
Tuinwerkzaa mheden

Voor de vorst nog knoÍtook 125 x l0 cml en Ebarbe. tverl

-o o.lobp- beqrr loFn oq lr\oerq e , . rtls." 2"a".
voorde weeuwenteett, datwitzeggen om na hetverpoÍten en

oveM nteren in maa op30x25cmuittepLanten
Ev€neens een ove.w nter nqsieettpogin! waard: naëst broc_

cotibtoem- rode'en spitskoolpLus tt nbonen.

vorstgevoellselrl gro€nten ats andllvle. knotsetder, ramme-

nas. rcde blelen en wo.teten zo vtuq moqetiiki

- keukenrapen teqen e nd november:
- Ch nese en savooiekoot plus groen en wittoÍ vóór eqerc

- boeren /kr!l en sp.uitkool, kervet, mier kswortet pasii
naak, schorseneren, snijbieVwalmoes. vetdsta, winier
posieteii, pre, spinazie en wo.leten stetsetmatigvan het

perceet gedurend€ dew ntermàanden

De oosst op het vetd v.ijwaren tijdens de vorctperodes doo.

ëf tedekkenmetdro!ebtaderen slro,vtiesdoek,.. oÍdoorte

Zo tanq mogetijk voor het invètten vari de vreskou wltlooÍ

wo, ó oo,eÍ voo-de'orca pq óto'zolde'det ddq

Hel br!in qewo.den ëspergetooÍ toi onder de grond weg

nernen ei/oÍ een nieuw aspergeveLd ptantkLèàr makei mei

maart 2021 ats streeÍdoeL.

Vrijsekomen perceten opruirnen onkruidvrjhoLrden en ke
ker zwarc grondenl Loswerken oÍ winterbedden aanteggen

samen met hei inbrengenvan slalmest of composl

Regetmatig de opgestè!en groenten en aardappeten coniro

De seÍe, veranda. werkplaats, galage of andere bew.ar-

plaats vorslvrij horden.

Be^-dre.-aoes ".,,t L é 1, we..F1 o, srFr <eÍo^ e' i1

vr ere. btlven toepassen bil d verse geooqste g.0enien en

fruii
A..ege "edírldp _op,r, 

" "co.a,' eóe Ài rq l"rF r Í9.ë'
n e, drdp p doo_dF1 oro"rto-aP. .e' .r"llal or\oÍr e-

Hel teettptan voor votqend seizoen begi.nen oPméken met

oog voor vruchtwssetns en dus bodemmoeheld ef zetÍs

Verwlde. afg€vatten bLëderen var het gazon ef fe! ze op

vorstqevoeUqe planten.

Zeivorslgevoetige potpLënien n de koude kas

Let bijvorsl op dal de waierstèngen zln afgestoien en uitqe

Plant nr amarytisbotten wanneerle btoeiwil n h! s tldens

Bescherm voBigevoelige pëtmbomen en andere exoten.

Stelde wnterschoonmaak ii de bo.der u t en beperk le tot

Vut voederhuisles voorvoqels bí.

Maak een btoembottenLasaqne voo. op je terras.

Ptantbomen en struiken in btoie wo.tel
BloemboLten kunnen in november nos volop worden geptant

VeMijder de sch!attles van oiderie potten op hel ieÍas

Ptanten, bt.uwe bessen. btauwe honingbes, Írambozen en

sn.Fièn èi stekkei van vtierstruiken.

Snoe en van tweemaaldraqende ÍrEmbozen.

L chtversiorende takken blappet en perenbomen verwlde_

Winterstekken nemen van sierkwee lchaenomelesl, ,warte

v. eÍ en ,ën dp o10"- rd r re' /(éé p1 rdrlr JL ar A

Wortetstekken nemen vën bramen en pru monderstammen.

Scheutloppen èÍteqgen van bramen en iaybessen

PLukken van kiw s mispelsen kaki's.

