De sfeer van herfst
Wat is heerlijker dan 's morgens vroeg uit de veren te gaan en de sfeer van de herfst te proeven.
De tuin ziet er vredig en rustig uit en verandert. Laat je inspireren om het beste uit je tuin te halen.
Denk aan sfeervolle tuinverlichting of schitterende planten en bomen, die de tuin ook nu extra
sfeer geven.
De vijver
Deze moet nu winterklaar worden gemaakt. Let erop dat de vissen in schoon water kunnen
zwemmen, zodat ze de voedingsstoffen voldoende binnen krijgen. Verwijder zoveel mogelijk
afgestorven planten, ingewaaide bladeren en takjes uit de vijver met een schepnet. Maak de
vijverranden schoon. Hoe minder voedingsstoffen, hoe kleiner de kans op algen. Voorkom een
voedseloverschot in de vijver door een afdeknet aan te brengen. Dit is ook een goede bescherming
tegen de reigers
Tuinbewoners
Het winterkoninkje scharrelt graag in de tuin rond. Het is één van onze kleinste vogels. Je ziet hem
het hele jaar door in onze tuin, bossen en parken. Een tuin met hagen, struiken, een hoop takken en
enkele rommelhoekjes is de ideale tuin voor het winterkoninkje. Je ziet hem zelden stilzitten en laat
goed van zich horen. In zachte winters vindt het winterkoninkje genoeg voedsel. Met zijn spitse
snaveltje plukt hij larven, spinnetjes en insecten uit de kleinste hoekjes en gaatjes. Een strenge
winter kan dodelijk zijn. Leg dan een kleine portie fijne zaden en universeel voer voor insecteneters
in de tuin. Hang een nestkastje in je tuin.
Bestrating
Het najaar is een prima moment voor nieuwe bestrating of herstel. Voordat je over gaat tot de
aankoop van straatwerk is het van belang dat je eerst nagaat welke stenen je gebruikt en vooral ook
waarom. In welke vorm ga je de stenen leggen? Om te voorkomen dat er onnodig veel knipwerk
komt, moet het pad of terras op hele stenen berekend worden. Ga langs een leverancier en bekijk
wat deze allemaal in de aanbieding heeft, in de meeste gevallen kun je ook zien in welke vormen de
stenen gelegd kunnen worden.
Bloeiend goed
Zelfs op de meest koude en sombere winterdag bloeien ze geweldig: winterviooltjes! Plant ze nu
voor een fleurig terras of balkon. Ook herfstasters en winterjasmijn misstaan niet. Zorg ervoor dat ze
nu bloeien, zodat de tuin nog een beetje fleurig is.
Kwetsbare planten in de kou
Als de zon schijnt verdampen planten vocht via de bladeren, maar uit de bevroren bodem kunnen ze
geen water opnemen. Geef dan een beetje lauw water, zeker als planten in potten staan.
Overige tuintips
Haal de gevallen bladeren van het gras, dit voorkomt gele plekken. Daarbij komt dat natte bladeren
die beginnen te rotten nogal glibberig kunnen zijn. Dek vaste planten af met bladeren of compost, dit
beschermt tegen bevriezing en bevordert de groei. Zorg ervoor dat alle vorstgevoelige planten nu
binnen staan. Plant de jonge fruitbomen en voorjaarsbollen in de volle grond zolang het nog niet
vriest. Storm kan hoge grassen plat en kapot waaien. Bind deze grassen daarom bij elkaar. Geef de
fruitstruiken een verjongingssnoei zodra ze kaal zijn. Knotwilgen kunnen geknot worden. Je kunt de
buitenkraan afsluiten, zo voorkom je bevriezing. Berg het gereedschap ook op. Je wilt vogels in de
tuin?. Herstel alvast je tuinhuisje en de schutting. Zolang het niet vriest kunnen heesters en bomen
nog gesnoeid worden.

Heb je een vraag, mail deze naar: info@degroenehand.eu en kijk ook eens op
www.degroenehand.eu
Foto: Wil je sfeer in je tuin creëren? Denk dan aan een vrolijke tuinposter op de schutting, schuur of
muur.

