Het wordt kouder en de herfstwind steekt op
Afgelopen weken hadden we nog steeds een zomergevoel in de herfsttijd! Maar nu gaan we toch
echt de herfst voelen. Heel veel snoeiwerk moet klaar zijn en komende weken is het belangrijk de
tuin ‘winterklaar’ te maken. Daarom ook dit keer een aantal belangrijke tips.
Scheuren en planten
Vaste planten kunnen nog deze maand gescheurd en geplant worden. Zwakkere soorten, zoals de
Herfstanemonen en de Siergrassen, kunnen het best in het voorjaar worden gescheurd. De
tuinplanten die matig winterhard zijn moet je beschermen tegen de vorst. Dek ze af met luchtig
materiaal en breng een afdekking aan, die een teveel aan vocht tegenhoudt.
Compost
Maak de composthoop leeg en breng een laag van ± 5 cm rijpe compost aan op de nieuwe border.
Spit het daarna om. Planten in containerpot kunnen altijd worden uitgeplant. Buddleia (vlinderstruik)
en Lavatera (kaasjeskruid) zijn planten met een vrij gering wortelgestel. Deze hoge planten waaien
tijdens de herfst en winter vaak los, waardoor ze afsterven. Dit kun je voorkomen door ze nu nog voor
1/3 tot de helft terug te snoeien. Na de winter krijgen ze dan hun drastische voorjaarssnoei.
Grassen
Haal siergrassen in je tuin. Pluimen die meedeinen en -golven op de wind. Ze combineren mooi met
de uitgebloeide vaste planten. De variatie aan siergrassen is enorm. Vormen, kleuren, bladeren,
bloeiwijzen: ze wisselen eindeloos. Ze stammen van overal ter wereld, komen uit alle
klimaatgebieden en heel veel ervan worden vanwege hun schoonheid in tuinen toegepast. Ze
misstaan nooit en geven rust aan het geheel.
Schilderwerk
Denk bij het onderhoud van de tuin ook aan de schutting, bouwsels en meubilair. Om tuinhout te
beschermen, is het impregneren met olie een uitstekende manier. Beitsen zijn er op waterbasis, die
snel drogen. Begin niet te vroeg en eindig niet te laat op de dag, zodat het niet te vochtig is buiten. Er
is nu ook rubberverf in de handel. Hiermee voorzie je paalpunten en –koppen van een elastische
rubberlaag om het hout tegen water en vocht te beschermen.
Bestrating
Het is nu een goed moment de bestrating op te knappen of te vernieuwen, verlichting te installeren,
gereedschap, dat in de berging gaat, goed schoon te maken en in te vetten, de buitenkraan af te
sluiten om bevriezing te voorkomen, een tuinhuis of berging te plaatsen.
Bloembakken en violen
Vul bloembakken met wintergroene al dan niet bloeiende planten. Wees origineel en steek er
bijvoorbeeld krokusbolletjes of blauwe druifjes tussen. Violen zorgen maandenlang voor kleur. Gaat
het vriezen, dan hangen ze slap, maar zodra de kou achter de rug is richten ze zich weer op. Bollen in
potten geplant? Zet dan bovenop wat violen. Haal steeds de uitgebloeide bloemetjes weg.
Vraag: Hoe komt het dat bladeren rood, geel en bruin kleuren? Dit heeft te maken chlorofyl. Chlorofyl
is groen, omdat het rood en blauw absorbeert, waardoor alleen de kleur groen overblijft. Wanneer
deze stof verdwijnt, maken ook andere kleuren kans om tevoorschijn te komen. De afbraak van
chlorofyl vindt plaats door de kortere dagen, de lage temperatuur en minder zonlicht.
Heb je een vraag, mail deze naar: info@degroenehand.eu en kijk ook eens op www.degroenehand.eu
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