De tuin voorbereiden op de winter
Dat gevoel hebben we helemaal nog niet met de extreem warme oktobermaand achter de rug.
Toch is de winter en eerste nachtvorst nabij en is het goed de tuin hierop voor te bereiden. Er kan
nog steeds worden gesnoeid, opgeruimd en opgefleurd. Nu de tuin in rust komt is dit de perfecte
tijd voor de grote klussen.
Snoeien
De bomen met een vroege sapstroom kun je snoeien in november. Denk daarbij aan de knotwilgen,
blauwe regen en de klimop. Wacht niet tot januari bij de druif, berk, walnoot of esdoorn: de plant
gaat dan bloeden.
De vijver
Belangrijk is dat de vijver niet helemaal dichtvriest. Als je vissen hebt kun je nadenken over
vijververwarming. Verwijder de pompen en de verlichting. Snoei de vijverbeplanting terug, het water
moet schoon blijven. Leeg houten tonnen en zinken kuipen, anders kunnen ze stuk vriezen.
Zaaien en planten
Vlak voordat het gaat vriezen, kan je de grond verbeteren door flink om te spitten. Plant eens wat
bessen dragende heesters en dek de grond af met bladeren of compost.
Tulpen
Poot je ze nu, dan heb je van midden maart tot eind juni een uitbundige bloei in de tuin. De grond
gaat nu afkoelen en dat helpt de wortels zich te ontwikkelen. Lage tulpen komt tot hun recht tussen
lage, bodem bedekkende vaste planten zoals Geranium, Alchemilla en Campanula. Hoge tulpen plant
je bij hogere vaste planten en siergrassen. Tulpen kunnen nog tot begin december worden geplant.
Kleur en groen in de winter
Zorg ook in de winterperiode voor kleur in je tuin. Denk eens aan de Camelia Winter’s Joy (hardroze),
Winter’s Snowman (wit) of Winter’s Toughie (zachtroze). Verder zijn er vele soorten groen blijvende
struiken: de sneeuwbal (Viburnum Tinus) met witte bloemschermen en paarse bessen, glansmispel
(Photinia) en Leucothoe produceren opvallend rode bladeren als je ze geregeld snoeit.
Herfstbloeiers in potten
Vul lege potten en bakken met najaars- en winterbloeiers: witten cyclamen, heide, diverse kleuren
violen. Geef regelmatig water. Je voelt aan de grond wanneer dat nodig is. Zet de potten en bakken
een eindje met ‘de voetjes van de vloer’, zodat water makkelijk kan weglopen.
Dahlia’s
Deze blijven nog bloeien als je de uitgebloeide bloemen eruit blijft knippen. Na de eerste nachtvorst
zal de bloei ophouden. Steek dan de knollen eruit zonder ze te beschadigen. Knip het groen tot tien
centimeter boven de knollen af. Leg de knollen op kranten om te laten drogen. Borstel de knollen
daarna schoon en bewaar ze in dozen of kistjes op een vorstvrije plaats.
Maaien en versnipperen
Laat geen herfstblad op het gazon liggen. Dat veroorzaakt lelijke plekken in het gras. Heb je een
maaier met opvangbak, dan kun je het blad met de maaier versnipperen. Strooi het versnipperde
blad in de border en onder bomen en struiken.
Heb je een vraag, mail deze naar: info@degroenehand.eu en kijk ook eens op www.degroenehand.eu

Herfst, paddenstoelentijd, je ziet ze nu weer in alle soorten

