TUINKABOUTER MAGAZINE
Winter 2013-2014
Beste medekabouters,
Alweer een tuinjaar voorbij! De oogst is bijna binnen, de planten gaan ondergronds.
Dat geldt niet voor mij: nog zoveel zakjes om te ontwerpen, in te pakken, de digitale
snelweg op te sturen en dan ook nog te verzenden! Het valt niet altijd mee dit te combineren
met mijn steeds maar drukker wordende “echte” baan. En dan zijn er nog sinterklaassurprises
om te maken, kerstdiners om te koken, oliebollen om te behappen en al het andere “leed” dat de
decembermaand zoal met zich meebrengt. Met andere woorden: tot maart zul je het met dit
magazine moeten doen.
Terwijl ik dus tot mijn oksels in de bestellingen zit, kunnen jullie lekker graven in het nog steeds groeiend aanbod aan
zaden. Je vindt ze in de webwinkel. De levering laat om bovengenoemde redenen waarschijnlijk wat langer op zich wachten
dan je gewend bent, maar ik ga ervan uit dat je hiervoor begrip hebt.
Deze winter-editie staat in het teken van oud en nieuw, of beter gezegd: nieuw van oud. Zoals het maken van nieuwe
planten door middel van technieken als (winter)zaaien, enten, delen, scheuren, afleggen, marcotteren en stekken. Nu is de
perfecte tijd om bloembollen te planen, dus ook hierover veel informatie. En heb je veel afgevallen blad in je tuin? Niet
weggooien, want je kunt er nog vanalles mee doen.
Tenslotte geef ik jullie nog wat inspiratie voor mooie, gemakkelijke en veilige kerstversiering met materialen uit eigen tuin
en voorraadkast. Zoals altijd zijn er ook nog de vaste rubrieken als de thematuin, tuinkalenders en “allemaal beesjes” (en
hoe je die de winter door kunt helpen). Al deze informatie wordt –zoals altijd- verluchtigd door links naar filmpjes op
internet en extra (al of niet) nuttige informatie.
Dan rest mij nu niets anders dan jullie een heel prettig kerstfeest en een groeizaam 2014 toe te wensen.
Veel leesplezier, en tot volgend jaar!

Tuinkabouter
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In de zadenwinkel
Langzamerhand komen er steeds meer zaden beschikbaar, zowel nieuwe als oude, vertrouwde soorten. Er zit vast iets van je gading
bij! Deze prachtige soorten komen binnenkort beschikbaar:
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In de kraamkamer

Meer kijken:



Verzamel de laatste zaden.



Je kunt nog winterzaaien.



Maak de zaaibakjes alvast schoon, dan kun je in het voorjaar meteen beginnen met zaaien.



Scheur vaste planten in de eerste helft van de maand zodat de planten nog kunnen inwortelen.



De serreverwarming installeren en isoleren met noppenfolie, rietmatten of piepschuim. De serrebuizen eens goed reinigen
zodat plaagdieren en ziekten er niet kunnen op overwinteren.



Bestel zaden, dan kun je je vast op het volgende seizoen verheugen.

Zaaipotjes maken
Winterstek nemen

Winterzaaien
Winterzaaien is een gemakkelijke methode om zaailingen op te kweken zonder je vensterbank op te hoeven offeren. Zo gaat het in
zijn werk:

Hoe kies ik de goede zaden?
Welke zaden zijn geschikt? In principe alle één- en meerjarige, winterharde
planten evenals bomen en struiken. Wanneer je in een zaai-instructie termen
tegenkomt in de trant van "heeft een koude-behandeling nodig" of "zet zaaisel in
de koelkast", is het zelfs beter deze zaden te winterzaaien. Hetzelfde geldt
voor planten die al "in het vroege voorjaar" kunnen worden gezaaid. Ook
winterhardheid is een indicatie. Planten die in zones 1 t/m 6 kunnen groeien, zijn
geschikt om in de winter al te zaaien. Soms is ook de naam al een aanwijzing.
Bevat een naam één van de volgende elementen: Siberische,
Chinensis, Alpine, Canadensis, aucasisch, Russisch/Russian (let op: geldt niet voor
tomaten!), etc. dan duidt dat erop dat ze tegen lage temperaturen kunnen.
Wat kan ik gebruiken als zaaibakjes?
De supermarkt is een geweldige plaats om zaaibakjes te scoren. Die van champignons
Meer kijken:
zijn bijvoorbeeld zeer geschikt want daar zitten de gaten al in. Maar eigenlijk zijn
Wintersowing, the easy way
alle bakjes van groenten, fruit en vlees geschikt, zeker als er al een doorzichtige
How to sow outdoors in winter
deksel op zit. Ook plastic limonade en melkflessen kunnen worden gebruikt. Maar de
Winter sowing container prep
meest geschikte bakkjes? Die haal je bij de Chinees!
Winter sowing, cloches and spring garden
Maak in de bakjes en
Yielding seedlings with hardened roots
de deksels gaatjes voor
Wat is een zaad?
How to sow seeds in winter
respectievelijk
Een zaad bestaat uit een embryo met omhullende lagen weefsel,
die kunnen bestaan uit endosperm, zaadhuid, en restanten van de
drainage en ventilatie.
vrucht. Deze omhullende lagen dienen ter bescherming; een
De flessen snijd je doormidden en schuif je later weer in elkaar.
harde zaadhuid beschermt tegen mechanische beschadiging. Ze
De dop laat je eraf. Bij gebrek aan deksels kun je ook een plastic
kunnen ook dienen als reservevoedsel, denk aan een maïskorrel
zakje en satéprikkers gebruiken.
met enorme hoeveelheden zetmeel opgeslagen in het endosperm.
Omhullende lagen kunnen ook dienen ter verspreiding. Een
prachtig voorbeeld daarvan is kleefkruid dat met kleine
weerhaakjes het verspreidingsgebied effectief vergroot door
zich vast te haken aan passanten. Een ander
verspreidingsmechanisme is pluis, dat gebruikt maakt van de wind
om zaden over grote afstanden te transporteren. De vleugeltjes
van een es zorgen ervoor dat het zaad om zijn as tolt en langer in
de lucht blijft. De extra tijd die het krijgt om te vallen geeft
het zaad voldoende afstand tot de moederplant, zodat de
zaailing niet in haar schaduw hoeft te groeien. Van veel soorten
drogen de zaden uit voor verspreiding. Dit is niet altijd
noodzakelijk, maar vergemakkelijkt wel de verspreiding, en
verbetert ook de bewaring en daarmee de overlevingskans van
het zaad.