Boomstammen behandeten met stamaÍwitmidd€t ltegen

Bomen beschermen tegenw tdv.aal

Kweewodets beschermen tegefl w ntervorst.

Beetle compost sirooiën onder ïruitbo.Íren.

Mezennestkaslen teeghaten, u tspoeten met heet water, ta

ten drogen en opn euwophèngen.



De taatstejaren wordt onze meestaanwezige tuinptani
Íel geplaagd door al(erhande ptagen en ongedierte.

Het veetvutdig aànptanten van de burus is tevens Tijn

achiltespees. Ziékies en insecten springen van de ene

tuin over naarde endere,

De burus kan peÍect behouden worden miis je chemische oÍ

blotosische m ddelen geb.uikt en attes blijÍt opvotqen.

Voo.sommigen is de maat echte.voten worden werken van

iaren n een mumvan tildvemiide.d. Mèàrwehouden,oveet

van de sauctuur d e een buxushaagle aan een tu n kan ge

ven dat we op zoek gaan naaralte.natieven d e min of meer

hetzeLfde .esuttaat kunnen bieden. Hie.onder enkete atter

Deze ptënt doet ons hel meest denken aan de buxus.

Eens in modet, moet je hem èl vèn dichtbij bekjken om

zeker ie zjn dat het qeen buxls is Hil heeÍt ovaaLgroene,

kteinebtaadjes met eei onopvattende, witte btoe, wë3rna

klelne beslesverschlnen

H J hoeÍt maa. éénmaat perjaar gesnoeid le worden. het

Uefst in septembe./oktober. De structuu. is lets liler dan

dievën buxus maarvo.mt toch een compact geheet.

ln tegenstetting toi buxus verkiest hljeen ielwat z!!rrdere

grond En netzoatsde blrxusstaat hijhetLeÍsteen beetje

in de schëduw l4et deze ptant kën je pe.rect de klelne

haaqjes van 20-30 cmvo.riren.

raalzathije.goed gedjen. E.treedt een btoe op nhet
voorjaar, bestaande Lrit kte ne. wetrlekende, witte bloe_

0Ír . pm. rdr re.o. dF' o enta'ér {p 7-èatpq.ëdr
te scheren: een eerste keer net nè de btoei, een tweede

keer n het najëar Maar ats het watwiLder mag, kan ie het

houden op de ene kee. n het najaa.

Hler geldt ook: tiever schaduw dan volie zon. Mei deze

ptant kan je pe.Íect de grote buxusmassieven of wotken

Dit s een welbek;nde vóor menig tu itieÍhebbe., een

g.oenbtjvende coniÍeer die net zoals de buxus heetvèak

teruq te vlnden is. Bjgevotg heeÍt h jook ziin zwaktes. De

taxuskever is e. één v.n.

Hier getdt opnieuw wat extra ioezichi en nu en dan een

behandetinq met aaltjes.0Í atsje heiemaat eco wit qaë.,

neem wat kippen en taat ze maar in de tuin opjacht g.an

naar de taryen van de kever.

W tie je iaxushaèsje st.ak houden dan scheer je hem het

best 2 keer per jaa. lvoor en najëarl Je ptant hem hei

oèstIneér ." r.r" por dwdrruurdarpq.o denoprieI
het tiefst nietde hete dag n de feltezon.

Net zoals de /lex crenala vèn hie.boven heeft de Osman-

thus geen punt ge btade.en. in tegenstetting tot wat zijn

NederLandse naam doei vermoeden.

