
Echte herfst 
De tuin ziet er vredig en rustig uit en verandert. Laat je inspireren om het beste uit je tuin te halen. 
Denk aan sfeervolle tuinverlichting of schitterende planten en bomen, die de tuin ook nu extra 
sfeer geven. November is de maand voor de laatste tuinklussen. Daarom dit keer de bekende 
klusjes op een rij. 
 
Snoeien 
De bomen met een vroege sapstroom kun je snoeien in november. Maar verder is het een kwestie 
van opbinden, verstevigen en beschermen tegen de november stormen. Het is tijd om de knotwilgen 
aan te pakken. Heesters en bomen kun je, zolang het niet vriest, blijven snoeien. De Blauwe Regen 
(Wisteria) kun je ook terugsnoeien, tot ongeveer 10 cm vlak boven een knop. De klimop terugsnoeien 
tot dicht tegen de schutting of muur. 
 
Het gazon 
Het gras is opgehouden met groeien, je hoeft er nu niet veel aan te doen. De laatste mest- en 
kalkbeurt is voorbij. Houd het gazon wel bladvrij, dan kan het goed ademen en dat helpt tegen 
mosvorming. Bij vorst niet op het gras lopen. Plant nu vast krokusjes in het gazon, in kleine groepjes. 
 
De vijver 
Belangrijk is dat de vijver niet helemaal dichtvriest. Leeg houten tonnen en zinken kuipen, anders 
kunnen ze stuk vriezen. Snoei de vijverbeplanting terug, het water moet schoon blijven. 
 
Zaaien en planten 
Vlak voordat het gaat vriezen, is er nog van alles mogelijk in de tuin. De grond verbeteren door flink 
om te spitten bijvoorbeeld. Maar ook de Asters, Chrysanten en siergrassen bloeien nog uitbundig. 
Plant de voorjaarsbollen nu, zolang het niet vriest. Herfstaster en Winterjasmijn brengen kleur in 
deze soms sombere maand. Ook met heesters geef je geur en kleur aan de wintertuin. Denk aan de 
Viburnum bodnantense en de Prunus subhirtella 'Autumnalis', daar heb je een hele winter bloemen 
van. Plant bessendragende heesters.  
 
Heb je een vraag, mail deze naar: info@degroenehand.eu en kijk ook eens op 
www.degroenehand.eu  
 
 

 
 
Foto:  Zolang het niet vriest is er nog allerlei grondwerk mogelijk, zoals de aanleg van een 

grondkering. 
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