Maak je tuin winterklaar!
Met de dalende temperaturen en de winter in het vooruitzicht is het belangrijk om de tuin
winterklaar te maken. Door de juiste voorbereidingen te treffen zorg je ervoor dat de tuin en het
terras helemaal klaar zijn voor de winter. Winterklaar maken noemen we dat.
Spitwerk
Door het losspitten van de aarde zorg je ervoor dat de bodem in de winter niet dicht gaat zitten.
Vervolgens ‘verwen’ je de grond door er compost overheen te strooien. Deze hoef je er niet zelf door
heen te spitten, dankzij regen en sneeuw doet de natuur zelf zijn werk.
Bescherm het gazon
Wanneer je een gazon hebt is het beter om de bladeren niet te laten liggen. Op deze manier vangt
het gras zoveel mogelijk licht en ontstaan er geen gele plekken. Betreedt zo min mogelijk het gazon
wanneer het gras en de bodem bevroren is. Hiermee voorkom je bruine plekken. Sneeuw kan geen
kwaad en laat je op het gazon laten liggen.
Kuipplanten beschermen
Mediterrane en exotische planten overwinteren het beste door ze binnen in een schuur, garage of
andere onverwarmde kamer te plaatsen. Potplanten doen er goed aan om beschut dicht bij elkaar
gezet te worden, bijvoorbeeld tegen de muur van het huis. Je kunt de planten ook beschermen door
ze te isoleren met een laagje stro of andere bodembedekker aan de voet van de plant.
Plasvorming voorkomen
Door de regen en storm is het steeds belangrijker om je huis en tuin voor te bereiden op
wateroverlast. Wist je dat plassen vooral ontstaan en blijven staan doordat wij tegenwoordig steeds
meer tegels en verharding aanbrengen in de tuin? Door de tegels kan water niet gemakkelijk
weglopen. Zorg er voor dat minimaal 1/3 van de tuin uit planten en grond bestaat. Bij paden kun je
beter kiezen voor natuurlijke materialen, zoals boomschors of cacao. Plasvorming in de border kun je
voorkomen door een bodembedekker zoals cacaodoppen te gebruiken.
Snoeiwerk
Dode takken kan je nu gemakkelijk uit de struiken en de bomen verwijderen. Deze kan je verhakselen
en de houtsnippers kunnen dan terug onder de bomen. Indien de gesnoeide takken in een uithoek
van de tuin op een hoop worden gelegd zullen deze dienst doen als egelhuisje. Het kleinere
snoeiafval van vaste planten kan op de composthoop. Laat ook enkele takken staan als
wintersilhouet. De dode en uitgebloeide takken van Sedums, Monarda's, siergrassen, Phlomis,
Eupatoriums zullen voor heel wat winterse tuinsfeer zorgen als ze mooi door de mist berijpt zijn.
Bescherm rotsplanten tegen teveel regen. Zorg voor een goede afwatering.
Herstel en onderhoud
Voor de winter gaat invallen, is het nu een prima tijd om een aantal zaken in de tuin te herstellen en
te onderhouden. Denk daarbij aan: schuttingen, pergola's, tuinhuisje, de paden en terrassen. Na de
laatste maaibeurt de grasmaaier schoonmaken. Dat geldt ook voor al het andere tuingereedschap.
Heb je een vraag, mail deze naar: info@degroenehand.eu en kijk ook eens op www.degroenehand.eu

Met uitzondering van eikenblad kun je het beste gevallen bladeren eerder de tuin in, dan de tuin uit
harken. De bladeren zorgen immers voor een warme deken voor de vaste planten. Daarnaast
voorkom je op deze manier uitdroging van de bodem.

