grond af en bewaar ze vorstvrij tot volgend jaar. Vanaf
half april kunnen ze weer worden geplant.
Diverse zaken
Deze maand kun je uitgebloeide bloemen en overtallige bladeren snoeien en op de composthoop
gooien. Stamrozen met een zware kroon kunnen nu tot de helft ingekort worden. Dit voorkomt het
breken van takken tijdens storm. Knip de uitgebloeide bloemen weg bij de rozen. Rozen bloeien met
zacht weer namelijk nog wel even door. Een beukenhaag is nogal beeldbepalend voor de winter. Ook
al is het nu geen snoeitijd, de uitstekende takken kunnen gerust weggehaald worden.
Heb je een vraag, mail deze naar: info@degroenehand.eu en kijk ook eens op www.degroenehand.eu

Foto: Het wordt weer kouder dus de open haard kan aan. Het leukste van een open haard is dat je
voor die tijd ook al warmte heb gehad van het zagen en kloven!

