
 

 

De tuin winterklaar maken 
Nog even en de prachtige herfstkleuren in de natuur zullen ons verrassen. De ochtenddauw in de 
spinnenwebben zorgt voor een sfeervol begin van de dag.   Alhoewel deze week hoge 
temperaturen, wordt het komende tijd kouder, vochtiger en steekt de herfstwind op. Nu het 
moment de tuin winterklaar te maken! Komende weken valt er genoeg te doen. De belangrijkste 
tips op een rij. 
 
Snoeiwerk 
De zomerbloeiende heide kun je terugsnoeien, de oude bloeitakken kunnen weg. De vlinderstruik 
(Buddleia) en het kaasjeskruid (Lavatera) met minimaal een derde terugsnoeien. Ook de klimrozen en 
stamrozen nu snoeien. Een beukenhaag is nogal beeldbepalend voor de winter. Ook al is het nu geen 
snoeitijd, de uitstekende takken kunnen gerust weggehaald worden. 
 
Het gazon  
Gras blijft doorgroeien tot de temperatuur onder de zes graden zakt. Geef je gazon eind september 
de laatste maaibeurt van het jaar. Houd het gras niet te kort, mos blijft immers langer doorgroeien, 
ook bij lagere temperaturen. Verwijder de afgevallen bladeren, ook het grasmaaisel, om verstikking 
van het gras te voorkomen. Het is nog steeds mogelijk te zaaien, de grond is nog warm. Binnen 
enkele weken heb je dan een mooie grasmat. Geef ook wat kalk. 
 
Beplanting  
De border kan deze maand nog veranderd worden als je dat wilt. Omdat het blad nog niet 
afgestorven is, kun je goed zien waar alle planten staan. De hoofdrolspelers van de najaarsborder zijn 
de Asters. Ze geven de borders in het late jaar nog kleur en lokken vlinders de tuin in. Je kunt ze in 
volle bloei planten. Veel van je planten zijn uitgebloeid en hebben nu rijpe zaden of bessen. Verzamel 
deze voordat de vogels of de insecten er mee weg zijn. Blijf beplanting water geven, het kan 
behoorlijk droog weer zijn in deze periode. 
 
De vijver  
De vissen zijn minder actief en hebben dan ook niet zoveel voedsel meer nodig: als de temperatuur 
onder de 5 graden zakt, kun je helemaal stoppen met voeren. Span een net over de vijver tegen het 
herfstblad. Niet winterharde planten, zoals de Waterhyacint, verwijderen en laten overwinteren in 
een emmer in de schuur. Zorg wel voor licht! Bij het ingaan van de winter is een juiste waterhardheid 
belangrijk, het gehalte aan Co2 neemt toe: een waarde van 10 tot 12 GH is het beste. 
 
Zaaien en planten  
Beveilig je planten tegen de eerste herfststorm door ze te ondersteunen en op te binden. Kies voor 
rechte, platte bakken met een brede bodem, die kunnen niet omwaaien. Dahlia en Begonia bloeien 
nog prachtig, maar toch is het na de eerste nachtvorst tijd om ze te rooien. Schudt de aarde eraf en 
verwijder eventuele beschadigde delen. Laat ze drogen op een beschutte plaats. Vul de bloembakken 
opnieuw met winterbeplanting, zoals vrolijke besdragers. Nu kun je nog rozen planten, er is veel keus 
in oktober. 
 
Je balkon  
Het balkon is nu wel echt over z'n hoogtepunt heen. Opruimen en de kuipplanten naar binnen halen, 
zodat ze straks niet doodvriezen. Er zijn genoeg groenblijvende planten en winterbloeiers voor het 
terras of balkon.   
 
Heb je een vraag, mail deze naar: info@degroenehand.eu en kijk ook eens op 
www.degroenehand.eu 

http://www.degroenehand.eu/


 

 

 


