Kortere dagen, zwoele temperaturen
De nazomer is begonnen. Het einde van de zomer is heerlijk voor de tuin. De dagen zijn vaak nog
lekker warm en ’s ochtends ligt er een mooie dauw op de natuur. Na de rustige vakantiemaanden is
het tijd om de oogst binnen te halen. Denk aan al het fruit dat gerijpt is en geplukt kan worden (foto).
Dus heerlijk aan het werk en genieten van de oogst zolang het nog kan!
Verlichting in je tuin
Deze kan verschillende functies hebben. Denk bijvoorbeeld aan buitenlampen om looppaden,
opritten en trapjes goed zichtbaar te maken, grondspots om een element in je tuin te benadrukken,
verlichting om ongewenst bezoek af te schrikken, of kleine lantaarns om een gastvrije entree en een
gezellige sfeer op je terras te creëren. Buitenverlichting is in vele soorten en maten verkrijgbaar.
Buitenkamer
De avonden worden korter, terwijl we het zo heerlijk vinden om lang buiten te zitten. Genieten van
de frisse lucht, de natuurgeluiden en de vrijheid. Een veranda geeft dan vele mogelijkheden. In de
zomer en in de winter optimaal genot. Een heerlijk drankje erbij en gezellig genieten tot in de late
uurtjes.
Najaarsbloeiers
Het wordt nu tijd voor de najaarsbloeiers. De vele soorten asters zijn daar een voorbeeld van. Op een
zonnige open plek gedijen de asters het beste. Het is ook een prima tijd voor het planten en
verplanten en de aanleg van een border of gazon. De grond is immers nog warm.
Boomklever
Vele soorten vogels vertrekken komende maanden naar het zuiden. De boomklever is een
uitzondering. Hij leeft van noten en zaden. Met vetbollen en vogelpinda's lok je de boomklever en
andere vogelsoorten je tuin in.
Geur
Zet Lavendel in de buurt van het terras, zodat je kunt genieten van de aangename geur. Is de
Lavendel uitgebloeid? Dan is het een goed moment alle uitgebloeide bloemen weg te knippen en de
Lavendel in model te snoeien. Haal niet te veel weg, want het blad beschermt tegen de vorst.
Kruiden
Zet kruiden die je koopt buiten in een pot. Daar blijven ze veel langer goed. Zet verschillende soorten
bij elkaar. Leg potscherven op het afvoergat en stort daarop een laagje hydrokorrels of grind. Vul de
pot met biologische moestuingrond of een goede kwaliteit potgrond. Vergeet niet regelmatig wat
water te geven.
Heb je een vraag, mail
www.degroenehand.eu
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Tekst foto: peren rijpen in de eigen boomgaard

