Maak de tuin winterklaar
Bind, nu de herfst van zich laat spreken, klimplanten en klimrozen goed vast. Kuipplanten die je in
huis of in de kas wilt laten overwinteren moet je binnenzetten. Bladeren die vallen kun je bewaren
in manden. Zet de manden op een droge plek en gebruik dit blad als winterdek voor planten, die
extra beschermd moeten worden.
Bloembollen
Vroegbloeiende bloembollen kun je nog volop planten. Tulpen, narcissen, lelies, krokussen,
lenteklokjes, plant je op een diepte die overeenstemt met 2 maal de bolhoogte. Voor een leuk
verrassingseffect plant je de bloembollen in lagen. Kies voor 2 of 3 lagen bollen, maar wel bollen die
op verschillende tijden bloeien dus vroegbloeiers, middenbloeiers en laatbloeiers. Hiermee word je
weken lang verrast door het opkomen van nieuwe soorten .
Zomerbloeiers
Zoals knolbegonia's, dahlia's, gladiolen, Tigridia, Eucomis, zijn vorstgevoelig. De knollen en bollen
moet je uit de grond halen voor het vriest. Laat ze eerst opdrogen voor ze op te bergen. Bij dahlia’s
snij je de stengels af op 10 cm boven de grond en rooi ze. Daarna reinig je de dahlia's van alle aarde.
Steek ze in een bakje met droge turfmolm of met houtkrullen en zet ze daarna op een donkere
vorstvrije plaats.
Geur in de tuin
Bloemen geuren niet voor ons plezier. Zij verspreiden geur om insecten te lokken die hen moeten
helpen met de voortplanting. Aangelokt door de heerlijke geur, vinden de insecten nectar in de
bloem. Vooral de bloemen die bestoven worden door bijen, hommels en vlinders hebben voor ons
lekkere geuren. Schermbloemen, meidoorn en vlier vinden veel mensen minder aangenaam ruiken.
Warme herfstkleuren
Verzamel struikjes met warme, herfstkleuren of mooie bessen en zet ze in grote potten op het
balkon of terras. Neem naast de bekende struikjes als bergthee (Gaultheria procucumbens) of de
verschillende Skimmia's ook eens wat onbekendere struikjes om het balkon of terras in vuur en vlam
te zetten.
Bamboe
Het heestertje Nandina domestica 'Firepower' is jaarrond mooi. De bijnaam voor dit struikje is
"hemelse bamboe". In de eerste helft van de zomer bloeit de hemelse bamboe met lange pluimen
met witte bloemen en na de bloei komen er rode bessen aan. In de nazomer herfst en winter
vertoont het struikje ook nog eens een vurig schouwspel als de dubbel geveerde, groene bladeren via
oranje naar rood verkleuren. Daardoor lijkt het net of ze vurig oplichten. Dit vlammende effect duurt
tot het voorjaar.
Fothergilla gardenii
Ook de Fothergilla is jaarrond een lust voor het oog. Het begint al in april met de heerlijk geurende
witte bloemen. Na de bloei komt het blad aan de struikjes. Deze bladeren verkleuren in de herfst
schitterend naar oranje en rood.
Heb je een vraag, mail
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Hemelse bamboe na de bloei met rode bessen