Hoe te zaaien?
Het zaaien gaat op dezelfde manier als wanneer je binnen voor zou
zaaien. Volg de aanwijzingen op het zakje zaden op. Let op termen als
"lichtkiemer" of "donkerkiemer". Dat betekent feitelijk "niet
afdekken" en "afdekken met iets dat geen licht doorlaat, zoals
aluminiumfolie". In alle andere gevallen de zaden zaaien op licht
aangedrukte potgrond of cocopeat en luchtig afdekken met een dun
laagje aarde. Wanneer wordt aangegeven dat zaden moeten worden
ingekeept of met schuurpapier worden bewerkt, dan kun je dat
achterwege laten. Door het vriezen en dooien wordt de huid van
zaden vanzelf zacht.
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En wanneer?
Van half oktober tot eind november is de beste tijd, maar daarna kan het ook - tot zo'n beetje half februari.
Waar zet ik de bakjes neer?
In principe kun je ze op ieder beschut plekje neerzetten mits het er niet te donker of vochtig is. Ook belangrijk: het mag er niet te
hard waaien. En heb je honden, dan kun je ze maar beter 'op hoogte' zetten. Bijvoorbeeld op een tuin- of kampeertafel.
Wanneer kan ik de eerste kiemlingen verwachten?
Nu is het gewoon een kwestie van afwachten. Soms zal kiem al heel vroeg
plaatsvinden, al lang voordat de nachtvorst over is. Dat is geen reden om je zorgen te
maken. De meeste zaailingen kunnen er prima tegen. Mochten er toch een paar zijn die
het moeilijk hebben, dan kun je ze gedurende de nacht naar binnen halen. Vanaf dat
moment van kiemen zul je ze in de gaten moeten houden. Haal dan de deksel van het
zaaisel af. Let wel op: wat de vorst niet voor elkaar krijgt, dat doet droogte wel! Na
een week of zes tot acht na het kiemen kun je beginnen met het voeden van de
plantjes. Gebruik hiervoor vloeibare plantenvoeding die je extra verdunt. Wanneer ze
groot genoeg zijn, kun je ze verspenen of uitplanten.

Delen en scheuren
Verjongen
Als een plant al een paar jaar op dezelfde plaats staat, kan de groeikracht teruglopen. Rooi oude pollen daarom om de drie à vier
jaar op om ze te verjongen. Hierbij gebruik je alleen de buitenste jonge delen om nieuwe scheuten af te halen. Het oude hart van de
plant, met de minste groeikracht, kan op de composthoop. Verbeter meteen de plantplaats met potgrond en compost voordat je de
buitenste jonge delen terugplant. Geef na het planten een lichte bemesting.

Meer kijken:

Vaste planten delen en scheuren
Baardirissen delen
Dividing plants to save money
How to split and divide plants
Dividing plants by root division

Vermeerderen
Het delen van een flinke plant levert vaak meerdere jonge scheuten op die je
verder op kunt kweken. Zo krijg je voldoende exemplaren om een nieuwe groep
aan te planten. Veel tuinkabouters ruilen onderling plantmateriaal en daarbij
komen die extra exemplaren natuurlijk goed van pas.

Wanneer?
In de lente groeien veel planten bijzonder snel en juist die groeikracht maakt dat ze zich na het scheuren weer gemakkelijk
herstellen. Zomer- en herfstbloeiende vaste planten hebben bovendien nog een lange groeiperiode voor de boeg. Dat geeft ze ruim
te tijd om opnieuw uit te groeien tot mooie, volle planten die de komende zomer alweer volop zullen bloeien. Vrijwel alle vaste
planten die met meerdere scheuten boven de grond komen, kun je scheuren.
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Werkwijze
1.

Spit de plant met een ruime kluit uit als de nieuwe scheuten goed zichtbaar zijn.

2.

Deel de pol met een scherp mes. Gebruik een spade als de wortelkluit erg compact is.

3.

Scheur de buitenste delen in kleine stukken, alle met minstens één scheut en meerdere wortels.

4.

Plant de jonge delen in goed losgemaakte grond, vermengd met potgrond en wat compost.

5.

Druk de grond goed aan. Geeef ruim water en kijk regelmatig of de planten niet verdrogen.

Stekken
Zelf nieuwe planten stekken kost niets en geeft veel voldoening. Er zijn verschillende manieren waarop je dit kunt doen. Hieronder
lees je er meer over.
Houtstek in de vollegrond
Wanneer het blad is gevallen is het hoog tijd om winterharde heesters te vermeerderen door houtige stek te nemen. De hieronder
beschreven methode is toepasbaar op vrijwel alle winterharde houtgewassen.

Voorbereiding
Spit ruim vantevoren de grond om. Door zware grond kun je dan meteen zand of fijn split mengen om de afwatering te verbeteren.
Werkwijze
1.

Vermijd altijd zacht, dun, oud of aangetast hout. Selecteer eenjarige stengels ter dikte van een potlood.

2.

Snij stekken van circa 15 tot 20 centimeter. Knip aan de onderzijde ónder een knoop en aan de bovenzijde net bóven een knoop.

3.

Doop de onderkant van de stek in stekpoeder ter bevordering van het bewortelingsproces. Tik het overtollige poeder af.

4.

Graaf een smalle V-vormige geul met één loodrechte zijkant. Hier worden de stekken rechtop tegenaan gezet.

5.

Breng op de bodem van de geul wat zand aan ter verbetering van de afwatering. De stekken rotten dan minder snel weg.

6.

Zet de stekken op 10 centimeter afstand van elkaar in de geul; laat circa eenderde van de stek boven de grond uitsteken.

7.

Druk bij het aanaarden met je hiel de grond voorzichtig tegen de stek, zodat deze goed contact maakt met de omliggende
grond.

8.

Geef ruim water.
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Hoe het verder gaat
Laat de stekken tijdens de winter bewortelen. De meeste stekken kunnen in de herfst van het volgende jaar worden gebruikt.
Waarschuwing
Let op dat je de stekken rechtop in de aarde steekt. Stekken die ondersteboven worden gezet, hebben geen schijn van kans!
Houtstek in potten
Als je op erg zware grond tuiniert, over onvoldoende borderruimte beschikt of stek wil nemen van niet-winterharde houtachtige
planten, kun je de stekken ook in potten opkweken. Dat is ook handig als je een oogje in het zeil wil houden. Zet de potten in een
koude bak, onverwarmde kas of op de vensterbank (bij kuipplanten). Zorg er wel voor dat de potgrond niet uitdroogt.

Voorbereiding
Vul een aantal bloempotten met potgrond, eventueel vermengd met wat fijn grit en compost.
Werkwijze
1.

Selecteer een gezonde, eenjarige scheut ter dikte van een potlood. Lange stengels kunnen zelfs twee stekken opleveren.

2.

Maak een rechte snee onder de onderste knoop van een aantal opvolgende bladknoppen. Gebruik een schone snoeischaar.

3.

