
Herfst 
Meteorologisch begon de herfst 1 september jl., maar volgens de astronomische kalender begint de 
astronomische herfst dit jaar 23 september. Dag en nacht zijn dan even lang. Dat laatste sluit beter 
aan bij de klimatologie: de septemberweken horen gemiddeld nog helemaal bij de zomer met vaak 
nog hoge temperaturen. Het tuinseizoen is nog niet voorbij, het is tenslotte nog lang geen winter. 
Hierbij weer enkele tips. 
 
Blad verzamelen 
Het is nu een wekelijkse klus om het blad van het gras te harken. Dat scheelt mosvorming en het gazon 
blijft beter in conditie. Bladeren kun je bewaren in manden. Als het flink gaat vriezen leg je de bladeren 
rond planten die vorstgevoelig zijn. Blad in de borders laat je liggen. Het beschermt de planten, vogels 
vinden tussen het blad voedsel en blad dat verteert is goed voor het bodemleven. 
 
Lavendel 
Breng je Lavendel in model. Knip de oude bloemen weg en wat van de scheutjes eronder. Haal niet te 
veel van het groen af. Dit fungeert als bescherming tegen de vorst. Als je in het hout knipt, heb je kans 
dat de takken niet meer uitlopen. In april snoei je Lavendel voor de tweede keer. Knip de takken net 
boven het kale hout af. Vervang de uitgebloeide éénjarige bloeiers deze maand voor najaarbloeiers of 
wintergroene beplanting. 
 
Sieruien 
Zijn mooie bol- of knopgewassen die zich goed laten combineren met andere planten. Zet ze dit najaar 
in de grond en geniet in het voorjaar van de bloei. Er zijn vele soorten. Veel hebben een bol, andere 
soorten hebben een verdikte wortel. Sieruien met een bol kunnen na de bloei in de grond blijven zitten. 
Een sierui die in de zomer bloeit is het Trommelstokje (Allium Sphaerocephalon). De roodpaarse 
bloemen staan op dunne, stevige stelen. Ze vormen samen met Lavendel een natuurlijk plaatje. 
 
Appelboom 
Een appel uit de eigen tuin, dat heeft wel wat. Als je nu plant, pluk je volgend jaar al de eerste vruchten. 
Graaf een plantgat dat anderhalf maal zo breed is als de kluit. Maak de bodem in het plantgat los en 
doe er wat compost door. Haal de boom uit de pot, maak de wortelkluit los en verwijder het gaasdoek. 
Zet de boom losjes in het plantgat. Zet altijd een paal bij een jonge boom. Vul het plantgat met 
gemengde grond en trap dit tussendoor zachtjes aan. Bind de boom aan de paal vast. Niet te los, maar 
ook niet te strak. Maak een bergje grond om de stam, want de grond klinkt nog in. Geef de boom direct 
water. De boom moet ‘aanslaan’ en heeft 30 tot 40 liter water per week nodig. 
 
Dieren 
Wat is er leuker dan je tuin te delen met allerlei wilde dieren? Egels, vlinders, vogels, maar ook libellen, 
padden en andere dieren?  Ook een tuin van een paar vierkante meter, of zelfs een piepklein balkon, 
biedt allerlei mogelijkheden om dieren en insecten te lokken. Leg takken en boomschors neer als 
schuilplaats voor kevers en padden. Hang een nestkastje op voor vogels of vleermuizen, zaai bloemen 
waar vlinders en bijen van houden, plant een heg en maak een vijver door een teiltje in te graven. 
 
Taxus 
De taxus, eigenlijk de Taxus Baccata, ook wel de Venijnboom, wordt veel gebruikt om hagen mee te 
vormen. De taxus is een onderhoudsvriendelijke haag, die ook in de winter kleur vertoont. Er zijn 
verschillende soorten taxussen. Sommigen worden decoratief geknipt in de vreemdste vormen, 
andere worden enkel als heg gebruikt en op verschillende hoogtes bijgehouden. 
 
Heb je een vraag, mail deze naar: info@degroenehand.eu en kijk ook eens op www.degroenehand.eu 

http://www.degroenehand.eu/


 
 
Foto:  Wilt u een hedera schutting? Dan zijn kant en klare hedra schermen de oplossing.  Er is 
momenteel veel vraag naar deze hedera schuttingen, omdat het resultaat direct zichtbaar is, vooral 
bij toepassing in nieuwbouwwijken beeldbepalend. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mijnhedera.nl/hedera/hedera-schutting/

