
 

 

Vorm en kleur in de herfsttuin 
Meteorologisch begon 1 september jl. de herfst, maar volgens de astronomische kalender begint 
het nieuwe seizoen pas rond 22 september. Dat laatste sluit beter aan bij de klimatologie: de 
eerste septemberweken horen gemiddeld nog helemaal bij de zomer met soms zelfs nog tropische 
temperaturen. Het tuinseizoen is nog niet voorbij, het is tenslotte nog lang geen winter.  
 
Varens 
Zijn er in vele varianten. Groenblijvende varens kunnen het najaar goed doorstaan. Deze planten 
vormen een mooie achtergrond voor vroeg opbloeiende bolgewassen. In Nederland groeit Eikvaren 
in boomholten. De Koningsvaren, Steenbreekvaren, Stekelvaren en de Adelaarsvaren groeien net zo 
goed in de zon. Alle varens hebben een humusrijke en blijvend vochtige grond nodig om te kunnen 
groeien. Voor sommige soorten is een kalkrijke bodem nodig (Tongvaren, Steenbreekvaren), andere 
zijn juist zuurminnend (Stekelvaren, Dubbelloof). 
  
Bergthee  
(Gaultheria Procumbens) is vanaf de herfst verkrijgbaar bij de tuincentra. Het wordt veel toegepast in 
bloemarrangementen en kerststukjes. In de herfst verkleurt Bergthee. De bladeren, die in het 
voorjaar donkergroen zijn, krijgen dan allerlei rode en groene tinten. Bovendien blijven de besjes 
lang aan de struik zitten. Bergthee hoeft nauwelijks te worden gesnoeid. 
 
Project van de week 
Het bouwen van een vlondersteiger of aanlegsteiger geschiedt boven en in het water. Een leuke klus. 
Bij watergangbreedtes kleiner dan 3 meter breed is het ‘oversteken’ van je vlonderterras meestal 
niet toegestaan. Bij je gemeente of waterschap kan je terecht voor informatie over aanmeerpalen 
plaatsen, aanmeer-steiger bouwen en de spelregels rond eventuele ligplaatsen van boten. 
 
Heide en sierkool 
Heide kan in de winter veel kleur aan de tuin geven. Het fijne van heide is dat het maar weinig 
onderhoud nodig heeft. Direct na de bloei kan de plant met een heggenschaar worden afgeknipt. 
Sierkool zie je steeds meer in tuinen verschijnen. De belangrijkste reden is zeker de fraaie groene, 
paarsrode en witte tinten, die deze kooltjes kenmerken. Sierkolen kunnen in pot, de volle grond of 
balkonbak worden geplant. Sierkool is op z'n mooist in de winter als het niet al te streng vriest. 
 
Tuinverlichting 
Werkt alles nog goed, is alles veilig, is er behoefte aan iets nieuws? Let bij de aanschaf van 
verlichting, contactdozen enz. voor gebruik buitenshuis op de kwaliteit van het materiaal. Het is 
belangrijk dat alle materialen spatwaterdicht zijn. Dit is controleerbaar, omdat dergelijke materialen 
voorzien zijn van een speciaal symbool.  Voordat je een lamp aanschaft is het aan te raden eerst wat 
folders te raadplegen, zodat je een indruk hebt wat er zoal verkrijgbaar is aan verlichtingsmateriaal. 
 
Overige tips 
Planten in de border die te groot zijn geworden of nog weinig vitaal zijn kan je nu rooien, scheuren 
en herplanten. In het voorjaar krijgen ze al hun kracht en kleur weer terug. Verwijder wekelijks de 
uitgebloeide bloemen van de dahlia’s, roos en zomerbloeiers. Knip Lavendel rondom ongeveer 10 cm 
terug. Breng onder de hagen een laagje compost aan en span een net over de vijver nu de eerste 
bladeren gaan vallen. Vervang de uitgebloeide éénjarige bloeiers deze maand voor najaarbloeiers of 
wintergroene beplanting.  
 
Heb je een vraag, mail deze naar: info@degroenehand.eu en kijk ook eens op 
www.degroenehand.eu 

http://www.degroenehand.eu/


 

 

 


