
De tuin winterklaar maken (3) 
Als je naar buiten kijkt is het niet moeilijk om de herfst te herkennen. De tuin en de looppaden liggen 
vol met bladeren, de wind wordt sterker, de temperatuur daalt al gauw een aantal graden en de 
koude regenbuien komen regelmatig uit de lucht vallen. Als er op een zachte herfstdag nog een 
zonnetje te bekennen is, kun je nog even snel de tuin in om de laatste voorbereidingen te treffen 
voor de naderende winter. Hierbij de laatste tips voor het winterklaar maken van de tuin. 
 
De vijver 
Een ondiepe vijver bevriest snel, de planten zullen bij koud weer kapotvriezen. Overweeg om de 
vijverplanten binnenshuis te laten overwinteren. Als je nog geen luchtpomp hebt aangebracht, doe dit 
dan alsnog. De luchtbellen en de waterbeweging beïnvloeden sterk de kwaliteit van het water. Een 
goede waterkwaliteit helpt de vissen de winter door. De plantengroei is gestopt en de vissen 
verschuilen zich bij de bodem.  De sneeuw moet bij sneeuwval van het ijs verwijderd worden. 
 
Plantenbescherming 
Planten die nauwelijks beschut staan hebben het moeilijk. De wind heeft dan vrij spel, zeker als de 
wind de wortels speling geeft. Druk de aarde goed aan en steun de planten eventueel met 
bamboestokken. Veel planten zoals de Olijfboom en Oleander kunnen tegen een paar graden vorst. 
Groenblijvende planten, zoals Camelia en Eucalyptus, zijn in de winter niet in rust. Vriest het ’s nachts 
flink en schijnt overdag de zon, dan kunnen de bladeren uitdrogen en verbranden. Leg dan een 
vliesdoek of oude lappen over de bladeren. 
 
Bamboe 
Is een mooie plant die ook in de winter groen blijft. Voordat je bamboe aanschaft is het verstandig je 
te verdiepen in de soorten die er zijn. Er zijn bamboesoorten die niet tegen onze winters bestand zijn, 
maar ook soorten die als vervelende eigenschap hebben, dat ze vreselijk gaan woekeren. Het is beter 
om deze soorten niet in de tuin te planten. Mocht je toch een woekerende bamboe in de tuin hebben, 
dan kun je het woekeren tegengaan door de plant in een grote speciekuip zonder bodem te planten. 
 
Hulst 
Heb je mooie hulsttakken met bessen in de tuin staan, dan weet je dat de vogels hier dol op zijn. Vogels 
kunnen binnen enkele dagen een hulstboom kaalgeplukt hebben. Om met kerst te kunnen genieten 
van hulst met bessen, kun je de hulsttakken nu afknippen en in een afgesloten plastic zak in de koelkast 
bewaren. Op deze manier blijven de takken wekenlang goed. 
 
Boompalen 
Bekijk de boompalen goed: ze rotten altijd weg op de overgang tussen aarde en lucht. Gaat de paal bij 
een flinke ruk kapot, dan moet deze vervangen worden. Maar ook de controle van de boomband is 
noodzakelijk. De stam van de boom wordt op den duur dikker en de eens passende boomband gaat 
dan zo strak zitten dat de stam wordt afgesnoerd. Het afgesnoerde stamgedeelte is een zwakke plek 
waar de boom gemakkelijk op afknapt. Maak de knellende band los en spijker hem wat ruimer vast.  
 
Winterbloeiers 
Geef wat fleur aan je wintertuin met behulp van winterbloeiende planten. Zet ze wel op een beschutte 
plek en geef lauwwarm water al de aarde droog is en het niet vriest. Denk ook aan de kuipplanten die 
nu binnen staan. Ook hier water geven als de grond is uitgedroogd. 
 
Lezersvraag 
Heb je een vraag, mail deze naar: info@degroenehand.eu en kijk ook eens op www.degroenehand.eu  
 
Foto: Het najaar is een prima tijd voor het plaatsen van een schutting, tuinhuisje, overkapping. 
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