Rust in de wintertuin
De tuin komt nu tot rust, daarom wat laatste tuintips. Nu is er de eerste nachtvorst. Loop dan niet
meer over het gazon. Dit kan het gazon zodanig vernielen, dat deze na een aantal dagen lichte
plekken vertoont. Verwijder de laatste bladeren van het gazon. Gras dat onder blad ligt krijgt
namelijk geen licht en sterft af. Ook kunnen er schimmelziekten optreden door een gebrek aan
luchtcirculatie. Knip wat takken van hazelaar, hulst of andere decoratieve struiken en zet ze binnen
in een vaas. Door de warmte zal de hazelaar in bloei komen.
Vijver
Overweeg om de vijverplanten binnenshuis te laten overwinteren, als je vijver minder diep is dan 30
cm diep. Een ondiepe vijver bevriest snel, dus de planten zullen bij kou kapotvriezen. Als je nog geen
luchtpomp hebt aangebracht, is het aan te raden om dit alsnog te doen. De luchtbellen en de
waterbeweging beïnvloeden sterk de kwaliteit van het water. De plantengroei is gestopt en de vissen
verschuilen zich bij de bodem.
Snoeien
Het is nog steeds mogelijk om te snoeien. Maak hier gebruik van als het weer niet te slecht is. Er
gelden drie basisregels: (1) Gebruik altijd schoon en scherp gereedschap en snoei niet als het vriest.
(2) Maak de snoeiplek zo klein mogelijk en voorkom dat een tak bij het snoeien kan afscheuren. (3)
Informeer bij de aanschaf van een stuik of boom hoe groot deze kan worden. Dat voorkomt onnodig
veel onderhoud / snoeiwerk.
Overige tips
Om te voorkomen dat je tuinslang kapotvriest, kun je deze laten leeglopen, opdrogen en oprollen.
Op het winterterras staat een decoratieve mand met leuke cadeautjes uit de natuur goed.
Voorbeelden zijn dennenappels, takken en stukjes schors. Heb je geen vogelhuisje of iets dergelijks?
Geen probleem, want met simpele pindaslingers, vetbollen en appels help je ook vogels de winter
door. De donkere maanden zijn geschikt om na te denken over de tuinopzet het komende jaar. Je
kunt rustig nadenken en eventueel schetsen maken.
Weerspreuken december
Vloeit nu nog sap uit de berk, dan wordt de winter gewis niet sterk.
Is het in december nog niet erg koud, dan gebruikt de winter niet veel hout.
Waren de Kerstdagen zacht en erg nat, geeft volgend jaar een lege schuur en vat.
Draagt nieuwjaarsdag een sneeuwwit kleed dan wordt de zomer zeker heet.
Zijn er in december nog altijd veel mollen, dan laat de winter met zich sollen.
Plenst in de winter veel regen neer, dan krijgen we vast mooi zomerweer.
Over twee weken de laatste tuintips van dit jaar.
Heb je een vraag, mail deze naar: info@degroenehand.eu en kijk ook eens op
www.degroenehand.eu
Foto: En dan is het natuurlijk tijd om je tuin in deze donkere dagen te verlichten. Er zijn vele
mogelijkheden, helemaal naar ieders persoonlijke smaak en ook afhankelijk van de stijl van je tuin.
Let op goed gekeurde verlichting en veiligheid. Denk aan buitenlampen om looppaden, opritten en
trapjes goed zichtbaar te maken, grondspots om een element in je tuin te benadrukken, of kleine
lantaarns om een gastvrije entree en een gezellige sfeer op je terras te creëren.

