Een goed nest
Ook in de herfst en winter kunnen vogelhuisjes in gebruik zijn. Vele vogels schuilen en overnachten
erin. Ook wennen de vogels aan de plek als ze er in het voorjaar gaan nestelen. Maak het huisje
nog wel even schoon. Hang ze niet te laag en uit de wind. Je kunt ze zelf maken en zijn in vele
soorten, maten en materialen te koop.
De vijver
Test het water nog een keer op de totale GH hardheid. Zorg ervoor dat deze hardheid ten minste 8°
DH is. Indien je altijd ’s-winters de vijverpomp en het filter uit de vijver verwijdert, is het er nu de
goede tijd voor. Maak het filter schoon en spoel het filtermateriaal, dat je wilt hergebruiken uit en
berg het droog op. Neem de gelegenheid te baat om ook de vijverpomp goed schoon te maken en
vervang eventueel haperende onderdelen.
Moestuin
De weersveranderingen en temperatuurverschillen in oktober zijn groot. Het hangt er wel vanaf
waar je tuiniert, maar de eerste nachtvorsten zullen waarschijnlijk deze maand voorkomen en dat
betekent het eind voor gevoelige gewassen. Zorg dat je erop bent voorbereid en bescherm de
wintersla. Pluk alle hele trossen met alle vruchten die er nog aan zitten en leg ze binnen of in de kas
om te rijpen. In de winter moet je de pompoenen bewaren op een droge, koele en vorstvrije plek.
Schermen en wilgentenen
Het natuurlijk vlechtwerk kan dienen als windscherm, erf- of borderafscheiding. Het vlechten vraagt
enige spierkracht. Bepaal waar het scherm moet komen. Boor gaten en sla palen in de grond tot de
gewenste hoogte. Bepaal zelf de afstand tussen de palen, maak deze niet te groot. Vlecht nu de
wilgenteen tussen de palen door. Is een tak te kort om tot het einde te weven, neem dan een nieuwe
twijg en laat hem over de vorige overlappen. Knip takken die uitsteken bij de eindpaal af.
Wilgentenen zijn verkrijgbaar vanaf nu tot eind april. Reken op zo’n 1,5 bos tenen per vierkante
meter. Het scherm is ook een prima plantensteun en zeer geschikt te laten begroeien. Ze
beschermen zelfs het scherm, dat zo zes tot tien jaar mee kan gaan.
Bloeiend goed
Plant nu rozen. De aarde is nog warm en wortelen gaat gemakkelijk. In het voorjaar lopen de rozen
prima uit, omdat bomen en vaste planten dan nog kaal zijn en het zonlicht dan optimaal wordt
opgevangen.
Kleine tuinbewoners, de egel
Rond deze tijd begint hun winterslaap. De lichaamstemperatuur daalt, de ademhaling en hartslag
vertragen en ze teren in op hun vetreserves. In april ontwaken ze weer en gaan op zoek naar een
partner om te paren. De rest van het jaar leiden ze een vrijgezellenbestaan. Egels zijn nuttig voor je
tuin. Een egel kan ik een etmaal tientallen huisjesslakken opeten. Heet de egel daarom welkom in de
tuin. Maak wat rommelhoekjes en een hoop van takken en bladeren. Houd wat ruimte vrij onder hek
of schutting, zodat de egel ongehinderd van de ene naar de andere tuin kan lopen. Egels kunnen
goed zwemmen, maar komen niet uit vijvers met steile oevers. Plaats daarom een loopplank met
gaas, zodat de egel op eigen kracht eruit kan komen. Geef nooit melk, want daarvan krijgen ze
diarree.
Heb je een vraag, mail deze naar: info@degroenehand.eu en kijk ook eens op
www.degroenehand.eu
Foto: Wil je een egel voeren, geef dan speciaal egel- of gewoon kattenvoer. Controleer of er geen
egelnest of een egel in winterslaap ligt, voordat je gaat planten, rooien of snoeien.

