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Winter in de tuin: tijd van snoeien, kleine klusjes en veel genieten!

Het hele jaar wordt er hard gewerkt in de tuin. In oktober beginnen we met 
het “winterklaar” maken van de tuin. Onder winterklaarmaken wordt verstaan:
• het terugknippen van de vaste planten;
• het snoeien van bladverliezende bomen en heesters (behalve voorjaars-

bloeiers);
• voor de de laatste keer dit jaar het gras maaien (op een iets hogere stand);
• het blad van het gazon harken. Hiermee wordt gelijktijdig het gazon van 

mos en oud gras ontdaan;
• bollen worden geplant (en vroeger werden deze afgedekt met turfmolm);
• borders worden ter bescherming tegen vorst afgedekt met mest, compost 

of andere “goede” grond;
• halfwinterharde heesters en vaste planten worden bij vorst met jute, blad of folie afgedekt;
• de kuipplanten, die niet winterhard zijn, moeten op tijd naar binnen!

Tegenwoordig is er veel meer aandacht voor styling en kleden we de tuin ook aan met (buiten) accessoires. Behalve 
met de bekende kerstlichtjes en kransen zijn er natuurlijk veel meer mogelijkheden zoals:
• leuke vorstbestendige potten opgemaakt met winterharde heestertjes zoals winterbloeiende heide, Hebe, Gault-

heria en winterharde violen;
• hardhouten of rotan zitjes worden neergezet en blijven het hele jaar buiten. Dit staat gezellig! Bovendien is het 

gemakkelijk om op een mooie herfst-, winter- of lentedag al dan niet met een vuurkorf toch nog even buiten te 
zitten;

• tuinfakkels, buitenkaarsen, terrasverwarming, vuurkorven en creatieve oplossingen met verlichting;
• voedertafels, pindasnoeren en/of een schaal met appels en nootjes brengen de vogels dichtbij;
• denk ook eens aan onderdak voor vleermuizen, vlinders, hommels, bijen en egels. Veel nuttige dieren in de tuin 

beperken en/of gaan ongedierte tegen.

Wat is er verder te doen in de winter?
❏ voor het snoeien en leiden van bomen, fruit, rozen en andere klimplanten is de winter een goede tijd. Doordat 

het blad weg is, is het nieuwe resultaat goed zichtbaar;
❏ plannen maken voor het nieuwe jaar en kijken of er voldoende groenblijvers zijn dit seizoen;
❏ tuinmeubelen, schuttingen en schuurtjes kunnen nu behandeld worden. Dat zorgt voor een langere levensduur. 

Bovendien kunnen (klim-)planten nu makkelijk losgemaakt worden en na de werkzaamheden opnieuw worden 
aangebonden;

❏ zorg voor bloeiende beplanting in deze periode. Er zijn best leuke winterbloeiers zoals:
Helleborus, Jasminum nudifl orum, Viburnum bodnantense, winterbloeiende heide en Cornus mas, Corylopsis 
paucifl ora en niet te vergeten de Hamamelis japonica of toverhazelaar. Ook planten met bonte bladeren fl euren 
de donkere dagen op, bijvoorbeeld Hulst, bonte Hedera, bonte Eleagnus en siergrassen;

❏ gereedschap goed (laten) schoonmaken en slijpen, eventueel in de olie zetten;
❏ houd het gras en de vijver schoon van blad; en heeft u vissen in de vijver, dan dient de vijver bij vorst ijsvrij te 

blijven.

Uiteraard kunnen wij u helpen met al uw tuinwerkzaamheden zoals snoeien en 
verplanten, (her)bestraten, het uitwerken van nieuwe tuinideeën, beitsen en 
verven van schuttingen en meubilair(behalve bij vorst), sneeuwruimen enz.
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