De herfst in begonnen
Meteorologisch begint op 1 september de herfst maar volgens de astronomische kalender begint
het nieuwe seizoen pas rond 22 september. Dat laatste sluit beter aan bij de klimatologie: de eerste
septemberweken horen gemiddeld nog helemaal bij de zomer. Het is goed nu aan je wintertuin te
denken.
Planttijd vaste planten
September is een goede maand om vaste planten in de tuin aan te planten. De grond is nog
voldoende opgewarmd, waardoor de wortels goed zullen verankeren. Groenblijvende heesters
(struiken), coniferen (sparren) mogen in september verplant worden. Heb je grote struiken of
coniferen in de tuin, die je pas volgend voorjaar kan verplanten, dan doe je er goed aan deze nu al
eens rondom met de spade af te steken. Op deze manier zal de plant de komende maanden vele
nieuwe haarworteltjes aanmaken, waardoor ze zich makkelijker zal laten verplanten het komende
seizoen.
Snoeitijd hagen
De hagen zijn bijna gestopt met groeien. Wil je een hele winter kunnen genieten van een vrij strakke
haag, dan is het komende weken het moment om goed te snoeien. Zorg er bij het scheren van hagen
steeds voor dat de onderkant breder is dan de bovenkant. Door deze tapse haagvorm komt het
zonlicht tot onderaan in de voet van de haag.
Gazon
Graszaaien kan nog steeds. Ook graszoden zullen nog snel wortelen. Zolang de planten in de
bloembakken nog volop bloeien, moeten ze bijna dagelijks van water worden voorzien. Planten die
bloeien hebben eveneens een wekelijkse portie voedsel nodig. Uitgebloeide bloemen steeds
verwijderen om de bloei langer te laten doorgaan.
Vijver
Drijvende zuurstofplanten kunnen zich snel uitbreiden. Het één keer per jaar uitdunnen van deze
planten is verstandig. Haal de mandjes met Riet en Lisdodden op en knip de scherpe loten bij. Ze
prikken soms dwars door folie. Haal sterk uitgelopen wortelstokken van Liesgras en Grote Boterbloem
helemaal uit de vijver. Het regelmatig snoeien en uitdunnen van waterplanten is nodig voor een
verzorgde vijver. Daarnaast zorgt het er ook voor dat het vijverwater niet te voedselrijk wordt. Haal
nu al een nylon net in huis om vanaf volgende maand over het water te spannen tegen de bladval.
Vissen
Het voeren van de vissen kan je gaan minderen. Blijf vissen controleren op schimmel, vinrot of witte
stip. Deze laatste ziekte komt veel voor en wordt veroorzaakt door de parasiet Ichthophthirius
Multifiliis. Deze ziekte is zeer besmettelijk en voor de meeste vissen fataal als je niet tijdig ingrijpt. De
ziekte kun je herkennen aan de witte stipjes ter grootte van een speldenknop, die over het gehele
lichaam, inclusief de vinnen, kunnen voorkomen.
Heb je een vraag, mail deze naar: info@degroenehand.eu en kijk ook eens op www.degroenehand.eu

Zorg dat er dan ook iets bloeit, iets kleurt in je tuin. Behalve bollen planten, zoals krokussen en
narcissen (daar is het nu de tijd voor), kun je er voor kiezen om een aantal winterbloeiende struiken in
de tuin te zetten, zoals de Erica Carnea (winterheide). Ze worden ongeveer 15 cm hoog en bloeien van
januari tot mei. Er zijn ongeveer 600 soorten bekend van dit geslacht. Als je deze struik wil toepassen,
zorg er dan voor dat je met grote groepen werkt. Leuk te combineren met krokussen en al die
vroegbloeiende bollen. Ook een kleine Skimmia staat mooi.