Knip daarna schuin, juist bóven het derde of vierde paar bladknoppen. Nijp de onderste bladknoppen eraf; dit deel komt onder
de grond.

4.

Doop de stekken in stekpoeder. Tik het overbodige poeder eraf.

5.

Zet de stekken langs de rand van de pot, op enige afstand van elkaar zodat ze ruimte hebben om te bewortelen.

6.

Plaats er een label bij waarop je soort en datum vermeldt. Geef ruim water en zet de pot in koude bak, kas of op de
vensterbank.
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Hoe het verder gaat
Laat de stekken tijdens de winter bewortelen. Ze kunnen in de herfst van het volgende jaar worden gebruikt. In het late voorjaar
kunnen de stekken naar buiten.
Waarschuwing
Let op dat je de stekken rechtop in de aarde steekt. Stekken die ondersteboven worden gezet, hebben geen schijn van kans!
http://www.freewebs.com/belevenissen-van-een-tuinkabouter/tuintechniekstekken.htm
Wortelstek
Veel vaste planten kunnen vanuit hun wortels opnieuw uitgroeien. Misschien heb je wel
eens per ongeluk je spade door een wortelkluit gestoken waarna er na enige tijd allerlei
nieuwe plantjes opkwamen. Een betere methode is om 's winters de kluit op te graven
en een paar gezonde wortels als stekmateriaal te gebruiken.

Voorbereiding
Vul een aantal bloempotten met potgrond, eventueel vermengd met wat fijn grit en
compost.

Meer kijken:

Winterstek
Zomerstek
Root cuttings
Hardwood cuttings
Buxus stekken
Propagating plants from cuttings

Werkwijze
1.

Graaf de plant met de complete wortelkluit voorzichtig op en was ze in ruim water grondig schoon.

2.

Snij enkele van de dikkere wortels af, die stekken het gemakkelijkst. Zet de plant terug in de tuin en druk de aarde goed aan.

3.

Neem stekken van ongeveer 5 centimeter lengte. Leg deze (regelmatig verdeeld) horizontaal op de licht aangedrukte potgrond
in een grote pot.

4.

Zeef er een dun laagje grond over en geef water. Zet de potten in een koude bank of koele kas. Als je die niet hebt, gebruik
dan de vensterbank van een onverwarmde kamer.

Hoe het verder gaat
Wanneer de eerste scheuten verschijnen, kunnen de stekken worden verpot. In het late voorjaar kunnen de stekken naar buiten.
Waarschuwing
Stek van dikke wortels kun je ook rechtop in de potgrond steken maar let op de groeirichting, de bovenzijde moet boven komen.

Topstek
Veel kruidachtige vaste planten en éénjarigen kun je in de zomer (juni) eenvoudig vermeerderen door jonge scheuten als
stekmateriaal te gebruiken. In deze tijd van het jaar bewortelen de stekken snel, zeker op een warme plaats als een kasje of op de
vensterbank.

Voorbereiding
Vul een aantal bloempotten met potgrond, eventueel vermengd met wat fijn grit en compost.
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Werkwijze
1.

Snij de stekken vroeg in de morgen, als de planten volop water opgenomen hebben. Selecteer altijd krachtige, niet bloeiende
scheuten als stekmateriaal.

2.

De stekken moeten zo'n 6 tot 8 centimeter lang zijn. Snij ze net onder een knoop glad af. Verwijder de onderste bladparen,
zodat een kaal stukje stengel ontstaat.

3.

Doop de basis van de stek in stekpoeder. Plaats de stekken langs de randen van de bloempotjes.

4.

Geef water. Plaats er een ruime plastic zak overheen voor een hoge luchtvochtigheid. Zet de potten op een warme lichte plaats
maar uit de felle zon.

5.

Het duurt 6 tot 8 weken voordat de stekken goed beworteld zijn. Haal de stekken voorizichtig los van elkaar en pot ze in
afzonderlijke potjes.

6.

Geef regelmatig water en één keer per week plantenvoeding. Nijp de topjes eruit voor een bossige groei.

Hoe het verder gaat
Als de witte worteltjes onder uit de pot groeien, kun je de stekken verplanten naar individuele potjes.
Waarschuwing
Na het stekken zal de groei gewoon doorgaan. Dit is echter geen teken dat er al worteltjes zijn!

Stekpoeder
Stekpoeder wordt door veel tuinkabouters gebruikt. Hoewel stekken prima in staat zijn om zelf wortels te vormen, kan stekpoeder
de groei aanzienlijk bespoedigen. Ook wordt de kwaliteit van de wortels beter.
Wanneer we stekken, spreken we het natuurlijke vermogen van een plant aan om vanuit elk deel van de plant wortels te vormen en
zich zo voort te planten. Deze wortels komen voort uit jonge cellen in de stam die dicht bij de transportkanalen van de plant liggen.
Dit proces wordt ondersteund door een hormoon dat auxine wordt genoemd. Daarom snijden we vaak onder een knop of bladoksel,
waar deze auxine meer geconcentreerd aanwezig. Wanneer de de stek in stekpoeder dopen, voegen we in feite extra, synthetische
auxine toe. Stekpoeder bevat ook bepaalde schimmelbestrijdingsmiddelen om rotting te voorkomen.
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Enten
Enten is een techniek waarin twee planten worden samengevoegd waarbij
gebruik wordt gemaakt van de beste eigenschappen van beide en de
minder goede eigenschappen kunnen worden vermeden.
Meestal betekent dit dat op de wortelstok van een snelgroeiende,
sterke plant de stam van een fraaie maar minder sterke soort wordt
geplaatst. Vaak gaat het om bomen of struiken maar tegenwoordig wordt
deze techniek steeds vaker ook bij planten als tomaten of komkommers
toegepast. Meestal wordt dit door kwekers gedaan, maar je kunt het
ook zelf eens proberen.
Het werkt zo:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Meer kijken:

Een fruitboom enten
Tomaten enten

Neem de wortelstok van een snelgroeiende, sterke soort en snijd de
stam op de gewenste afstand boven het punt waar hij boven de
grond kwam af.
Snijd van de fraaie plant de stam op eenzelfde afstand boven de
wortelstok af.
Modelleer de stam van de fraaie plant zodanig, dat een wig ontstaat.
Maak in het resterende stuk stam van de wortelstok een inkeping.
Schuif de fraaie plant in de inkeping van de wortelstok.
Bind ze samen goed vast.
De planten zullen nu samen vergroeien.
Na een jaar kun je het bindsel losmaken en heb je van twee planten
één gemaakt. Hoe langer je het resterende stuk stam aan de
wortelstok laat, hoe hoger de boom of struik zal worden.

