De tuin aanplanten
Nu de zomer ten einde komt en de temperaturen langzaam dalen, maken we ons klaar voor het
najaar. Bladeren beginnen beetje bij beetje te verkleuren, de laatste bloemen raken uitgebloeid en
de bomen laten hun eerste bladeren vallen. De herfst is een prima periode om je tuin aan te planten
en het nodige onderhoud te doen. Daarom weer de nodige tips in deze rubriek.
Een goed nest
Ook in de herfst en winter kunnen vogelhuisjes in gebruik zijn. Vele vogels schuilen en overnachten
erin. Ook wennen de vogels aan de plek, als ze er in het voorjaar gaan nestelen. Maak het huisje nog
wel even schoon. Hang ze niet te laag en uit de wind. Je kunt ze zelf maken en zijn in vele soorten,
maten en materialen te koop.
De vijver
Test het water nog een keer op de totale GH hardheid. Zorg ervoor dat deze hardheid ten minste 8°
DH is. Indien je ’s-winters de vijverpomp en het filter uit de vijver verwijdert, is het er nu de goede tijd
voor. Maak het filter schoon en spoel het filtermateriaal, dat je wilt hergebruiken uit en berg het droog
op.
Mooie bloeier
De Mandevilla (foto) kun je als klimplant laten groeien, maar ook in een hangpot zetten als hangplant.
Deze plant is niet winterhard, maar is wel een snelle groeier en zal je de hele zomer en najaar belonen
met prachtige trompetvormige bloemen. De Mandevilla of Dipladenia 'Sundaville' vind je daardoor elk
jaar weer in vele tuinen terug. Hij houdt van de ochtendzon!
Moestuin
De weersveranderingen en temperatuurverschillen in oktober zijn groot. De eerste nachtvorst zal
waarschijnlijk deze maand voorkomen en dat betekent het eind voor gevoelige gewassen. Zorg dat je
erop bent voorbereid en bescherm de wintersla. Pluk alle hele trossen met alle vruchten, die er nog
aan zitten en leg ze binnen of in de kas om te rijpen. In de winter moet je de pompoenen bewaren op
een droge, koele en vorstvrije plek.
Schermen en wilgentenen
Het natuurlijk vlechtwerk kan dienen als windscherm, erf- of borderafscheiding. Het vlechten vraagt
enige spierkracht, maar is zeker het proberen waard. Bepaal waar het scherm moet komen. Boor gaten
en sla palen in de grond tot de gewenste hoogte. Bepaal zelf de afstand tussen de palen, maak deze
niet te groot. Vlecht nu de wilgenteen tussen de palen door. Is een tak te kort om tot het einde te
weven, neem dan een nieuwe twijg en laat hem over de vorige overlappen. Knip takken die uitsteken
bij de eindpaal af. Wilgentenen zijn verkrijgbaar vanaf nu tot eind april.
Overige tuintips
Maak de buitenkant van de potten schoon met een borstel en wat groene zeep. Daarna kan je ze
opbergen. Blijven ze buiten staan, zet ze dan op hun kop. Anders kan er water in blijven staan met
vorstschade als gevolg. Alle éénjarige zomerbloeiers kunnen naar de composthoop of in de gft-bak.
Maak het gereedschap, dat je voorlopig niet meer gebruikt, schoon en vet het in. Haal een kwast met
lijnolie over de houten delen van hark en schoffel. Zo nodig laat je de heg- en snoeischaar slijpen.
Lezersvraag
Heb je een vraag, mail deze naar: info@degroenehand.eu en kijk ook eens op www.degroenehand.eu

