De laatste tuintips van het jaar
Vorige week was er de eerste nachtvorst. Daarom een paar tips. Haal de dahlia’s uit de grond en
laat ze vorstvrij overwinteren. Om te voorkomen dat de regenton stuk vriest, kun je deze leeg laten
lopen. Zet zinken gieters en emmers op hun kop, zodat er geen water in kan blijven staan. Anders
loop je het risico dat de bodems door het bevroren water bol gaan staan.
Herstellen
Dit is de perfecte maand om van alles ter herstellen of te veranderen in de tuin. Ook planten en
verplanten kan volop. Maak (als dat kan) het snoeiafval en bladeren ergens een hoop in de tuin,
waarin allerlei dieren kunnen overwinteren. Maak tuinmeubels schoon en berg ze zo nodig op. Zorg
voor winterbescherming bij planten die dat nodig hebben. Zet de laatste kuipplanten binnen. Zorg dat
er geen blad in de vijver waait. Ook het gazon bladvrij houden.
Onderhoud gereedschap
Tijdens de winter heb je het gereedschap voor het tuinonderhoud nauwelijks nodig. Nu het moment
om het eens goed schoon te maken, de messen te slijpen en in de olie te zetten om roesten tegen te
gaan. Ook de schoffel en spade kunnen geslepen worden. Op deze manier heb je straks, als het
tuinseizoen begint, alle gereedschap gebruiksklaar en overzichtelijk gesorteerd.
Voerderplaats
Om de vogels de winter door te helpen kun je ze verwennen door een voederplaats te maken. Als je
de voederplaats dicht bij het woonkamerraam zet kun je vanuit de woonkamer genieten van de
vogels. Pas op dat de vogels geen gemakkelijke prooi voor de katten worden. Tijdens vorst is het
handig en nuttig om af en toe een schaaltje water bij de voederplek te zetten. Kies hiervoor een
zonnig plekje uit, zodat het water niet zo snel bevriest. Wil je graag veel vogels in de tuin lokken, dan
is het belangrijk dat je bij het beplanten van de tuin veel besdragende heesters uitzoekt. Enkele
soorten die veel vogels aantrekken zijn Hulst, Krentenboompje, Kornoelje, Sleedoorn, Vlier, Lijsterbes
of Kardinaalshoed. Veel van deze planten hebben ook prachtige herfstkleuren.
Kleur in de tuin
In de winter is er weinig kleur in de tuin. Enkele planten die in de winter bloeien zijn de Hamamelis
mollis, Viburnum bodnantense en Prunus Subhirtella. Besdragende heesters zorgen ook voor een
kleuraccent in de winter. Enkele sierheesters die mooie bessen vormen zijn Callicarpa, Vlier, Krent,
Gelderse roos en de botanische rozen. Alleen vogels bijvoederen vanaf december als het koud is en er
in de tuin niets meer te vinden is.
Kerstversieringen
Uit de tuin kun je materialen halen voor de kerstversieringen. Je kunt takken knippen van de Hulst,
klimop en coniferen. Rozenbottels en uitgebloeide bloemen van Kaardebol en Monarda zijn ook heel
decoratief. Een kerstboom bij de voordeur hoeft niet eens te worden opgesierd om toch sfeervol te
zijn. Wil je deze na de feestdagen in de tuin zetten, kies er dan een met een flinke kluit.
Dit waren de tuintips voor het jaar 2014. In het voorjaar gaan we weer verder met nieuwe tips en
ideeën voor de tuin. Fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwsjaar.
Heb je een vraag, mail deze naar: info@degroenehand.eu en kijk ook eens op www.degroenehand.eu

Nog even voor de winter een tuinhuisje plaatsen en goed in de verf zetten.