Enten van planten en bomen
Een cactus enten

To graft a rose bush
Grafting with glue

Afleggen
Net als stekken, delen en marcotteren is afleggen een vorm van vegetatieve vermenigvuldiging van planten. Je bent ervan verzekerd
dat de nieuwe planten exact dezelfde eigenschappen hebben als de moederplant. Eigenlijk is het een vorm van klonen!
Het afleggen van planten is een van de eenvoudigste manieren van vegetatief vermeerderen. In feite leg je een scheut of twijg zo
op de grond neer dat hij wortel schiet. Deze manier wordt daarom vaak toegepast bij soorten die moeilijk of niet te stekken zijn.
Het levert uiteraard geen grote aantallen nieuwe planten op, zoals bij zaaien of stekken,
maar de nieuwe exemplaren bezitten wel alle (soms waardevolle) eigenschappen van de
moerplant.
Deze methode is dan ook zeer geschikt voor verjonging van magnolia's, rododendrons,
hortensia's, blauweregen, kamperfoelie, buxus, sommige coniferen, winterjasmijn, rozen
en andere struiken. Ook kruidachtige planten kunnen worden afgelegd.
De beste tijd van afleggen hangt af van de soort. Magnolia wordt pas in augustus
afgelegd, terwijl dit in het voorjaar reeds gebeurt bij horizontaal groeiende
conifeertjes. Als je het niet weet, leg dan af in het voorjaar, wanneer de groeikracht van
de plant het grootst is.
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Veranker de af te leggen takken of twijgen op de bodem door middel van een steen of stevige
kram. Of bind het uiteinde van de tak aan een stokje en stort een bergje aarde over een gedeelte
van de twijg.
Het kan een aantal maanden of zelfs een jaar duren, maar na verloop van tijd zullen op het
ingegraven stuk twijg uitlopers ontstaan. Wanneer je vind dat het nieuwe plantje groot genoeg is,
snijd je het los van de moederplant en laat het in een pot verder groeien. Als de worteltjes uit de
pot beginnen te groeien kan de plant naar zijn definitieve plek.

Meer kijken:

Struiken afleggen
Rozen afleggen

Marcotteren
Net als stekken, delen en afleggen is marcotteren een vorm van vegetatieve vermenigvuldiging van planten. Je bent ervan verzekerd
dat de nieuwe planten exact dezelfde eigenschappen hebben als de moederplant. Eigenlijk is het een vorm van klonen!
Deze methode wordt toegepast bij planten met stijge, onbuigzame stengels en bij zeldzame of waardevolle planten die niet
eenvoudig te stekken of af te leggen zijn. Ook een groot aantal kamerplanten kan op deze manier worden vermeerderd.
Eigenlijk is marcotteren een vorm van afleggen, maar dan boven in de boom of struik. Je brengt een vochtig medium waarin een tak
kan wortelen naar de tak toe. Sinds mensenheugenis wordt hiervoor veenmos gebruikt (sphagnum).

Marcotteren gebeurt in lente en zomer en ook bij deze methode wordt uitgegaan van de mooiste, jonge scheuten. Het werkt als
volgt:
1.

Maak een diepe snede in de lengterichting van de tak.

2.

Ontschors een stukje van de stengel.

3.

Bestuif de wond met stekpoeder en bedek de wond met een handvol vochtig veenmos.

4.

Stop dit goed tussen de snede en rond de stengel, zodat alles goed bedekt is.

5.

Wikkel rond het mos heel dun plastic dat de prop mos volledig luchtdicht moet afsluiten.

6.

Houd het plastic op zijn plaats door touw of raffia rond de stengel te draaien, zowel
boven als onder de marcotteerplaats.

Meer kijken:

Kamerplanten stekken, marcotteren en enten
Air layering

Binnen enkele maanden tot een jaar verschijnen de wortels. Knip de tak vlak onder de wortels af en plant alles voorzichtig uit
zonder de tere wortels te beschadigen.
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In de siertuin!
In principe hoef je nu niets in de tuin te ondernemen. Maar mocht je toch behoefte hebben aan frisse lucht en gezonde inspanning,
dan zijn dit de klusjes die je zou kunnen doen:

Algemeen:



Bomen en struiken kunnen nu worden aangeplant en verplant. Probeer bij het
verplanten een zo groot mogelijke plantkluit te behouden. Bij de grotere bomen kan
je eventueel een boompaal gebruiken om de stam aan vast te binden. Op deze wijze
kan de boom zich inwortelen en verankeren in de bodem zodat hij stevig vast komt te
staan.

Meer kijken:

Succesvol bomen planten
Frost protection
Schutting plaatsen
Bestrating aanleggen
Teak meubelen onderhouden
Onderhoud grasmachine
Welke nestkast?
Een takkenmuur maken
Vaste planten scheuren
Maak gazon winterklaar
Wat te doen met afgevallen blad?
Bloembollen planten
How to plant an amaryllis bulb
Wak in de vijver maken
Kuipplanten
Tuinen in de winter



Rozen planten kan vanaf half oktober tot half april en dat bij niet vriezend weer.
Rozen plant je op een zonnige en winderige standplaats. De wind zal ze vrij houden
van de bladluizen. Plant geen rozen op een plek waar eerst al rozen stonden. Wil je
dat toch, dan moet je de grond uitgraven en vervangen door nieuwe.



Heide en rhododendrons planten op een zure bodem. Bij het planten wat turf in het
plantgat mengen.



Vaste planten en heesters die niet volledig winterhard zijn, beschermen tegen vorst.



Rotsplanten beschermen tegen teveel regen. Zorg voor een goede afwatering.



Nu het rustiger wordt is het de ideale periode voor het herstellen van schuttingen,
pergola's, tuinhuisjes en andere hardware



Aanleggen van paden en terrassen.



Tuinmeubels binnen brengen en schoonmaken.



Na de laatste maaibeurt de grasmaaier naar binnen brengen voor zijn winteronderhoud. Hetzelfde geldt dan ook voor de
motorheggenschaar, de grastrimmer, bosmaaier, etc.



Om in de winter tot wat leven in de tuin te brengen hang je enkele nestkastjes op. Doe dit op minstens 1,5 tot 2 meter hoogte
zodat de katten er niet bij kunnen.

Snoeien:



Snoeiafval van vaste planten en slordige siergrassen kan op de compost. Laat ook enkele takken staan als wintersylhouet. De
dode en uitgebloeide takken van Sedums, Monarda's, siergrassen, Phlomis, Eupatoriums, etc. zullen voor heel wat winterse
tuinsfeer zorgen als ze mooi door de mist berijpt zijn.



Dode takken kan je nu gemakkelijk uit de struiken en de bomen verwijderen. Deze kan je
verhakselen en de houtsnippers kunnen onder de bomen worden aangebracht. Indien de gesnoeide
takken in een uithoek van de tuin op een hoop worden gelegd zullen deze dienst doen als egelhuisje.



Meer over snoeien.

