
 

 

De nazomer is begonnen 
Het einde van de zomer is heerlijk voor de tuin. De dagen zijn vaak nog lekker warm en ’s ochtends 
ligt er een mooie dauw op de natuur. Na de rustige vakantiemaanden is het tijd om de oogst 
binnen te halen. Denk aan al het fruit dat gerijpt is en geplukt kan worden.  
 
De vijver 
Hou de vijver bij. Let er op dat de waterlelie met zijn grote blad niet te veel van het wateroppervlak 
bedekt. De hard gegroeide planten van dit jaar kunnen uitgedund worden en kroos kan met een 
schepnetje weggehaald worden. Hoewel de buitentemperaturen vooral 's nachts behoorlijk kunnen 
dalen, zal het vijverwater nog redelijk op temperatuur blijven. Blijf de vissen voeren om de conditie 
op peil te houden of om deze eventueel nog te verbeteren. Om vallende bladeren uit de vijver te 
houden kan je een fijnmazig plastic net over de vijver spannen.  
 
Gazon 
Als je gazon een opknapbeurt nodig heeft of als je een nieuw gazon aan wilt leggen, is de nazomer 
het ideale tijdstip om dat te doen. De zaden ontkiemen prima, omdat de grond nog opgewarmd is. 
Let erop dat er gesproeid wordt tijdens aanhoudende droogte. Het gras groeit niet meer zo hard als 
in de afgelopen maanden. Maai het daarom weer minder. Kleine kale plekken kunnen gemakkelijk 
hersteld worden door wat graszaad te strooien. Hark eventueel vilt uit, maak het oppervlak wat los 
en egaliseer. 
 
Moestuin 
Het is nog steeds tijd om fruit te plukken of te rapen. Appels, peren, late pruimen en frambozen zijn 
heerlijk. De peren zijn rijp op het moment dat het stokje loslaat als je het draait. Het tijdstip om 
Kiwi's aan te planten is weer aangebroken. Snoei de plant na het poten flink terug, zodat de plant in 
het voorjaar stevige jonge scheuten zal hebben. Denk eraan dat kiwi's alleen geoogst kunnen worden 
als er zowel een vrouwelijke als mannelijke plant naast staat. Druiven rijpen het best in de volle zon. 
Zorg er daarom voor dat de bladeren de zon niet verhinderen om bij de druiven te komen. 
 
Bloeiend goed 
Buxusboompjes kunnen goed in potten op het terras gezet worden. Je moet wel opletten of ze niet 
te nat of juist te droog staan. Plant de Buxus in een royale pot met goede aarde en geef regelmatig 
extra voeding. 
 
Vlinders 
Het is momenteel genieten van de Dagpauwoog en de Kleine Vos op onze vlinderstruiken. Ook als 
het donker wordt blijken deze planten echte vlindertrekkers. Hij heeft zijn naam niet voor niets 
gekregen, de vlinderstruik (Buddleia davidii) is een echte vlinderlokker. 
 
Overige tips voor september 
Bewaar al je tuinafval op een grote hoop en gooi dit niet in de container. Op een grote hoop zal het 
afval verteren tot prachtig compost dat je kunt gebruiken om beplanting te beschermen en de grond 
in conditie te houden. Maak het nestkastje alvast schoon. Op dit moment kunnen vogels het al 
gebruiken als slaapplaats. Geniet nog van de laatste zomermomenten in de tuin. 
Heb je een vraag, mail deze naar: info@degroenehand.eu en kijk ook eens op 
www.degroenehand.eu 
 

http://www.degroenehand.eu/


 

 

Foto: Ook in het najaar is er nog genoeg kleur in de natuur. 

 


