
 

 

Prachtige herfstkleuren 
Deze maand zijn de prachtige herfstkleuren weer te zien. De ochtenddauw in de spinnenwebben 
zorgt voor een sfeervol begin van de dag. Juist in de herfst is er genoeg te doen in de tuin, die 
voorbereid moet worden op onstuimig weer en de winter. 
  
Gazon 
Nu het kouder wordt is het niet meer nodig om het gazon nog veel te maaien. Je kunt er beter voor 
zorgen dat het gras niet te lang is. Mosvorming ontstaat veel sneller bij lang gras. Grasmaaisel kan je 
tijdens het maaien het beste afvoeren. Het najaar breekt het gras namelijk niet goed af. Het gevolg is 
dat het gemaaide gras een vrijwel ondoordringbare laag vormt voor lucht en water, waardoor het gras 
een viltachtig laagje krijgt.  
 
Vijver 
Het koude water zorgt ervoor dat de vissen zich dieper in de vijver ophouden. Je kunt de vissen voeren 
zolang de watertemperatuur nog boven de 5 °C is. Het is herfst, de waterplanten in de vijver worden 
bruin en sterven af. De bomen en struiken in de tuin laten meer en meer de bladeren vallen. Om te 
voorkomen dat er teveel bladval in de vijver waait, plaats je begin oktober een afdeknet over de vijver.  
 
Moestuin 
Het planten van diverse fruitbomen kan beginnen. De grootte van de tuin maakt niet uit. Ook in een 
kleine stadstuin komen lei fruitbomen langs een tuinmuur of schutting goed tot hun recht en nemen 
weinig plaats in. Je kunt nog steeds spinazie, veldsla en winterpostelein buiten zaaien. Bieslook, 
peterselie en andere vorstgevoelige kruiden kan je uitgraven en in een pot in de keuken zetten.  
 
Kleine tuinbewoners 
Nu de temperaturen dalen en de dagen korter worden, breekt er voor de vogels en andere kleine 
dieren, zoals egels, een drukke tijd aan. Vogels gebruiken bij koud weer dagelijks meer energie om 
warm te blijven. Egels bereiden zich voor op de winterslaap door vetreserves op te bouwen. Ook 
eekhoorns leggen voedselvoorraden aan. Trakteer vogels door besdragende struiken te planten, zoals 
Trosvlier, Jeneverbes of rode Kornoelje. 
 
Bestrating schoon houden 
Gebruik bij de aanleg van bestrating schoon zand, daarin kan onkruid moeilijk kiemen. Er is ook speciale 
voegvulling die het kiemen tegen gaat. Veeg de bestrating regelmatig, dan krijgen onkruid, algen en 
mos geen kans. Zorg voor goede afwatering, zodat de bestrating kan drogen: vochtige tegels zijn de 
ideale omgeving voor algen en mos.   
 
Bloeiend goed 
Asters geven de borders in het late jaar nog kleur en lokken vlinders de tuin in. Je kunt ze in volle bloei 
planten. Hoge soorten blijven beter overeind staan als je er een plantensteun bijzet. Oktober is de 
maand om bloembollen te planten. Wil je volgend jaar weer die mooi bloeiende dahlia´s in de tuin? 
Haal dan nu de knollen uit de grond, knip de stelen tot ongeveer 10 cm boven de grond af en bewaar 
ze vorstvrij tot volgend jaar. Vanaf half april kunnen ze weer worden geplant. Vul vorstbestendige 
bloembakken met winterharde planten.  
 
Heb je een vraag, mail deze naar: info@degroenehand.eu en kijk ook eens op 
www.degroenehand.eu  
 
Foto: De oogsttijd voor appels, peren en enkele late pruimen is nog niet voorbij. 
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