
 

 

Oktober, afscheid van de zomer 
Nog even en de natuur slaapt. De laatste werkzaamheden in de tuin moeten deze maand 
gebeuren. Er zijn enkele bomen zoals berk, esdoorn en walnoot, waarvan de sapstroom al vroeg in 
het voorjaar op gang komt. Als deze bomen na de maand januari gesnoeid worden loopt de 
sapstroom spontaan uit de snoeiwonden. Dit is niet goed voor de ontwikkeling van de boom. Het is 
nu de goede tijd om deze bomen te snoeien. Ook voor de druif zijn deze regels van toepassing. 
 
Mulchen 
Bij mulchen bedek je de bodem met een laag organisch materiaal.  Zo’n laag kan bestaan uit 
bladeren, stro, afgestorven planten, boomschors en takken. Het is een manier van kringloop 
tuinieren, waarbij tuinafval wordt hergebruikt. Bodemorganismen, zoals wormen en pissebedden, 
maar ook bacteriën en schimmels gaan hiermee in de weer. Daardoor neemt het humusgehalte toe 
en verbetert de bodemstructuur. Wormen graven gangen, die de waterafvoer bevorderen. Zo 
ontstaat een luchtige vochthoudende grond. De mulchlaag is onkruid werend en beschermt tegen 
uitdrogen.  
 
Potten herplanten 
Laat de potten, bakken niet leeg staan. Vul ze met planten, die in de herfst en de winter op hun 
mooist zijn. Voeg daarbij één of meer siergrassen en het terras of balkon mag weer gezien worden. 
Winterheide is een veelgebruikte plant. 
 
Project van de week 
Soms is kunstgras de oplossing om je tuin onderhoudsvriendelijk maken. Op de foto leg ik een stukje 
kunstgras aan bij een school. Als je geen tuin hebt maar wel een balkon, dan kun je ook daar 
kunstgras leggen. Geef je balkon een zomerse sfeer en kies een mooi stukje kunstgras. Kunstgras op 
je balkon geeft jou het hele jaar door een mooi groen zicht.  Er zijn vele soorten kunstgras, dus voor 
elke tuin / balkon een oplossing.  
 
Scheuren en herplanten 
Vaste planten kunnen tot half oktober worden gescheurd en geplant. Zwakkere soorten zoals de 
Herfstanemonen en de Siergrassen kunnen het best in het voorjaar worden gescheurd. De 
tuinplanten, die matig winterhard zijn, moet je beschermen tegen de vorst. Dek ze af met luchtig 
materiaal en breng een afdekking aan, die een teveel aan vocht tegenhoudt. Groenblijvende struiken 
mogen nu verplant worden. Coniferen verplant je het best in de maand oktober of in de periode van 
maart tot en met april. Coniferen, die al verschillende jaren op dezelfde plaats vast staan, kun je 
beter in het najaar rondsteken met de spade en pas in het voorjaar verplanten.  Bladverliezende 
heesters mogen nog niet verplant worden. Daarvoor wachten we tot hun bladeren verdwenen zijn.  
 
Rozen vragen ook speciale aandacht 
Zorg ervoor dat de wilde onderstam tot en met de plaats waar is geënt in de winter bedekt is met 
grond om stukvriezen te voorkomen. De plaats van de ent is namelijk zeer gevoelig. Ook schoffelen 
tussen de rozen moet voorzichtig gebeuren. De plant kan namelijk snel worden beschadigd.  
 
Overige oktobertips 
Pluk de appels en peren voordat ze uit de boom vallen; blijf onkruid wieden; maai het gras nu echt 
voor de laatste keer; spit zware grond een spade diep om; sluit de buitenkraan af; plaats een vogel 
voedertafel op een plek die vanuit huis goed te zien is. 
 
Heb je een vraag, mail deze naar: info@degroenehand.eu en kijk ook eens op 
www.degroenehand.eu 

http://www.degroenehand.eu/


 

 

 


