Maak je tuin alvast winterklaar
Sneeuw, ijs en temperaturen onder het vriespunt: de winter komt er weer aan. Je kunt je tuin nu
winterklaar maken, zodat deze zo goed mogelijk de koude maanden doorkomt. Hoe kouder het
wordt, hoe meer maatregelen je moet nemen. De borders vragen het nodige onderhoud. Er bloeit
nog van alles. Dat laten we nog even staan. Knip ook niet alles tot aan de grond kaal. In de winter
zijn berijpte bloemstelen zeer fraai. Ook voorkom je het inrotten van de planten.
De vijver
Als de temperatuur tot onder de 10 graden daalt moet je stoppen met voeren. Je maakt de vijver
winterklaar door pompinstallaties, voorwerpen en dergelijke uit het water te halen en de vissen met
rust te laten. Wanneer het in de nacht gaat vriezen bestaat de kans dat de vijver dichtvriest. Je kunt
deze open houden door een ijsvrijhouder, maar ook met een luchtpompje. Dit luchtpompje moet niet
te laag hangen, want dan gaat de warme onderlaag van het vijverwater circuleren, en dan verstoor je
de vissen. Door de vijver zo open te houden kunnen de giftige gassen, die ontstaan door het
verteringsproces van planten, ontsnappen.
Snoeiregels
Enige snoeiregels die op alle houtgewassen van toepassing zijn: van twee tegen elkaar schurende
takken wordt er één weggesnoeid of zo uitgebogen, dat de takken elkaar niet hinderen. Takken die op
de grond hangen, worden geheel of gedeeltelijk teruggeknipt. Wanneer een tak de gehele boom of
struik uit zijn evenwicht brengt, wordt deze verwijderd of ingekort. Het zogenaamde "wilde hout",
het hout dat uit de onderstam groeit, moet diep (en tijdig) worden weggesnoeid.
Onkruid
Met de regen en de temperatuur van de laatste weken, groeit het onkruid nog steeds door. Het is
goed om tussen de buien door nog met regelmaat te schoffelen en te wieden. Worden er een paar
droge dagen voorspeld, dan is dit het juiste moment, om voor de laatste keer, het onkruid tussen de
tegels van het terras te bespuiten.
Egels
In Nederland komt er één soort voor, de Erinaceus Europaeus, deze vriendelijke, maar schuwe
viervoeter leeft zowel in de bossen, parken, ongemaaide slootkanten en in woonwijken waar ze
opzoek zijn naar dichtbegroeide tuinen. Je kunt het dier op verschillende manieren een handje
helpen, zowel met (bij)voeren als het egelvriendelijk inrichten van je tuin. Voor egels is het belangrijk
om in de herfst een goede vetvoorraad op te slaan ter voorbereiding op de winter. Als je eenmaal een
egel in de tuin heb is de kans groot dat je ‘m vaker zal zien. Ze hebben vaak een vaste route op zoek
naar voedsel, van insecten en spinnen tot slakken en regenwormen.
Nog wat oktobertips
Je kunt vorstbestendige bloembakken vullen met winterharde planten. Sierappeltjes, zoals Malus
'Golden Hornet' hangen nu vol vruchtjes. Deze staan erg leuk als decoratie en blijven lange tijd stevig.
Vaak blijven ze mooi tot aan de feestdagen. Katten zijn nogal dol op braakliggende lapjes grond. Als je
bollen in jouw tuin hebt geplant, kun je het beste gaas over de desbetreffende plekken plaatsen.
Heb je een vraag, mail deze naar: info@degroenehand.eu en kijk ook eens op www.degroenehand.eu

Heb jij een wandeling in het bos of park op je lijstje staan? Vergeet dan niet om herfst items te
verzamelen zoals eikels en kastanjes. Met eikels, kastanjes, tandenstokers, satéprikkers, lucifers,
schaar, priem, hobbylijm en een beetje fantasie kan zelf je de leukste poppetjes en beestjes maken.

