Het najaar is begonnen
De nachten worden koeler en in de ochtend is de tuin vochtig van de dauw. Dauw zorgt voor
mooie plaatjes van de kunstig geweven spinnenwebben. Er is nog veel kleur te zien. Veel van de
vaste planten hebben nog een nabloei en de echte herfstbloeiers zorgen voor een warme
kleurenpracht, zoals de Sedum spectabile, Rudbeckia fulgida en Artemisia lactiflora. Ook de
herfstasters beginnen nu met de bloei. De Aster lateriflorus is een laatbloeiende soort met bruin
blad en kleine witte bloemen.
Pampasgras
Van augustus tot en met november bloeit het Pampasgras met z’n mooie decoratieve pluimen van
wel 150 tot 300 cm hoogte. Doorlatende grond is de beste plaats om vorstschade te voorkomen. Het
blad is vlijmscherp, pas dus op met het snoeien in het voorjaar.
Onkruid
Ook in deze maand groeit het onkruid nog lekker door. Maak daarom met een cultivator de grond
wat los om het onkruid gemakkelijk weg te halen. Overal in de tuin komen ongewenste zaailingen
voor. Nu deze nog jong zijn kunnen ze eenvoudig uit de grond getrokken worden.
Gazon
Het gazon moet nog enkele weken gemaaid worden. Denk erom, niet te kort. Als je regelmatig hebt
bemest, is dit nu niet meer noodzakelijk. Er kan in de tuin best al wat worden opgeruimd en
opgebonden. Voor het aanbinden van houtachtige fruitsoorten gebruik je bindbuis. Bindbuis is
elastisch en veert mee, zodat het hout ook na het aanbinden nog in dikte kan toenemen zonder dat
de draad insnoert.
Bloemenweide
Wil je eens iets anders dan een gewoon gazon dan kun je nu een éénjarige bloemenweide inzaaien.
De grond voor een bloemenweide mag niet te vochtig zijn. Spit eerst de grond om, haal ongewenst
kruid weg en zaai het bloemenmengsel van je keuze. Het onderhoud van een bloemenweide beperkt
zich tot één of twee maal per jaar maaien (in mei/juni en september/oktober). Voordat het maaisel
afgevoerd wordt kan het nog enkele dagen blijven liggen, zodat de zaden zich kunnen verspreiden.
Compost
Een enorm goede bodemverbeteraar is zelfgemaakte compost. Doe al je tuinafval in de compostbak,
behalve zieke en lastige onkruiden. Compost staat in de winter mooi als deklaag en in het voorjaar
heb je minder onkruid in de borders.
Tuinmeubels
Hopelijk komen er nog wat mooie dagen om in de tuin te zitten. Toch zullen de tuinmeubels in de
komende weken verhuizen naar het tuinhuisje, garage of de zolder. Ze kunnen wel buiten blijven
staan, maar tijdens de winter worden ze toch wel groen en vuil.
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Vele m3 compost worden deze dagen verwerkt bij het winterklaar maken van de tuin.

