De herfst doet zijn intrede.
Het weer slaat nu om, de bladeren verkleuren en bloemen en planten raken uitgebloeid. Tussen de
buien door valt er genoeg in de natuur en de tuin te genieten en natuurlijk te doen.
Ruim niet alles op
De uitgebloeide stengels van de vaste planten mogen worden weggesneden, maar je kan ook
wachten tot het voorjaar. Zo krijgen de planten gedurende de winter 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 kunnen zorgen met hun prachtige silhouetten.
Planten en verplanten
Vaste planten kunnen tot half oktober worden gescheurd en teruggeplant. Zwakkere soorten zoals de
herfstanemonen en de siergrassen kunnen het best in het voorjaar worden gescheurd. De
tuinplanten die matig winterhard zijn zoals de Gunnera, smalbladige Agapanthussen en winterharde
exotenplanten beschermen tegen de vorst. Afdekken met luchtig materiaal en daarboven een
afdekking aanbrengen, die een teveel aan vocht tegenhoudt.
Gazon onderhoud
Nu het kouder en vochtiger wordt moeten we het gazon minder maaien. Bij de laatste maaibeurt mag
je de grasmaaier in een iets hogere maaistand plaatsen (5 à 6 cm maaihoogte), zodat het gras nog
extra energie kan opdoen voor de winter. Zorg er in elk geval voor dat het gras niet te kort staat om
de winter in te gaan. Bij kort gras kunnen mos en onkruid sneller de overhand krijgen op het gazon.
Zit er te veel vilt tussen het gras, dan kun je een keer verticuteren. Hark regelmatig de afgevallen
bladeren van je gazon.
Kalk
Heeft de eigenschap de grond minder zuur te maken: kalk maakt de pH waarde van de grond hoger.
Kalkminnende planten zoals de vlinderstruik, buxus, clematis, druif, lavendel, seringen, gazongras en
rozen groeien graag op een bodem met een hogere pH-waarde. Naast het verwennen van
kalkminnende planten kun je daardoor ook zuurminnende planten die niet gewenst zijn in de tuin,
zoals bijvoorbeeld klaver en mos in het gazon, verdrijven. Wanneer er bijvoorbeeld klaver in het
gazon groeit kan dat door een kalkgift verminderd worden doordat klaver het liefste gedijt op zure
grond. Wanneer er kalk in de tuin gestrooid wordt mag dit nooit gelijktijdig met koemest gebeuren;
de stoffen breken gezamelijk andere belangrijke voedingsstoffen af. Het best kun je daarom een
kalkmergel strooien, deze organische mest tast het minste andere voedingsstoffen aan.
Tweejarigen
De viooltjes, Primula’s en andere soorten zijn nu te koop. Na een koude vriesnacht zullen ze hun
bloemen even laten hangen om dan tijdens de dag terug te schitteren. Vul je bloembakken met
wintergroene al dan niet bloeiende planten. Zo breng je de tuin gedurende de winter toch een stukje
dichter bij het huis. Zorg wel voor een goede drainage, want dat is zeker nodig.
Heb je een vraag, mail deze naar: info@degroenehand.eu en kijk ook eens op www.degroenehand.eu

In de herfst is het bos een grote schatkamer. De paden liggen vol met eikels, kastanjes en blaadjes in
alle mogelijke kleuren! Leuk om met de kinderen te verzamelen!

