Het huis en de tuin winterproof
Storm, regen, vallende bladeren en vrieskou. Voor je het weet zijn dakgoten verstopt en heb je
wateroverlast. Voorkomen schade met een paar eenvoudige maatregelen. Plaats op de regenafvoer
een boldraadrooster om verstopping door bladeren te voorkomen. Controleer ook of het daklood is
opgewaaid of ingescheurd. Haal tuinmeubels naar binnen. Storm levert gevaar op van omvallen
bomen en afgevallen takken. Zet de auto op een veilige plek. Natuurlijk is de buitenkraan nu
afgetapt. Liggen de dakpannen goed en vast? Een schutting werkt als een windvanger. Bij storm
waait deze snel om. Controleer schuttingen daarom op rotte delen en vervang deze. De afgelopen
maand werden alle belangrijke tips genoemd om de tuin winterklaar te maken. Vandaag de laatste
tips van dit tuinseizoen.
Laatste snoeiwerkzaamheden
Voor fruitbomen, behalve de kersen, is het nu de beste tijd om te snoeien. Ook druiven, kiwi’s, peren
en bramen zijn nu aan de beurt om gesnoeid te worden. Dit geldt ook voor struiken die in de zomer
bloeien. Snoei de meidoorn, besdragende heesters en klimmers in vorm. De ligusterhaag snoei je nu
in model.
Het gazon
Het gras is in rusttoestand. Misschien ligt er rond de Kerst een mooie sneeuwdeken overheen. Zorg
dat het water weg kan. Je kunt het gazon draineren met een hark, maar beloop het niet bij vorst.
De vijver
Rust in de vijver. De vissen houden een soort winterslaap, je ziet ze bijna niet. Als ze wel naar boven
komen, geef ze dan weinig, licht verteerbaar, voedsel. Zorg ervoor dat het licht erbij kan, schep sneeuw
van de bevroren vijver af. Met een pompje of een ijsvrijhouder voorkom je dat de vijver helemaal
dichtvriest, je kunt ook een tennisbal laten drijven. Als de vijver tóch dichtvriest, maak dan een wak
met warm water. Van hakken in het ijs schrikken de vissen zich soms letterlijk dood.
Zaaien en planten
Pak je laatste kans om bloembollen te planten. Controleer je opgeslagen knollen (dahlia's) op
schimmels. Zet planten en potten uit de wind. Kleur je tuin met papieresdoorn (Acer griseum). De
Rubus cockburnianus blijft de hele winter mooi met zijn witte takken. Het rode kornoelje (Cornus
sanguinea) is een echte Winter Beauty.
Het balkon
Versier je balkon deze maand met lichtjes, slingers van laurier- of sparrentakken of zet een
kerstboompje op je balkon. Een kaarsje ’s avonds geeft een bijzondere sfeer. Hulstbessen fleuren elk
balkon of terras op. Je kunt kleine cyclamen kopen voor in de pot, voor binnen of buiten op terras en
balkon. Zet ze wel binnen als het vriest. Zaadkransen, vetbollen en pindaslingers voor de vogels staan
vrolijk en zorgen voor een hoop vertier.
Winterviolen
Kleed je wintertuin aan met bakken winterviolen. Ze kleuren de winter wijnrood, warmgeel, dieppaars
of crèmewit. Winterviolen bloeien tot aan de lente zonder dat je er veel aan hoeft te doen. Haal
uitgebloeide bloemen weg en tijdens een lange droge periode geef je wat water. Winterviolen zijn
kortedagplanten. Die worden geprikkeld door de lage lichtintensiteit en korte dagen. Onder die
omstandigheden vormen ze juist knoppen.
Foto: Het werk van de hovenier zit er (bijna) op. Dat geldt ook voor deze rubriek. Ik wens alle lezers een
fijne decembermaand, fijne feestdagen en een mooie winter. We schrijven weer verder in het voorjaar!