Plantenborders:



De uitgebloeide stengels van de vaste planten mogen -indien gewenst- worden weg gesneden, toch is het beter om met de grote
schoonmaak van de tuin te wachten tot in het voorjaar. Zo krijgen de planten gedurende de winter nog wat vorstbescherming
van de bovengrondse afgestorven plantendelen. De dieren in je tuin gebruiken ze ook om in te overwinteren. De uitgebloeide
stengels van bijvoorbeeld Phlomis (brandkruid), Eupatorium (leverkruid), Monarda (bergamotplant), Astilbe, etc. laat je staan
zodat die in de winter voor sfeer in de tuin kunnen zorgen met hun prachtige silhouetten.



Vaste planten kunnen tot half oktober worden gescheurd en uitgeplant. Zwakkere soorten zoals de herfstanemonen en de
siergrassen worden liever in het voorjaar gescheurd.



De tuinplanten die matig winterhard zijn moet je vanaf nu beschermen tegen (nacht)vorst. Afdekken met luchtig materiaal en
daarboven een afdekking aanbrengen die een teveel aan vocht tegenhoudt.



Onkruid groeit en bloeit nog steeds, zij het niet meer zo snel. Blijf het weghalen.



Nu is de ideale periode om de borders plantklaar te maken. Maak de composthoop leeg en breng een
laag van zo'n 5 cm rijpe compost aan op de nieuwe border. Spit het daarna om en het resultaat zal
volgend jaar opmerkelijk zijn.
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Gazon:



Bij vorst niet op het gazon lopen.



Gazon vrij maken van de laatste afgevallen bladeren zodat het gras niet kan
verstikken. De bladeren kan je gebruiken om bladaarde mee te maken. Dit kan op
een apart composthoopje met enkel bladeren maar men kan ze ook nat maken en in
een vuilniszak stopen. Hierin wat gaten maken. Na een jaar zal men in beide gevallen
over bladcompost kunnen beschikken.



Wie dat wenst kan nu nog krokussen en andere kleine bolletjes in zijn gazon planten.
Je plant ze best uit in groepjes.

Bloembollen en -knollen:



Plant tulpen, Oosterse sterhyacint (Scilla's), voorjaarsanemonen, etc.



De reeds gerooide dahliaknollen, gladiolen, begoniaknollen en dergelijke, die in kistjes turfmolm staan, controleren op rot,
schimmels of op muizenvraat.



Amaryllis (Hippeastrum) oppotten en op een lichte standplaats zetten. Kies bij de aanschaf voor de
grootste bollen waarin veel reservestoffen zitten opgeslagen. Een bolomvang van 20 cm tot meer dan
30 cm is heel normaal. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren. Er zijn groot- en kleinbloemigen en
enkel- en dubbelbloemigen. De wortels die nog aan de bol zitten moet je zeker sparen. Vul een bloempot
met potgrond en stop de bol voor twee derde in de grond. Ze kunnen gewoon op de vensterbank worden
geplaatst maar liefst in een goed verwarmde huiskamer want ze houden van 20°C. Geef weinig water
totdat de stengel tevoorschijn komt. Zodra de knop en het blad zichtbaar worden dan mag men
geleidelijk aan meer water geven. De stengel groeit daarna zeer snel en al spoedig zorgen enkele
prachtige bloemen voor de climax. Dit hele proces kan zo’n 6 tot 10 weken duren.

Kuipplanten:



Vul bloembakken met wintergroene, al dan niet bloeiende, planten. Zo breng je de tuin
gedurende de winter toch een stukje dichter bij het huis. Zorg wel voor een goede drainage
want dat is zeker nodig. Steek er krokusbolletjes of blauwe druifjes tussen en je hebt er
nog langer plezier van.



Balkonbakken, vazen en potterie afwassen en opbergen. Potten die buiten blijven beschermen
tegen de vorst (noppenfolie).

Vijver:



Verwijder pompen en verlichting



De vijverbeplanting terug knippen



Houten tonnen en zinken kuipen ledigen en binnen brengen vooraleer ze door
ijsuitzetting stuk vriezen.

Thematuin: Wintertuin in wintergroen

Mijn tuin is helemaal leeg en kaal in de winter. Een gevolg van mijn voorliefde
voor planten die veel en lang bloeien met ordinair grote bloemen en felle
kleuren. Dan kom je snel uit bij eenjarigen. Wil je een tuin die jaarrond mooi is,
dan zul je het anders aan moeten pakken, gebruik makend van struiken en
wintergroene planten. Hoe maak je nu een tuin die ook (of zelfs vooral) in de
winter mooi is?



Bekijk je tuin vanuit het huis (vanuit de woonkamer en vanaf een
hogerliggende verdieping). Immers een wintertuin bekijk je meestal vanaf
de andere kant van het raam.



Voorbereiding is het halve werk. Vermeng eens per jaar compost en
stalmest door je grond.
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Hoe meer zon je in de winter in de tuin hebt, hoe meer mogelijkheden er zijn voor het
gebruiken van kleur. Maak gebruik van de zonnige plekjes die er zijn.



Plant struiken die ook kaal interessant zijn door de gekleurde takken. Denk aan de
verschillende soorten Cornus. Snoei deze wel ieder jaar om de kleur te behouden.



Er zijn planten die mooi zijn in de zomer maar ook in de winter, als ze afgestorven zijn, nog
veel structuur geven. Maak daar gebruik van! Een voorbeeld is Phlomis, maar er zijn nog veel
meer soorten.

Meer kijken:

Wintergroen beplantingsplan
Wintergroene planten
Tuinen in de winter
A winter container garden
Autumn evergreens
A garden of evergreens



Kijk eens naar de achtergrond van je tuin. Heb
je veel wintergroene struiken met
donkergroene bladeren, vervang er dan eens
eens een paar door exemplaren met bonte of
gele bladeren.



Zorg voor een goede afwatering om de toegankelijkheid te vergroten.
Planten/struiken waarvan je plukt voor boeketten, kun je beter in de buurt van een
pad of terras planten.



Houd rekening met de verhoudingen. Plant niet te veel struiken en maak gebruik
van wintergroene planten van diverse hoogtes. Plant in 'lagen'.



Plant in grotere vlakken, steeds minimaal drie van één soort plant. Op deze manier
maak je meer impact. Maak gebruik van "architectonische' planten. Dat zijn
planten die in hun eentje al erg indrukwekkend zijn.



Maak gebruik van voorjaarsbollen. Die bloeien vaak aan het eind van de winter, als
de rest van de tuin nog kaal is en al dat groen gaat vervelen.

