Je tuin nu winterklaar

Het is goed komende weken je tuin winterklaar te maken. Vroegbloeiende bloembollen kun je nog
volop planten. Tulpen, narcissen, lelies, krokussen en lenteklokjes plant je op een diepte die
overeenstemt met 2 maal de bolhoogte. Zorg ervoor dat de bolvoet goed in contact komt met de
bodem zodat deze voor de winter nog nieuwe wortels kan aanmaken. Zomerbloeiers zoals
knolbegonia's, dahlia's en gladiolen zijn vorstgevoelig. Deze bollen dien je uit de grond te halen.
Laat ze eerst opdrogen voor ze weg te bergen.
Dahlia's en Canna's (Indische bloemriet)
Zijn eveneens knolgewassen die gedurende de winter vorstvrij dienen te worden bewaard. Snij de
stengels af op 10 cm boven de grond en rooi ze. Daarna reinig je de Dahlia's van alle aarde. Steek ze
in een bakje met droge turfmolm of met houtkrullen en zet ze daarna op een donkere vorstvrije
plaats. Tijdens de wintermaanden kun je de knollen nog eens nazien op rotting of schimmels.
Eénjarigen
De meeste éénjarigen zullen bij de eerste vorst stuk vriezen. Je kunt ze daarom beter nu opruimen.
Kuipplanten, niet-winterharde Fuchsia's en Pelargoniums (balkongeranium) kunnen het best naar
binnen worden gebracht. Geef ze gedurende de wintermaanden niet te veel water. Tweejarigen zoals
de viooltjes of Primula's zijn volop te koop. Vul de bloembakken met wintergroene al dan niet
bloeiende planten. Zo breng je de tuin gedurende de winter toch een stukje dichter bij het huis. Steek
er eens krokusbolletjes of blauwe druifjes tussen.
De vijver
Ook de vijver verdient de nodige aandacht: niet winterharde waterplanten zoals de waterhyacint
moet je voor de eerste vorst uit de vijver verwijderen. Deze planten kun je dan gedurende de winter
in een emmer zetten, die op een vorstvrije maar lichte plaats gezet wordt. Wie dichtbij zijn vijver
bomen of hoge struiken heeft staan kan daar tijdens de bladval een net over spannen. Als de
bladeren gevallen zijn is het moment om de vijver schoon te maken. Met de koudere temperaturen
worden de vissen minder actief, geef ze weinig voer.
Rustperiode
De meeste vaste planten gaan hun rustperiode in. Een goed moment grote en kleine
tuinveranderingen te realiseren, zoals het plaatsen van een pergola. Een pergola geeft de tuin een
extra dimensie, biedt plaats aan klimplanten en bakken met hangplanten en is ideaal om een grote
tuin in vakken te delen. Zet een pergola tussen het terras en de rest van de tuin voor meer privacy en
het creëren van doorkijkjes. Pergola’s kunnen van verschillend materiaal worden gemaakt. Belangrijk
is een stevige verankering. Veranker de palen in een betonnen voet of zogenaamde metpaal: een
metalen paal met een houder, waarin de staanders snel en gemakkelijk worden bevestigd.
Wilgen knotten
Daarmee kun je het best tot de winter wachten. De wilg neemt nuttige stoffen uit het blad op. Knot je
de wilgen nu, dan moeten ze het zonder deze stoffen doen. Maak deze weken eens een
boswandeling. De bladeren kleuren nu prachtig en wie goed kijkt ziet een grote variatie aan
paddenstoelen. Natuurlijk laat je ze staan. Je kunt er mooie foto’s van maken.
Heb je een vraag, mail deze naar: info@degroenehand.eu en kijk ook eens op www.degroenehand.eu

Ook voor graafwerk zijn het nu nog geschikte weken. Hier vernieuwing waterafvoer.

