September planttijd
Het is een prima maand voor het planten van nieuwe vaste planten. De grond is namelijk nog
warm, zodat de plant snel nieuwe wortels schiet en sterk wordt, voordat de winter invalt.
September is de juiste maand voor diverse tuinklussen om de tuin herfst- en winterklaar te maken.
Maar het blijft ook nog heerlijk genieten van de najaarsbloeiers, de geur en kleur, de dauw en
mooie lichtval.
September fruitmaand
Wat is het niet aardig, fruit uit eigen tuin. Een fruitboom vraagt om losse, humusrijke en voedselrijke
grond. De grond moet niet te nat zijn. Kies een zonnige en beschutte plek en hou in gedachte dat de
boom uiteindelijk groot kan worden. Heb je weinig plaats, dan is een leivorm ook mogelijk.
Tuinafval en nestkastjes
Bewaar al je tuinafval op een grote hoop en gooi dit niet in de container. Op een grote hoop zal het
afval verteren tot prachtig compost dat je kunt gebruiken om beplanting te beschermen en de grond
in conditie te houden. Maak de nestkastjes alvast schoon. De vogels gebruiken ze al als slaapplaats.
Algen in de vijver
Teveel algen kun je met een schepnet uit de vijver halen. Daarnaast biedt zich de mogelijkheid om
onderwaterplanten en drijfplanten te gebruiken. Deze planten dekken hun behoefte aan
voedingsstoffen direct uit het water en ontrekken daarmee de bestaansvoorwaarden van de algen
aan de vijver. Bovendien vormen de onderwaterplanten zuurstof, wat het leefgebied ten goede
komt. De hoofdveroorzaker van algen in de vijver is de hoge temperatuur, die wordt bereikt bij
aanhoudende hitte in zomerse dagen. Daarom is het raadzaam de vijver zo te situeren, dat deze
vooral in de middaguren enkele uren in de schaduw ligt.
Asters
Zijn typische nazomer- en herfstbloeiers. Ze geven de tuin fleur in het najaar. Je moet ze wel om de
drie jaar delen om ze in goede en vooral bloeiende conditie te houden. De beste tijd hiervoor is het
voorjaar. Asters zijn er in vele soorten. Zorg dus voor een mooie mix qua kleur, bloeitijd en hoogte.
Een zonnige, open plek is het beste. Hou de grond een beetje vochtig, bijvoorbeeld met een
mulchlaag.
Vuurdoorn
Plant de Vuurdoorn (Pyracantha coccinea) aan de voet van een blinde muur. In mei bloeit de
vuurdoorn met witte bloemen. In het najaar zit de struik vol rode bessen. Je leidt de hoofdtak recht
omhoog en buigt de zijtakken tijdens de bloei naar links en rechts. Snoei de takken die de andere
kant opgroeien.
Het wordt weer vroeger donker
Dus zorg voor wat verlichting in de tuin. De een zweert bij een kaarsje, voor de ander moet het led
zijn. Er zijn tegenwoordig heel wat mogelijkheden. Van robuust en stoer tot strak design. De aanleg
van tuinverlichting is een leuke klus voor deze maand.
Heb je een vraag, mail
www.degroenehand.eu
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Tekst foto: de vijver deels in de schaduw en ook mooi en helder in de nazomer