Je begrijpt het al, voor een tuin die mooi is in de winter wordt vaak
gebruik gemaakt van wintergroene planten. Nu is alles relatief, ook het
begrip 'groenblijvend'. Hierbij moet een misverstand uit de weg worden
geruimd: het woord is van toepassing op de hele plant en niet op ieder
individueel blad.
Net als een bladverliezer verliest een groenblijver zijn blad. Bij
bladverliezers gebeurt dat in één maal in het jaar. Bij groenblijvers wordt
dit gespreid over het hele jaar, met vaak een piek in de lente. Ook moet je
weten dat in een strenge winter sommige groenblijvers veranderen in
bruinblijvers als in een strenge winter de blaadjes alsnog bevriezen. Dan
zijn er ook nog groenblijvers die helemaal winterhard zijn maar die hun
blad 's winters zo treurig laten hagen dat je zou willen dat het er toch
maar afgevallen was.
Soorten die niet tot die categorie horen zijn bijvoorbeeld de laurierkers,
fatsia japonica (écht waar!) en de mooiste van alle: Magnolia grandiflora,
cultivar "Maryland". En natuurlijk de confiferen, variërend van kruipende
soorten tot solitaire bomen. Let op als je een kleine tuin hebt: ze groeien
langzaam maar kunnen heel groot worden. Let daarop als je er één
aanschaft. Wintergroene vaste planten die mooi blijven, zijn: Epimidium
colchicum en Bergenia, waarvan de bladeren rood verkleuren als het flink
vriest. Cardamine trifolia blijft altijd mooi en is niet kapot te krijgen!
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Buxus in het kort

De geschiedenis van Buxus gaat al ver terug. De plant
was in de tijd van de Romeinen al erg populair en werd
door hen in alle mogelijke hoogtes en vormen gesnoeid.
Ook in de middeleeuwen bleef de buxus plant populair.
Dit kenmerkte zich in de strakke hagen die de
kloostertuinen sierden. In de 17e en 18de eeuw werden
prachtig buxustuinen aangelegd, onder andere bij
paleis het Loo in Apeldoon.
Vanwege zijn duurzaamheid werd het hout in vroegere
tijden veelvuldig verwerkt in onder andere mesheften,
eetgerei maar ook in de meubelindustrie. Het leent
zich ook uitstekend voor de houtsnijkunst vanwege zijn
speciale kleur.
De buxusplant heeft ook religieuze waarde. Op
palmpasen (de zondag voor Pasen) nemen de gelovigen
gezegende buxustakken mee naar huis. Reeds lange tijd
bestaat de overtuiging dat van deze takken een
beschermende werking uitgaat op huis en haard.
Het symboliek van de buxusplant zit hem wellicht in
het feit dat de plant het hele jaar door mooi groen
blijft.

Bollen voor knollen en vice versa
Bloembollen, knollen en wortelstokken zijn eigenlijk een ondergrondse voorraadschuur en bloemfabriek. Alles is aanwezig om de
plant op het juiste moment uit te laten komen.

Wat is het verschil tussen bollen, knollen en wortelstokken? Technisch gesproken zijn veel populaire bloembollen geen echte bollen.
Crocussen en gladiolen zijn bijvoorbeeld eigenlijk knollen, terwijl de grote bekende dahlia eigenlijk een wortelstok is.
Het verschil tussen bollen en knollen is klein:






Bollen: hier zit een complete plant in. Dit is duidelijk te zien wanneer je een bloembol
doormidden snijdt. In het hart van de bol zit de bloem centraal als een baby in de buik van
zijn moeder. Deze kiem heeft al het uiterlijk van een bloem wanneer hij nog in de bol zit.
Om de kiem zit een vlezige witte substantie welke de rokken worden genoemd. In een
echte bol, zijn het deze rokken die al het voedsel voor de bol hebben opgeslagen om de
bol te laten groeien en bloeien. Voorbeelden hiervan zijn hyacinten, narcissen, blauwe
druiven, tulpen, alliums.
Knollen: hier zit ook, net als bij de bollen, een complete plant in knol. Alleen zit het voedsel
opgeslagen in de vlezige wortel of stengel voorbeelden hiervan zijn krokussen, zantedeschia
en dahlia`s.
Wortelstokken: zijn horizontaal groeiende, kruipende, vertakkende stengels waar het voedsel in zit opgeslagen, zoals
bijvoorbeeld de hemerocallis en nachtschone.
Tulp, uit de kunst
Meer dan enig andere bloem, heeft de tulp het
werk van kunstenaars beïnvloed, met name in de
17e eeuw. Schitterende boeken met prachtige
tekeningen van tulpen werden gemaakt. Uit deze
periode zijn ook de eerste tulpvazen afkomstig.
In die tijd kocht je niet zomaar een bos tulpen,
gewoon om ze in een vaas te zetten: daar waren
ze veel te duur voor. Je moest laten zien dat je
een tulp had! Het resultaat was vaak een
buitengewoon stukje kunst. Elke tulp had zijn
eigen vaas om de bloem het best tot zijn recht
te laten komen. In de meeste gevallen waren dit
vazen van Delft blauw porselein

Bloembollen zijn te verdelen in voornamelijk twee groepen:
1.

2.

Voorjaarsbloeiende (deze worden in de herfst geplant). Over het
algemeen zijn voorjaarsbloeiende bollen winterhard. Deze bollen, zoals
Tulp, Hyacint en Narcis, worden geplant in de herfst, voor de eerste
vorst, en hebben de wintermaanden nodig om zetmeel om te zetten in
suiker. Veel voorjaarsbloeiers, zoals narcissen, overleven goed en
kunnen in de grond blijven om jaar na jaar te bloeien.
Zomerbloeiende (welke worden geplant in het voorjaar). De meeste
zomerbloeiende bollen zijn niet winterhard. Deze bollen kunnen de
harde winter condities niet overleven en moeten in het voorjaar na de
laatste vorst worden in geplant. Om van deze bollen jaar na jaar te
kunnen genieten, moeten ze in de herfst worden opgegraven en binnen
opgeslagen de winter doorbrengen. Een uitzondering is de lelie. Veel
zomerbloeiende lelies zijn winterhard en kunnen in het voorjaar of in de
herfst worden geplant.
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Bloembollenkalender

Januari - Nu al lente?

Februari – Spannend!

Maart - Ontdekken

De lente kondigt zich in januari al aan. Bij
het eerste zonnetje komen de groene
puntjes van de sneeuwklokjes (Galanthus)
boven de grond. De naam zegt het al, ook al
valt er nog sneeuw, deze kleine klokjes zijn
wel wat gewend.
Heb je het afgelopen najaar sneeuwklokjes
geplant dan moet u nog even geduld
hebben. Vers geplante bolletjes komen
altijd iets later op dan de bolletjes die er
al jaren staan!

