Het wordt winters in de tuin
De afgelopen weken heb ik de nodige tips gegeven voor de diverse tuinwerkzaamheden in het
najaar. Deze week nog een aantal overwintertips. Maak het tuingereedschap, dat je de komende
maanden niet zal gebruiken, schoon, verder invetten en oliën. Tap en sluit de buitenkraan af. De
tuinslang laten leeglopen, oprollen en wegbergen. Mos en algen op de looppaden of terras
verwijderen.
Kleur
In de winter is er weinig kleur in de tuin. Enkele planten die in de winter bloeien zijn de Hamamelis
mollis, Viburnum bodnantense en Prunus Subhirtella. Besdragende heesters zorgen ook voor een
kleuraccent in de winter. Enkele sierheesters die mooie bessen vormen zijn Hulst, Callicarpa, Vlier,
Krent, Gelderse roos en de botanische rozen. Deze besdragende sierheesters trekken veel vogels aan.
Overwinteren
Een winterharde plant is niet gegarandeerd winterhard als de overwintering in pot buiten plaatsvindt.
Dit komt doordat vorst vrijwel direct bij de wortels komt, er is geen aardwarmte die de vorst tempert
zoals in de volle grond. Als je geen lichte, vorstvrije, koele ruimte hebt, dan kun je de planten beter
tegen de woning aan op een beschutte, warme plek ingraven. Denk eraan dat het regenwater weg
moet kunnen. Als de plant in de wintermaanden staat te soppen gaat de plant dood.
Kuipplanten
Ze zijn de laatste jaren erg in: de Laurier, Oleander, Engelentrompet en Granaatappel. Breng ze met
hun wat bekendere neven als Geranium, Fuchsia en Heliotroop voor de nachtvorstperiode naar
binnen en laat ze in een koele en lichte ruimte overwinteren. Omdat de kuipplanten koel moeten
staan en rusten, hoef je ze alleen maar een enkele keer een beetje water te geven.
Blad
Laat de bladeren liggen. Het blad fungeert als deken voor de borderplanten. Het beschermt en voedt
de bodemorganismen en biedt schuilgelegenheid aan allerlei nuttige dieren. Het is lastig dat het blad
wel eens opdwarrelt. Strooi gewoon wat compost op het blad tussen de planten. Blad op het gazon
moet je wel weghalen. De plakken samengekoekt nat blad sluiten immers het gras van licht en lucht
af en daar wordt het gazon niet mooier van.
Boompalen
Ze rotten altijd weg op de overgang tussen aarde en lucht. Gaat de paal bij een flinke ruk kapot, dan
moet hij vervangen worden. Ook de controle van de boomband is noodzakelijk. De stam van de boom
wordt op den duur dikker en de eens precies passende boomband gaat dan zo strak zitten dat de
stam wordt afgesnoerd. Het afgesnoerde stamgedeelte is een zwakke plek waar de boom gemakkelijk
op afknapt. Maak de knellende band los en spijker hem wat ruimer vast.
Verwen de grond
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 al. Een veelgehoord
misverstand is dat het strooien van een laagje tuinturf een fijn dekentje voor planten vormt in de
winter. Voor de meeste planten is het tegendeel helaas waar. Doordat tuinturf veel vocht opneemt,
blijft de laag koud en nat. Vooral jonge vaste planten zijn hier erg gevoelig voor.
Heb je een vraag, mail deze naar: info@degroenehand.eu en kijk ook eens op www.degroenehand.eu

Zodra de fruitstruiken in de tuin kaal zijn kun je ze snoeien. Ook knotwilgen kunnen nu geknot
worden. Zolang het niet vriest kunnen ook heesters en bomen gesnoeid worden. Let wel op dat veel
heesters, zoals bijvoorbeeld de hortensia, juist bescherming hebben aan de uitgebloeide bloemen en
zo minder bevriezingsgevaar lopen.

