
De tuin winterklaar maken (2) 
Wat heerlijk de sfeer van herfst. De kleuren en luchten veranderen naarmate de dag vordert. Laat je 
inspireren om het beste uit je tuin te halen. Denk aan sfeervolle tuinverlichting of schitterende 
planten en bomen die de tuin nu extra sfeer geven. Dit keer nog meer tuintips op je tuin winterklaar 
te maken. 
 
Het gazon  

Leg alvast nieuwe paden of een terras aan, zodat dat niet meer in het voorjaar hoeft. Haal de gevallen 
bladeren van het gras, dit voorkomt gele plekken. Daarbij komt dat natte bladeren die beginnen te 
rotten, nogal glibberig kunnen zijn. Laat sneeuw op het gazon liggen en loop zo min mogelijk over een 
bevroren gazon. Storm kan hoge grassen plat en kapot waaien. Bind deze grassen bij elkaar. 
 
Het terras 
Uitzicht op een kaal terras? Zet potten in verschillende vormen en materialen neer. Zinken potten 
hebben het voordeel dat ze niet kunnen stukvriezen en roesten. Zorg wel voor een gat in de bodem. 
Vul ze daarna met koudeminnaars: bergthee, struikheide, sierkool en voor de hoogte een fijnspar. 
 
De vijver  
De meeste vijverplanten sterven in de late herfst af. Door het rottingsproces ontstaan giftige gassen. 
Zet een ijsvrijhouder met luchtpomp in de vijver. Door zo’n wak kunnen de gassen ontsnappen en kan 
er zuurstof bij de  vissen en andere vijverbewoners komen. Let op dat de vissen in schoon water kunnen 
zwemmen, zodat ze de voedingsstoffen voldoende binnen krijgen. 
 
Beplanting  
Zelfs op de meest koude en sombere winterdag bloeien ze geweldig: winterviooltjes! Plant ze nu. Ook 
herfstasters en winterjasmijn misstaan de tuin niet. Zorg ervoor dat ze nu bloeien, zodat de tuin nog 
een beetje fleurig is. Dek vaste planten af met bladeren of compost, dit beschermt tegen bevriezing en 
bevordert groei.  Zorg ervoor dat alle vorstgevoelige planten nu binnen staan.  Plant de jonge 
fruitbomen en voorjaarsbollen in de volle grond zolang het nog niet vriest. Voorjaarsbloeiende bollen 
hebben een koudeperiode nodig om te kunnen gaan bloeien en groeien.  
 
De moestuin 
Wacht met oogsten van kolen en spruiten tot het even goed heeft gevroren, dit verbetert de smaak.  
Spit de moestuin nog voor de winter, dit is goed voor de bodemstructuur. Geef de fruitstruiken een 
verjongingssnoei zodra ze kaal zijn.  
 
Overige tips voor november 
Je kunt de buitenkraan afsluiten, zo voorkom je bevriezing. Je wilt vogels in de tuin? Hang dan een 
nestkastje in de tuin. In de winter brengen ze er de koude nachten in door. Maak vogel drinkbakken 
leeg of leg er gaas overheen. Vogels mogen nog wel drinken, maar niet badderen. Anders is de kans 
op bevroren veren groot. Herstel alvast je tuinhuisje en de schutting. Wil je sfeer in je tuin creëren? 
Denk dan aan een vrolijke tuinposter om de schutting, schuur of muur op te fleuren. Buitenplanten die 
in potten staan vanaf nu geen water meer geven om te voorkomen dat de aarde en dus de wortels 
bevriezen. Zet echt vorstgevoelige planten in potten en laat ze koeltjes overwinteren op de veranda. 
Er vallen nu heel wat bladeren, ook in de dakgoten. Vergeet ze niet schoon te maken! Knotwilgen 
kunnen geknot worden. Zolang het niet vriest, kunnen heesters en bomen gesnoeid worden. 
 
Lezersvraag 
Heb je een vraag, mail deze naar: info@degroenehand.eu en kijk ook eens op www.degroenehand.eu  
 
Foto: Te land en te water, zoals op deze foto snoeiwerk in de sloot voor een goede watergang. 
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