De eerste maanden van het jaar zijn altijd
spannend voor een tuinier. Komt alles op?
Bij iedere zonnestraal doe je een rondje
tuin om de groene “neusjes” te tellen van
de opkomende bloembollen.
Het wordt ook al een kleurenpracht met
Crocus, sneeuwklokje (Galanthus) en
Eranthis. Vrolijke bloempjes die staan te
stralen boven de nog donkere aarde of in
het kale grasveld.

Naarmate de zon meer uren per dag
schijnt, komt er ook meer leven in de
tuin. Iedere dag wel is er wel een andere
ontdekking.
In maart begint de narcissentijd. Er zijn
heel veel verschillende narcissen die van
vroeg (maart) tot laat (mei) bloeien. En
het is niet alles geel wat er blinkt! Er
zijn ook al vele witte narcissen en de
kleur oranje komt vaak terug in de
hartjes van de bloemen.

April - Hoogtijdagen

Mei - Toegift

Juni – De ui is in de maand

De maand april staat bekend om de
uitbundige overdosis aan bolbloemen.
Overal waar je kijkt zie je wel een bolletje
bloeien. In het wild langs de bosrand, in
het park en natuurlijk in de tuin.
April is niet alleen tulpentijd. Deze maand
staat ook voor hyacint, blauwe druiven
(Muscari), boshyacinten (Hyacinthoides),
Fritillaria’s en anemonen. En nog veel
meer…….

Wie denkt dat in mei het voorjaar over is
heeft het compleet mis. Mei is de maand
van de toegift. Laatbloeiende tulpen en
narcissen maken het voorjaarsseizoen
langer. Maar er komen ook volledig nieuwe
bloemen in het zicht.
Camassia is hier een goed voorbeeld van.
Mooie blauwe toortsen die de felle kleuren
van het voorjaar langzaam wat afzwakken.
Camassia voelt zich helemaal thuis in natte
borders tussen vaste planten die vechten
om het beste plekje.

Deze maand staat in het teken van de
sierui (Allium). Ze zijn er in veel maten
en soorten. De bloemvorm is vrij
universeel, meestal een bolvorm. Een ui
uit de keuken heeft dezelfde bloeiwijze,
vandaar de bijnaam ‘sieruien’.
Het leuke van deze groep bloembollen is
het feit dat ze mooi combineren in de
vaste planten borden die in juni hoogtij
viert. Veel planten laten in juni het
mooiste van zichzelfzien, de sierui blijft
er echter met kop en schouders
bovenuit steken.
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Juli – In de overgang

Augustus – En het werd zomer

September - Herfstachtig mooi

De maand juli is voor de tuin een
hoogtepunt. Langzaam zal de droogte van
de zomer zijn sporen gaan achterlaten.
Voor de bloembollen is het een
overgangsmaand van het late voorjaar naar
de echte zomer. In juli beginnen de
zomerbollen die je in april en mei geplant
hebt.
De eerste gladiolen, anemonen, Oxalis en
begonia’s bloeien in volle pracht. Zorg dat
je de oude bloemen van de begonia
verwijdert. Dan blijven ze de hele zomer
bloeien.

De echte zomer begint met een explosie
aan kleur van de dahlia’s. Deze ooit zo
ouderwetse zomerbol is weer helemaal
terug van weggeweest! Het leuke is dat
deze come-back gepaard gaat met allerlei
nieuwe soorten.
Populair zijn de dalia’s met een donker
blad. Deze zijn zeer geschikt voor kuipen.
Het leuke van de dahlia is dat je er
gerust wat bloemen uit kan knippen voor
op de vaas. Hij blijft maar bloeien.

Hoewel september nog een hele mooie
nazomer kan geven, maken we ons
langzaam op voor de herfst. Toch zijn er
zomerbollen die juist nu echt opbloeien.
Denk hierbij aan een aantal kuipplanten
zoals Crinum en Nerine.
In de border komt nu de toegift van
bollen als Canna maar ook Crocosmia.
Deze laatste geeft na de bloei een
fantastische bloem-aar, gevormd door
zaadknopjes. Alleen daarom al is hij de
moeite waard om toe te voegen aan de
border.

Oktober - Najaar

November - Amaryllis voor de kerst

December - Kerst op de tuintafel

Als het najaar dan echt is begonnen,
wordt het plotseling bruin in de tuin;
planten sterven af en bomen laten hun
blad vallen.
Toch is er nieuw leven te bespeuren. De in
augustus geplante najaarsbloeiers, vooral
diegene die al jaren hiervoor geplant zijn,
steken de kop op. Even denk je dat het
voorjaar is als de herfsttijloos (Colchicum)
de kop opsteekt. Al snel zie je dat deze
‘krokus’ wel wat fors is. Heerlijk die frisse
kleuren!

Als je nu een amaryllis op pot koopt met
een groeistengel van 10 tot 15 cm, dan
heb je met de Kerst gegarandeerd mooie
kerstbloemen. Er is ruim keuze in kleur en
bloemvorm.
De amaryllis heeft alle voedingsstoffen in
de bol zitten. Je hoeft alleen wat water
te geven. Zet hem niet te warm, dan krijg
je het mooiste resultaat.

Helemaal natuurlijk is het niet, maar wel
mooi! Maak een mooie kerstdecoratie
buiten op de tuintafel. Er zijn al volop
hyacinten op pot te koop. De langzaam
uitklappende bloemspruit is zeer
aantrekkelijk tussen mooi dennegroen en
denneappels, maar ook takken met
bessen.
Een laagje sneeuw of vorst kan de pret
niet drukken. Ze kunnen wel tegen een
stootje.
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De wraak op Narcissus

De narcis dankt zijn naam ook aan de Griekse oudheid. Het verhaal gaat dat Narcissus een mooie jonge man was die voor altijd jong en
aantrekkelijk wilde blijven. Dit kon alleen als hij nooit zijn eigen gezicht te zien zou krijgen. Wan dan zou hij sterven. Narcissus was ongevoelig
voor de liefde van een vrouw. Zelfs op de fraaie nymph Echo werd hij niet verliefd. En ze was bij lange na niet de enige.
Op een dag besloten de afgewezen vrouwen dat het genoeg was geweest. Zij vroegen de godin Nemesis om hulp. Nemesis lokte Narcissus naar een
vijver, om zich op te frissen na een jachtpartij. Moe van zijn reizen, wilde Narcissus zichzelf in het schone water wassen. Maar…. In het
spiegelende oppervlak zag hij zijn eigen gezicht. Voor de eerste keer in zijn leven werd hij verliefd… op zichzelf. Langzaam maar zeker kwijnde
hij weg. Toen zijn familie hem na een tijd ging zoeken, leek het of hij was verdwenen. Op de plaats waar zijn lichaam had gelegen, stond een mooie
bloem - de narcis.

