Een strakke wintertuin
Het tuinseizoen is in het najaar nog lang niet voorbij. De zon kan heerlijk schijnen en buiten actief
bezig zijn is heel gezond. Na een paar uurtjes klussen gaat de tuin als beloning zonder zorgen de
winter in. Het najaar is eigenlijk een ideale periode om bomen, struiken en hagen te snoeien. Denk
verder aan de dieren en kleur in je tuin. Hierbij weer een aantal tips.
Vetbol
Vogels mag je in de winter bijvoeren met energierijke voeding die rijk is aan vetten. Een slinger van
pinda’s rijgen heb je zo voor elkaar, maar wist je dat het ook makkelijk is om zelf vetbollen voor vogels
te maken? Wat je nodig hebt is één deel zadenmix, één deel ongezouten ongebruikt frituurvet, een
leeg blik, touw en een schaar. Laat het frituurvet in een pannetje smelten en voeg daar al roerende
de zadenmix aan toe. Giet daarna het warme mengsel in het blik. Voordat de mix stolt voeg je als
laatste een stuk touw toe en laat je het draad over het blik uitsteken zodat de vetbol ermee kan
worden ophangen.
Egel, nuttige beestjes
Egels zijn welkome gasten in de tuin. Zo eten ze graag overlast gevende slakken en spinnen voor je op.
Genoeg reden om ze een handje te helpen bij het verzamelen van voldoende voedsel en het
aanbieden van een fijn onderdak, nog voor de winter inslaat. Rond eind november, begin december
gaan de oudere egels in winterslaap. Pas wanneer het echt heel koud wordt, zo rond halverwege
januari, gaan de jongeren slapen. Naarmate de maanden verstrijken wordt het echter steeds lastiger,
vooral voor jongere egels, om voldoende voedsel te vinden. Maar ook nattigheid en kou zijn een
grote bedreiging in de wintermaanden.
Winterviolen
Violen zijn niet alleen winterdoorbloeiend, het zijn ook nog eens gemakkelijke en sterke plantjes die
nauwelijks verzorging vragen. Geef ze alleen water als het een lange tijd droog is. Zodra het ene
bloemetje is uitgebloeid volgt snel het andere. De truc voor een extra rijke bloei is om steeds de
uitgebloeide bloemetjes weg te halen. Tijdens de winter laten de violen zich niet uit het veld slaan
door sneeuw of lichte vorst. Zodra de sneeuw verdwenen is en de temperaturen weer boven nul zijn,
bloeien ze onverminderd verder.
Kleur
Deze maand hebben we naast de prachtige herfstverkleuring ook de bloei van vaste planten zoals
Asters, Zilverkaars (Cimicifuga), Chrysanten, Nerines en siergrassen. Bij de heesters krijgen we geur en
kleur van de Viburnum bodnantense en een hele winter bloemen van de Prunus subhirtella
'Autumnalis'. Winterse bessen vind je op de vuurdoorn (Pyracantha), Callicarpa, Euonymus en hulst.
Hulst
De bladeren blijven 2-3 jaar aan de boom en worden dan in het voorjaar afgeworpen, nadat zich al
nieuwe bladeren ontwikkeld hebben. Hulst is tweehuizig, d.w.z. dat er manlijke en vrouwelijke bomen
zijn. De bloemen die in mei verschijnen zijn klein en onaanzienlijk. De vruchten zijn erwtengroot,
koraalrood en blijven de hele winter aan de boom. Wij gebruiken deze decoratieve hulsttakken met
bessen graag voor onze kerststukken. Voor mensen zijn de bessen giftig, maar vogels eten ervan
zonder nare gevolgen.
Heb je een vraag, mail deze naar: info@degroenehand.eu en kijk ook eens op www.degroenehand.eu

Belangrijk bij snoeien is dat het juiste tuingereedschap gebruikt wordt. Dat maakt het werk licht en
eenvoudig. Natuurlijk moet je wel weten wat je nu wel en niet kunt snoeien.

