
              herfst,   he rfst, 
        wat heb  je te koop? 

>>  Planten en verplanten

>>  Niet-winterharde planten   
      beschermen of naar binnen

>>  Gazon zaaien of leggen

>>  Bladruimen (in de border     
      eventueel laten liggen ter 
      bescherming)

>>  Laatste snoei van hagen

>>  Borders winterklaar maken

>>  Bloembollen planten

>>  Vijver of waterpartij tijdelijk  
      afdekken met rooster of net

>>  Pomp verwijderen bij vijver en 
      beregening

>>  De sproeiers van de berege-
      ningsinstallatie watervrij 
      maken



Het najaar is een uitste-
kende tijd om de tuin aan 
te leggen of te renoveren. 
De wortels van de bomen, 
heesters en vaste planten 
die in het najaar geplant 
worden varen wel bij de nog 
warme en vochtige grond. 
Omdat de wortels al voor de 
winter beginnen te groeien, 
maken ze in het voorjaar 
een herstart in plaats van 
een nieuwe start. Het ge-
volg: bomen en heesters 
lopen sneller uit, nieuwe 
borders groeien sneller 
dicht. Bomen, heesters en 
planten in kluit kunnen in 
een langere periode geplant 
worden dan groen met kale 
wortels. De beste tijd voor
 groen met kale wortels is tussen november en maart. Het is vanzelfsprekend dat 
niet-winterharde beplanting beschermd of verwijderd moet worden. Sommige 
[pot]planten overleven prima in bijvoorbeeld een garage, bij grotere bomen en 
struiken kan beter voor afdekken gekozen worden, hoewel dit er niet fraai uit ziet. 

Vaste planten snoeien, is dat niet erg ingewikkeld? 
Nee, want alle vaste planten sterven in de winter he-
lemaal af. Daarom vraagt een goed dichtgegroeide 
vaste plantenborder ook bijna geen onderhoud. 
Alle vaste planten kunnen afgeknipt worden tot on-
geveer 10 cm. boven de grond. Doe het niet te kort 
in verband met bevriezen. Persoonlijk heb ik echter 
de voorkeur om de (silhouet)planten te laten staan. 
Dit is niet alleen goed voor allerlei diertjes, maar het 
geeft een prachtig beeld als het vriest in de winter. 
Ook is de border dan geen kale zwarte vlakte, maar 
het kleurloze geraamte van de border die in de zo-
mer zo uitbundig bloeide. Het is goed om eventueel 
wat mest door de border te verwerken, zodat de 
planten in het vroege voorjaar direct de benodigde 
voeding hebben.
Eigenlijk moeten hagen twee keer per jaar gesnoeid 
worden. Vaak worden hagen al voor de zomer ge-
snoeid. Ze lopen daarna echter nog uit, waardoor 
de haag aan het einde van de zomer niet echt strak 
meer is. Dit kan ook mooi zijn. Als u één keer per jaar 
snoeien meer dan voldoende vindt, kunt u dit het 
beste in de nazomer doen. 
Vaak worden vormbomen helemaal gekortwiekt. Dit 
is in veel gevallen ook het best, omdat de takken in 
het geval van sneeuw zo zwaar kunnen worden dat 
ze afbreken. Zelf doe ik dat echter nooit, omdat ik 
een wintersilhouet erg waardevol vind. Te meer als 
er verlichting onder de bomen is aangebracht, geeft 
dit juist in het najaar en de winter iets extra’s.

              herfst,   he rfst, 
        wat heb  je te koop? 

Heel wat meer dan slechts wat bladeren op een hoop! We zullen zien dat er ge-
noeg te doen is én dat er ook in de herfst heel wat moois in de tuin te zien kan 
zijn. Net als in het voorjaar kunnen de weersomstandigheden in het najaar 
verschillend zijn: deze variëren van een bijna zomerse dag tot vorst aan de 
grond. Met de onderstaande wetenswaardigheden kunt u daar uw voordeel 
mee doen.
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tuintips

2. winterklaar

1. verplanten



Een veelgehoord argument om geen vijver of water-
partij te nemen is: ‘te veel onderhoud’. Als het water 
echter in de juiste conditie is, hoeft dit helemaal niet 
zo te zijn. Bij een strakke waterpartij is het erg mak-
kelijk om een stevig frame te maken, gecombineerd 
met gaas of een net. Dit hoeft slechts voor een korte 
periode op het water te liggen, de bladeren vallen 
doorgaans binnen een maand. Op deze manier houdt 
u het water schoon en is het eenvoudig om het blad 
op te ruimen. Bij een vijver met een organische vorm 
is het handiger om het met een net af te dekken, mits 
de vijver niet te groot is. Een grote vijver zal in ieder 
geval niet veel last hebben van het afgevallen blad, 
hoewel het goed is om de bodem met enige regel-
maat schoon te maken.
Zorg ervoor dat de pompen niet kapot kunnen 
vriezen. Haal de stekker eruit, en – indien moge-
lijk – verwijder de pomp. Hetzelfde geldt voor de 
beregeningsinstallatie. Koppel de pomp los van de 
watertoevoer. Maak ook de sproeiers watervrij: door 
ze eenvoudig enkele keren heen en weer te ‘pompen’ 
wordt het overtollige water verwijderd. 

3. watervrij

Amaranthus hypochondriacus

Anemone x hybrida 

Anemone x hybrida  

Aster [Dumosus groep] 

Chelone obliqua 

Cimicifuga racemosa 

Eupatorium maculatum 

Gaura lindheimerii  

Heliotropium arborescens 

Perovskia atriplicifolia 

Persicaria amplexicaulis 

Salvia farinacea  

Stachys byzantina  

Sedum spectabile   

Verbena bonariensis  

4. najaarstips
•  U herinnert zich wellicht de vorige aflevering nog: bouw een veranda en ver-
leng het buitenseizoen. Ook een haardelement, vuurkorf en heater kunnen het 
tuinseizoen heel wat langer maken. Pak de vorige Woonstijl er nog eens bij om 
ideeën op te doen.
•  Een beukenhaag voegt vanwege zijn koperkleur echt iets toe aan het najaar 
en de winter.
•  Gebruik niet alleen planten die in het najaar bloeien, maar ook bomen met 
een uitgesproken kleur, zoals Japanse Esdoorn, Tulepoboom, Papieresdoorn, 
Judasboom, Zeepboom, Appelboom, Pruikenboom, Fluweelboom, Kardinaals-
hoed, Sierkers en Kornoelje.
•  Maak in de tuin ruimte voor een najaarsborder. De volgende soorten zijn hier 
uitermate geschikt voor:

rood	 90	cm	 jul	•	okt	

roze 50 cm sep • nov

wit 140 cm sep • nov 

div. 40 cm sep • okt 

paars 100 cm aug • okt 

wit 160 cm jul •	okt

roze 180 cm aug •	sep

wit 85 cm juli • okt 

violet 40 cm jun • okt 

violet 60 cm aug • sep 

roze 90 cm jul • okt 

paars 65 cm jun • okt 

roze 35 cm jul • sep

roze 40 cm sep • nov 

violet 130 cm jul • okt 

Verbena bonariensis
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