De natuur gaat in de slaapstand.
Elk jaargetij kent zijn eigen klusjes en eigen schoonheden. Voor de tuinliefhebber geen rust, er valt
nog het nodige te doen. Daarom een aantal inmiddels bekende maar ook nieuwe tips. Vele planten
zijn uitgebloeid en hebben nu rijpe zaden of bessen. Vele van deze zaaddozen zijn ideale
benodigdheden om te bloemschikken. Wie in de bloemsierkunst thuis is, weet dat de tijd gekomen
is om hortensia's te verzamelen en te laten drogen. De hortensiabloemen mag je knippen, indien ze
papierachtig aanvoelen en knisperen wanneer je erover wrijft.
Ruim niet te snel op
De uitgebloeide stengels van de vaste planten mogen worden weggesneden, toch is het beter om
met de grote schoonmaak van de tuin te wachten tot in het voorjaar. Zo krijgen de planten gedurende
de winter toch nog wat vorstbescherming van de bovengrondse afgestorven plantendelen. De
uitgebloeide stengels van bv Phlomis (brandkruid), Eupatorium (leverkruid), Monarda
(bergamotplant), Astilbe kun je ook laten staan, zodat die in de winter voor sfeer in de tuin zorgen
met hun prachtige silhouetten.
Vaste planten scheuren
Vaste planten kunnen tot half oktober worden gescheurd. Zwakkere soorten zoals de
herfstanemonen en de siergrassen kun je beter in het voorjaar scheuren. Groenblijvende struiken
mogen nu verplant worden. Coniferen verplant je het best deze maand of in de periode van maart tot
en met april. Bladverliezende heesters verplant je pas als de bladeren zijn afgevallen. De tuinplanten
die matig winterhard zijn moet je beschermen tegen de vorst. Dek ze af met luchtig materiaal en
breng een afdekking aan, die een teveel aan vocht tegenhoudt.
Borders plantklaar maken
Maak de composthoop leeg en breng een laag van ± 5 cm rijpe compost aan op de nieuwe border.
Spit het daarna om en het resultaat zal volgend jaar opmerkelijk zijn. Net als de andere planten groeit
het onkruid nu niet meer zo snel, Probeer wel zoveel mogelijk onkruid uit de borders te verwijderen.
Schimmelsporen
Op de afgevallen bladeren van rozen zitten vaak schimmelsporen van roest of van sterreroet. Als we
de bladeren niet verwijderen zullen deze in de komende lente het vers ontluikende blad onmiddellijk
besmetten. Let er op dat er gedurende de winter ook geen bladeren blijven hangen aan de
rozenstruiken, want ook die bevatten mogelijks die schimmelsporen.
Egelhuis
Leg in een rustige hoek van de tuin wat takken snoeihout op een hoopje met daartussen wat
bladeren. Met wat geluk komt er een egel op af om te overwinteren.
Heb je een vraag, mail deze naar: info@degroenehand.eu en kijk ook eens op www.degroenehand.eu

Kastanjes zijn er nu genoeg te vinden. Ga eens creatief met de kinderen aan de slag. Er kunnen leuke
figuurtjes van worden gemaakt. Laat de kastanjes goed drogen en wrijf ze met wat slaolie glanzend
glad. Om poppetjes, beestjes of andere ruimtelijke figuurtjes te maken moeten er gaatjes in de
kastanjes worden geboord. Ze worden daarna met cocktailprikkers of satépennen aan elkaar gezet.
Bevestig de prikkers en de pennen met een beetje lijm in de kastanjes.

