
 

 

 
Je staat voor het raam en kijkt in de donkere tuin. Een paar zwarte schimmen van bomen en 
struiken zijn zichtbaar. Dicht bij het raam kan je net wat groene takjes en blaadjes onderscheiden 
van de rest. Is de mooie wintertuin niet iets meer sfeer waard? Denk bijvoorbeeld aan 
buitenlampen om looppaden, opritten en trapjes goed zichtbaar te maken, grondspots om een 
element in je tuin te benadrukken, verlichting om ongewenst bezoek af te schrikken, of kleine 
lantaarns om een gastvrije entree en een gezellige sfeer op je terras te creëren. Buitenverlichting is 
in vele soorten en maten verkrijgbaar. De keuze voor een bepaald soort tuinverlichting hangt 
uiteraard sterk af van de persoonlijke smaak van de eigenaar en de stijl van de tuin. 
 
Plantenbescherming 
Planten die nauwelijks beschut staan hebben het moeilijk. De wind heeft dan vrij spel, zeker als de 
wind de wortels speling geeft. Druk de aarde goed aan en steun de planten eventueel met 
bamboestokken. Veel planten zoals de Olijfboom en Oleander kunnen tegen een paar graden vorst. 
Groenblijvende planten, zoals Camelia en Eucalyptus, zijn in de winter niet in rust. Vriest het ’s nachts 
flink en schijnt overdag de zon, dan kunnen de bladeren uitdrogen en verbranden. Leg dan een 
vliesdoek of oude lappen over de bladeren. 
 
Potten 
Planten in potten zijn in de winter kwetsbaarder dan planten in volle grond. De potten zijn dun en 
daardoor kan de wortelkluit eerder bevriezen. Bekleed de binnenkant met noppenfolie. Zet de 
potten bij elkaar in een kistje en vul de tussenruimte op met droog blad of stro. Het is ook handig 
potten op een paar klinkers te zetten. Je voorkomt dan de pot aan de bestrating vastvriest. Regen en 
smeltwater kan zo makkelijk uit de pot lopen. 
 
De vogels 
Houd voederplekken ver genoeg van de grond i.v.m. de katten. Heb je geen vogelhuisje of iets 
dergelijks? Geen probleem, want met simpele pindaslingers, vetbollen en appels help je de vogels de 
winter door. De donkere maanden zijn geschikt om na te denken over de tuinopzet het komende 
jaar. Je kunt nadenken en eventueel schetsen maken voor het komende voorjaar. 
 
Winterbloeiers 
Geef wat fleur aan je wintertuin met behulp van winterbloeiende planten. Zet ze wel op een 
beschutte plek en geef lauwwarm water al de aarde droog is en het niet vriest. Denk ook aan de 
kuipplanten die nu binnen staan. Ook hier water geven als de grond is uitgedroogd. 
 
De kerstboom 
Kerstbomen, oftewel sparren zijn er in diverse soorten te koop. De Blauwspar valt niet snel uit, is 
mooi blauwgrijs van gloed. De naalden prikken wel. De Servische spar is heerlijk geurend, heeft 
zachte naalden, die ook niet snel uitvallen. De Fijnspar is de meest verkochte ‘gewone’ kerstboom, 
ruim voorradig en dus redelijk betaalbaar. De naalden zijn wel scherp en vallen snel uit. Tot slot de 
Edelspar. De takken zijn zeer geschikt voor kerststukjes, omdat de naalden bijna niet uitvallen. Wil je 
langer genieten van een kerstboom in huis, kies dan een boom met kluit. Laat de boom eerst een 
paar dagen in een onverwarmde garage of schuur aan de hogere temperaturen binnen wennen.  
 
Dit was het voor dit jaar. Een goede winter, fijne feestdagen en tot ziens in het voorjaar 2021. 
 
Heb je een vraag, mail deze naar: info@degroenehand.eu en kijk ook eens op 
www.degroenehand.eu  
 

De laatste wintertips voor de tuin 

http://www.degroenehand.eu/


 

 

 
Foto: de Groene Hand werkt met het nieuwste materieel. 