Deze ptant ptaatsje het best in een neut.ate grond, maa.

hei kën ook n de grond waar net eruoor buxus heelt ge_

staën. f4lts toevoeqinq van wal bodemve.beterend mëte_

thr En bt\Ls te ordets.hdlen

I atus ka' gèbtDlkt wonter nar tUre aÍnsnoe)
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Deze ptant kan ie zowet gebruiken voor hel nabootsen
van de kte ne haaqjes aLs voorde grote m.ssieven dankzij
zijn compade structuur. Het snoe setvan taxrs kanje ook
nog binnenbrengen in ophaaipunten,wànt Lr t dit snoeiset
wo.den stoffen gewonnen die gebruiktworden bí kanke.-

l,l 
^r.rrdir.r 

Comisii.r ÍnÉmels-j lraribo!l
Voor veten misschien een onbekende, maar taat le niet
aÍschr kken door het woordje bamboe' in de naam. Dit

dankt hiivoornameiÍk aan de vo.m van zijn btaëdies. En

net deze bfaadles maken hem zo ieuk.

Hei is de enlge ln deze tiist dle btadverkle!rinq vertoont
naargetang de seizoenen. Van roze rood in de lente,
groen in de zomer en orafie iot rood paars n het naja.r
Pil bLoèr n de /o-er ne (rèrewirte o.oe-et es.

I snoeibeu.t perlaarln het voorjaar is voldoende om hem
n modelte houden. Hij houdt het tieÍst van een neotrate

tot katk.ijke grond, dus dezetíde aLs de blxus. Deze ptant

kan gerust watzonvedragen.

5IF [IT !' IN

Nandlna danesnG q?ètt èxtà ktq!,aande tun

Gebruik henr .iet om kle ne haëgjes te maken maa. wel
voo.moo e massieven.

ZoaLs je merkt zijn er votdoende atternat even voo. de

buxus. En deze tjst szekernietvoLtedig.

Je kàn lussen de houien takken ook èndere gesnoe de takken
weven ën zoëen sooí natuurLijke aÍsLu t ngvormen.

Al5 ila e.voor :0rg zo w1Jrnr.j.noqelijk ie s.ceren, hoe
knI rh d.n eeo hcriv\,at make,r?
Een heuse houtwatis inderdaèd meer ietsvooreèn grotetuin.
ten bussel ta[l(en, regeLTàrig bigevutd nel wa. ver . snoe'
hout,isechterook neenkteinetuinerqaàntrckketiikvoorde
Íaund Ller zdi rrisschie. geen nesrptààls voor egelleswor.
den, maarals broedptèaisvoor nuttige insecten en wie weet
een wlnterkoninkje, komt het vast in a.nmerkinq.

Wat moet ik doen met smmefrfihmrut?

!rl..ilèer k?x ik mijn ,r;r:! hÍ1 hesi snceicr?
De sroeivan een ptanivindtvooralin het beg nvan de ronrer
plaats. Hoe vroeger in het voorj.arje dusjè haag snoe t, des
te meer de nleuwe toten nog rutten uitgroelèn. Je zuttdan in
de meeste gevaLten weteen tweede keermoeien snoeien. En

meer snoeien betekent naiuurtijk meeratuat.

Dàar siaat tegenover dat, wanneerje de haag twee keer per
jàarsnoeit, het haagscheersetkort en zacht is en je het,on-
dermeerin een composwat of ba k kan verwe.ken.

lk lres.ilii( niei over eei Iaks?iéà!. \r{ai kar; ik rrloen

met miji! groi Enoeiho i?
Hebje achterwat groenbtrjvende struiken een vierkanle Íne
ter vrj, dan kan je er de takken en stengets stapeten tot e€n
r.inihoutmijt. Heet w.t nuttige dieren lo.a. egetsl zulten er
hun toevlucht zoeken.

Rechte takken kanje vlechten toteen laqe afsluitinq. KLop en

kete dikkere iakkenvoldoënde diep in de qrond op een40 tat
centim€tervan etkaar Laatze 20-30 cm boven de grond uii
steken. Vt€cht de versqesnoeide takken ertussen: eenvoudig

Een holtw.lmaakje doorop 0,5 tot 1 m afstand 2 ríen paten/

takken in de grond te staan rnet een ondertinge .Ístand van
ongevëereenhatvemeter.Dàartussenslapetjesnoeihouten
ànder rLrna!a . Í\ad-mate dil verleeft ër zà1,1, <un le vers
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