Wintertijd

Afgelopen weekend ging de wintertijd in. Ook de tijd om je tuin nu winterklaar te maken. De tuin
en de looppaden liggen vol met bladeren, de wind wordt sterker, de temperatuur daalt al gauw en
de koude regenbuien komen regelmatig uit de lucht vallen. Als er op een zachte herfstdag nog een
zonnetje te bekennen is, kun je nog even snel de tuin in om de laatste voorbereidingen te treffen
voor de naderende winter.
Boompalen
Bekijk de boompalen goed: ze rotten altijd weg op de overgang tussen aarde en lucht. Gaat de paal
bij een flinke ruk kapot, dan moet deze vervangen worden. 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.
Eenjarige bloemen
Deze zijn uitgebloeid. Je kunt nu kleurige winterbloeiers in de bakken zetten. Enkele soorten die het
prima doen in de winter zijn Calluna Vulgaris, winterviolen, sierkooltjes, kleine conifeertjes en
groenblijvende klimop.
Bamboe
Is een mooie plant die ook in de winter groen blijft. Voordat je bamboe aanschaft is het verstandig je
te verdiepen in de soorten die er zijn. Er zijn bamboesoorten die niet tegen onze winters bestand zijn,
maar ook soorten die als vervelende eigenschap hebben, dat ze vreselijk gaan woekeren. Mocht je
toch een woekerende bamboe in de tuin hebben, dan kun je het woekeren tegengaan door de plant
in een grote speciekuip zonder bodem te planten.
Maaien
Dat is eigenlijk niet meer nodig. Je kan wel kalk strooien over het gazon en de borders. Kies voor
normale tuinkalk en gebruik ongeveer 1 kg per 10m2, afhankelijk van de zuurgraad van de grond.
Raadpleeg altijd de verpakking van het product of vraag in het tuincentrum om advies. De kiemkracht
van bijna alle bloemen en planten is aan het stagneren, dus ook onkruid doden met een
verdelgingsmiddel is niet meer aan te bevelen.
De huismus
Vele vogels zijn weer op zoek naar een verblijfplaats in de tuin. De bekendste is de huismus, die over
de hele wereld in verschillende soorten is te vinden. De mus heeft zijn nest onder de dakpannen en in
andere holtes rond het huis. Ze zijn ook in nestkastjes te vinden. In de wintermaanden kun je ze een
handje helpen door vetbollen of een pindanetje op te hangen. De mussen zijn ook dankbaar voor een
schaaltje met water in de tuin. Zo kunnen ze voldoende drinken en baden.
Weerspreuken
Hult de herfst zich in neveldagen, dan zal straks de sneeuw ons plagen.
Zwaait in november Koning winter met zijn staf, dan ligt hij snel in ’t graf.
Als Allerzielen (2-11 jl.)zacht begint, volgen veel regen en wind.
November heeft maar dertig dagen, maar dubbel wind en regenvlagen.
Heb je een vraag, mail deze naar: info@degroenehand.eu en kijk ook eens op www.degroenehand.eu

Ook de vijver nog even opruimen: blad en uitgebloeide planten verwijderen.

