De wintertuin
De maand van de feestdagen is aangebroken. Tijdens deze feestelijke periode is het natuurlijk erg
leuk om de tuin om te toveren in een typische wintertuin, waar je tijdens de lange donkere
avonden gezellig naar buiten kunt kijken. Plaats bijvoorbeeld een snoer met lampjes in een
conifeer, om vanuit de huiskamer uitzicht te hebben op een prachtig twinkelende boom. Een
tafeltje, die mooi is versierd met allerlei herfst- en kerstspulletjes, is ook een lust voor het oog.
Decoratie en het gazon
Knip wat takken van hazelaar, hulst of andere decoratieve struiken en zet ze binnen in een vaas. Door
de warmte zal de hazelaar in bloei komen. Verwijder de laatste bladeren van het gazon. Gras dat
onder blad ligt krijgt namelijk geen licht en sterft af. Ook kunnen er schimmelziekten optreden door
een gebrek aan luchtcirculatie. Als het gaat vriezen, niet meer op het gazon lopen.
Winterterras
Op het winterterras staat een decoratieve mand met leuke cadeautjes uit de natuur goed.
Voorbeelden zijn dennenappels, takken en stukjes schors. Heb je geen vogelhuisje of iets dergelijks?
Geen probleem, want met simpele pindaslingers, vetbollen en appels help je ook vogels de winter
door. De donkere maanden zijn geschikt om na te denken over de tuinopzet het komende jaar. Je
kunt rustig nadenken en eventueel schetsen maken.
Verplanten
Als het nu niet vriest kunnen coniferen, heesters en bomen zonder problemen verplant worden. Als
je oude coniferen wilt verplanten is het raadzaam om ruim van tevoren rondom de plant de wortels
alvast door te steken met een scherpe spade. Op deze manier dwing je de plant om nieuwe kleine
wortels dicht bij de kluit te maken. Met deze wortels zal de plant na het verplanten beter voor de
vochttoevoer kunnen zorgen. Heesters en bomen moeten nadat ze verplant zijn ook gesnoeid
worden.
Verlichting
En dan is het natuurlijk tijd om je tuin in deze donkere dagen te verlichten. Er zijn vele
mogelijkheden, helemaal naar ieders persoonlijke smaak en ook afhankelijk van de stijl van je tuin.
Let op goed gekeurde verlichting en veiligheid. Denk aan buitenlampen om looppaden, opritten en
trapjes goed zichtbaar te maken, grondspots om een element in je tuin te benadrukken, of kleine
lantaarns om een gastvrije entree en een gezellige sfeer op je terras te creëren.
Tot slot
Hiermee sluit ik de tuinrubriek voor dit jaar af. Succes met de laatste tuinwerkzaamheden. Geniet
ook van je wintertuin! Vanaf begin maart voorzie ik je weer van nieuwe tuintips, ideeën en informeer
ik over nieuwe tuinontwikkelingen. Ik wens je fijne kerstdagen en een gelukkig, gezond, groen en
groeizaam 2014.

Heb je een vraag, mail
www.degroenehand.eu

deze

naar:

info@degroenehand.eu

en

kijk

ook

eens

op

