De tuin is winterklaar
Het wordt nu steeds kouder en natter. Tijd voor de laatste tuinklussen. Plant waar nodig
bladverliezende bomen en heesters. De tuin is in rust, dus de perfecte tijd voor de grote klussen of
om plannen te maken voor het komende tuinjaar. Heb je mooie hulsttakken met bessen in de tuin
staan, dan weet je dat de vogels hier dol op zijn. Om met kerst ervan te kunnen genieten, kan je de
hulsttakken nu afknippen en in een afgesloten plastic zak in de koelkast bewaren. Op deze manier
blijven de takken wekenlang goed. Vandaag de laatste tuintips van het jaar.
Vogels voeren
In de winter kan je vogels bijvoeren met brood, vogelzaad, appels, pinda's en andere noten. Zet ook
wat water of vergruisd ijs neer. De meeste vogels houden van een droge beschutte voederplek,
bijvoorbeeld een vogelhuisje met een dakje. Plaats het huisje zo dat je het vanuit het huis goed kunt
zien. Op deze manier valt er in de winter nog veel van de tuin te genieten.
Het gazon
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. Loop niet
over het gazon zolang het vriest. Dit kan het gazon zodanig vernielen dat deze na een aantal dagen
lichte plekken vertoont.
De vijver
Overweeg om de vijverplanten binnenshuis te laten overwinteren, als je vijver minder dan 30 cm diep
is. Een ondiepe vijver bevriest snel, dus de planten zullen bij koud weer kapotvriezen. Als je nog geen
luchtpomp hebt aangebracht, is het aan te raden om dit alsnog te doen. De luchtbellen en de
waterbeweging beïnvloeden sterk de kwaliteit van het water. In deze moeilijke maanden helpt een
goede waterkwaliteit de vissen de winter door.
De border
Planten hoger dan 45 centimeter zijn kwetsbaarder dan andere planten als de wind de wortels
speling geeft. Druk de aarde daarom goed aan en steun de planten eventueel met bamboestokken.
Zolang het nog niet vriest, kunnen bloembollen nog steeds geplant worden.
Herfstbloeiers
Vul lege potten en bakken met najaars- en winterbloeiers. Denk aan violen, witte cyclamen, heide en
blauw violen. Zo ben je de komende maanden omringd met vrolijke bloemen.
Nestkastjes
Alle vogels kunnen wel wat hulp gebruiken tijdens de koude dagen. Zij willen ook graag een warme
slaapplaats als de gure wind weer eens komt opzetten en als de sneeuwvlokken zorgen voor een
dikke witte laag in de tuin. Om deze dieren de winter door te helpen, kan je nestkasten ophangen.
Kerstboom kopen
Vrijdag a.s. vieren we het Sinterklaasfeest, maar dan is het toch echt zover en versieren we het huis
en de tuin met diverse kerstspullen en verlichting. Kerstboomverkopers verkopen de fijnspar (Picea
abies), de Nordmann-spar (Abies nordmanniana), de Servische spar (Picea omorika) en de blauwspar
(Picea pungens). De naalden van de Nordmann-spar vallen minder snel uit dan die van de fijnspar.
Heb je een vraag, mail deze naar: info@degroenehand.eu en kijk ook eens op www.degroenehand.eu

Ook de vuurdoorn is zo’n mooie najaarsbloeier.

