
De vijver in het najaar 
Eind september is een goed moment om je vijver een ‘grote beurt’ te geven. Controleer het 
vijverwater met een testset en verhoog de gezamenlijke hardheid. Het is van belang dat je de winter 
ingaat met een GH-waarde tussen 8 en 12 °DH. Verwijder zoveel mogelijk afgestorven planten, 
ingewaaide bladeren en takjes uit de vijver en maak vijverranden schoon. Hoe minder 
voedingsstoffen, hoe kleiner de kans op algen. Bij een watertemperatuur van 10 °C of minder kun je 
overschakelen op wintervoer. Dit speciale visvoer heeft een lage energiewaarde, is licht verteerbaar 
en rijk aan vitaminen. Zo help je de vissen in goede conditie de winter door. 
 
Tuintips / -onderhoud 
De nachten worden koeler en in de ochtend is de tuin vochtig van de dauw. Dauw zorgt voor mooie 
plaatjes van de kunstig geweven spinnenwebben. Er is nog veel kleur te zien. Veel van de vaste planten 
hebben nog een nabloei en de echte herfstbloeiers zorgen voor een warme kleurenpracht, zoals de 
Sedum spectabile, Rudbeckia fulgida en Artemisia lactiflora. Ook de herfstasters beginnen nu met de 
bloei. De Aster lateriflorus is een laatbloeiende soort met bruin blad en kleine witte bloemen.  
 
Moestuin 
Het planten van diverse fruitbomen kan beginnen. De grootte van de tuin maakt hierbij niet uit. Ook 
in een kleine stadstuin komen bijvoorbeeld lei fruitbomen langs een tuinmuur of schutting goed tot 
hun recht en nemen weinig plaats in. Je kunt nog steeds spinazie, veldsla en winterpostelein zaaien. 
 
Overige tips voor september 
Deze maand groeit het onkruid nog door. Maak met een cultivator de grond wat los om het onkruid 
gemakkelijk weg te halen. Overal in de tuin komen ongewenste zaailingen voor. Nu deze nog jong zijn 
kunnen ze eenvoudig uit de grond getrokken worden. Uitgebloeide bloemen kun je afknippen. Bomen 
zoals de Esdoorn, Acacia en Berk kunnen geplant worden.  
 
Kleine tuinbewoners 
Het leuke van tuinieren is dat we bezig zijn met een levend geheel. Met de planten in de tuin, maar 
ook met alle beestjes die daarbij horen. En hoewel we met sommige blijer zijn dan met andere, alle 
hebben ze hun rol in het ecologisch systeem. Vaak zijn het ruimers in de tuin: wormen, pissebedden 
en slakken verwerken veel dood blad en plantendelen tot voedzame mest. 
 
Luizen 
Luizen belagen vaak vooral die planten die het toch al niet zo goed doen. En rupsen kunnen wat schade 
doen aan onze planten, maar zonder rupsen geen vlinders! Deze, vaak schitterende insecten zorgen, 
net als hommels en bijen voor de bevruchting van onze gewassen, een belangrijke functie die niet 
gemist kan worden. 
 
Organismen 
Vogels eten heel wat spinnen en insecten, en vooral in de broedtijd ook massa’s rupsen; egels doen 
zich te goed aan allerlei insecten en slakken; padden en kikkers verorberen massa’s muggen, spinnen 
en slakjes. Zo is onze tuin een geheel van allerlei organismen, dat samen zorgt voor een goed evenwicht 
in de tuin, waarin alles goed gedijt. 
 
Heb je een vraag, mail deze naar: info@degroenehand.eu en kijk ook eens op www.degroenehand.eu  
 
 
 
 
 

http://www.degroenehand.eu/


 
 
 
 

 
 
Foto: nieuwe bestrating, kunstgras, spotjes onder de bomen, binnenkort nog beplanting in de 
borders, deze tuin is winterklaar. 
 
 
 


