
De tuin winterklaar maken  
Deze maand hebben we naast de prachtige herfstverkleuring ook nog de bloei van vaste planten 
zoals Asters, Zilverkaars (Cimicifuga), Chrysanten, Nerines en siergrassen. Bij de heesters krijgen we 
geur en kleur van de Viburnum bodnantense en een hele winter bloemen van de Prunus subhirtella 
'Autumnalis'. Winterse bessen zijn dan weer terug te vinden op onder meer de vuurdoorn 
(Pyracantha), Callicarpa, Euonymus en hulst. 
  
Vorst bescherming 
Vaste planten en heesters die niet volledig winterhard zijn zoals de Gunnera, fijnbladige Agapanthus, 
bananenplanten, Albizia, eucalyptus moet je zo goed als mogelijk beschermen tegen de vorst. Dek de 
planten af met stro of noppenfolie. Dat geldt ook voor de balkonbakken, vazen en andere potten.  
 
Opruimen 
Dode takken kan je nu gemakkelijk uit de struiken en de bomen verwijderen, verhakselen en de 
houtsnippers  terug onder de bomen. Indien de gesnoeide takken in een uithoek van de tuin op een 
hoop worden gelegd zullen deze dienst doen als egelhuisje. Het kleinere snoeiafval van vaste planten 
kan op de composthoop. Laat ook enkele takken staan als wintersilhouet. De dode en uitgebloeide 
takken van Sedums, Monarda's, siergrassen, Phlomis, Eupatoriums zullen voor een winterse tuinsfeer 
zorgen als ze door de mist berijpt zijn.  
 
Onderhoud 
Het is nu een prima tijd om een aantal zaken in de tuin te herstellen en te onderhouden. Denk daarbij 
aan: schuttingen, pergola's, tuinhuisje, de paden en terrassen. Na de laatste maaibeurt de grasmaaier 
schoonmaken. Dat geldt ook voor al het andere tuingereedschap.  
 
Terracotta potten en bakken  
Leeg deze nu. De meeste éénjarige planten kun je toch niet overhouden. Deze potten moeten naar 
binnen om kapotvriezen te voorkomen.  Kuipplanten zijn de laatste jaren erg in: de Laurier, Oleander, 
Engelentrompet en Granaatappel. Breng ze met hun wat bekendere neven als Geranium, Fuchsia en 
Heliotroop voor de nachtvorstperiode naar binnen en laat ze in een koele en lichte ruimte 
overwinteren. 
 
Voorjaarsbollen 
Deze moeten nu de grond in. Om een goede bloei te krijgen heeft de bol een koudeperiode nodig. 
Tijdens deze periode ontstaat in de bol de knopvorming. Reserveer ook wat bollen om in potten te 
zetten. Gebruik hiervoor plastic potten die je weer in een sierpot of mand kunt laten zakken. Je kunt 
zelfs in één pot meerdere soorten kwijt. Plant laatbloeiende soorten zoals tulpen het eerste. Dek de 
eerste laag bollen af met potgrond, leg daarop een laag krokusbollen en bedek die ook weer met grond.  
 
Overige oktobertips 
Maak het gazon vrij van de laatste afgevallen bladeren, zodat het gras niet kan verstikken. Je kan nog 
krokussen in het gazon steken. Je plant ze het beste uit in groepjes. Verwijder de pomp en de 
verlichting uit de vijver en knip de vijverbeplanting terug. Houten tonnen en zinken kuipen leeg maken 
voordat ze door  ijsuitzetting stuk vriezen.  
 
Lezersvraag 
Heb je een vraag, mail deze naar: info@degroenehand.eu en kijk ook eens op www.degroenehand.eu  
 
Foto: Om in de winter toch wat leven in de tuin te brengen hang je enkele nestkastjes op. Doe dit op 
minstens 1,5 tot 2 meter hoogte, zodat de katten er niet bij kunnen. 
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