Bollen planten in het najaar

Nu planten, straks genieten
Bloembollen planten is vooral een kwestie van doen. Iedereen kan het! En… succes verzekerd. Wie straks even door de knieën gaat,
wacht een kleurrijke beloning in de lente.
Wanneer planten?
De beste tijd om bloembollen te planten is tussen half oktober en eind november. Dan is het weer
aangenaam en de grond nog warm. Dat is ook het moment dat er vaak lege plekken in de border
komen, waar je prima en makkelijk je bloembollen kunt planten.
Bloembollen die in deze periode de grond in gaan, hebben alle tijd om een mooi wortelnest te vormen.
Daardoor zijn ze beter bestand tegen de eventuele naderende vorst.
Hoe planten?
Zet de bol in de grond met het puntje omhoog en de ‘wortelkrans’ naar beneden. De wortelkrans is
het hoefijzervormige uiteinde van de bol. Het bevindt zich aan de onderkant van het breedste
gedeelte van de bol.
Maak met een plantschopje een gat en maak de grond op de bodem van het gat een beetje los.
Hoe diep planten?
Op de verpakking van de bol staat altijd precies hoe diep ze gepland dienen te worden. Zet de
bloembollen erin en hou een gemiddelde plantafstand aan van twee keer de dikte van de bol. Ofwel zo’n 5 tot 8 cm. Dikke bollen
hebben meer ruimte nodig dan kleine bollen.
Staan ze iets dichter op elkaar? Geen punt, ze doen het heus wel! De bloem zit al in de bol en laat je nooit in de steek. Bedek de
bloembollen met gemiddeld 10 cm aarde. Druk de grond voorzichtig met de hand een beetje aan.
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Lelie: symbool van zuiverheid

De lelie heeft ook een mooie geschiedenis.
Eeuwenoude tekeningen van lelies zijn gevonden
op Kreta. Voor de Assiriers, was de lelie een
heilige bloem. Dez Assyriërs gebruikten lelies
voor medische en cosmetische doeleinden.
Verplette leliebollen zouden infecties genezen
en bloembladeren, gemixt met honing, werden
gebruikt om gezichtsrimpels te verwijderen.
Volgens een Griekse legende kwam de lelie voort
uit melkdruppels die de godin Hera had gemorst
tijdens het voeden van haar kind Hercules. In de
Middeleeuwen was de lelie een symbool van
zuiverheid en de madonna. De witte lelie heeft
nog steeds een symbolische betekenis tijdens
religieuze ceremonies zoals trouwerijen en
begrafenissen.

Water en voeding?
Meestal hebben pas geplante bloembollen geen water nodig. Er zit voldoende
vocht in de grond en er komt genoeg nattigheid vanuit de hemel. Geef ze dus
alleen wat water in extreem droge periodes.
Verwilderingsbollen
Om het makkelijk te maken, zijn er bloembollen die je één keer plant en elk
voorjaar weer bloeien zoals sneeuwklokjes, crocussen, blauwe druifjes en
narcissen.
Maar ook de tulp ‘Spring Green’ en sommige
Alliums (sieruien) bloeien elke lente weer
vanzelf. Eén keertje in het najaar planten en elk
voorjaar opnieuw genieten. Dat is pas
gemakstuinieren!

Gebruik je creativiteit
Bloembollen zijn verkrijgbaar in vrijwel alle
kleuren van de regenboog.
Ook wat betreft, vorm, bloeiwijze en bloeitijd is er een enorme variëteit. Afhankelijk van je
smaak en het beoogde effect, kun je experimenteren met het rijke kleurenpalet en plant gerust
meerdere soorten en verschillende bloeitijden door elkaar.
Kinderen vinden het ook altijd geweldig om met hun handjes in de aarde te wroeten, en helemaal als ze de bollen later op zien
komen. Op naar een kleurig bloeiend voorjaar!

Lasagne!
Voor een leuk verrassingseffect plant je de bloembollen in lagen. Hiermee word je weken lang verrast
door het opkomen van nieuwe soorten en bloeien er maandenlang bloemen.
Dit doe je heel gemakkelijk door de bollen in lagen/etages te beplanten, net als met lasagne. Volg het
stappenplan: simpel, gemakkelijk, snel maar met maximaal resultaat!
Voor een goede afwatering dek je eerst de gaten onderin de pot af met postscherven of kleikorrels.
Zo kan regenwater weglopen en gaan je bollen niet rotten.
Kies voor 2 of 3 lagen bollen, maar wel bollen die op verschillende tijden bloeien dus vroegbloeiers, middenbloeiers en laatbloeiers.
Hiermee word je weken lang verrast door het opkomen van nieuwe soorten en bloeien er maandenlang bloemen in je potten of
bakken.

De keizerskroon
De Latijnse naam van de keizerskroon is Fritillaria imperialis. Grote, oranje
bloemen hangen als een krans van bellen aan het hart van dit bijzondere
bolgewas. En ze hangen niet zonder reden. Volgens een legende bogen alle
bloemen in respect naar Jezus op zijn weg naar Golgotha.
Alle bloemen behalve één. Deze, de keizerskroon, bleef trots (en een
beetje arrogant) rechtop staan. Maar toen Jezus naar deze bloem keek,
werd deze rood van schaamte. En boog zijn hoofd. De glimmende druppels
nectar op de stamper van elke bloem zijn de tranen die de bloem sinds die
tijd vergiet. Deze tranen zijn zo groot, dat ze van de bloemen vallen
wanneer de stamper wordt aangeraakt.
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Hyacint-mania
De naam van deze bloembol komt uit de Griekse mythologie. Hyacinthus
was een mooie atleet die werd aanbeden door Apollo. Tot Apollo's
verslagenheid werd Hyacinthus dodelijk verwond tijdens een wedstrijd bij
het discuswerpen. Uit het bloed van Hyacinthus bloeide een bloem die
later de hyacint werd genoemd. In het midden van de 18e eeuw werd de
bloem een hype toen Madam de Pompadour, officiële minnares van de
Franse Koning Lodewijk XV, besloot dat de tuinen van Versailles moesten
worden verfraaid met hyacinthen. Natuurlijk kon de Franse elite niet
achterblijven, wat de prijs van de plant enorm opdreef……..

Plant de laatbloeiers in de onderste
laag aarde. Deze laatbloeiers kunnen
bijvoorbeeld tulpen, narcissen en
hyacinten zijn. Bedek deze laag met
ca. 3 cm. aarde en plant dan de
volgende laag met wederom ca. 3
cm. aarde en sluit af met de
vroegbloeiers zoals blauwe druifjes
(Muscari) en krokussen. Bedek ook
deze laag bollen ook met aarde (met
min. 5 cm, of ca. tweemaal de
hoogte van bol).
Combinatietip: blauw
Laag 1: anemonen en blauwe druifjes
Laag 2: hyacinten
Laag 3: tulpen

Combinatietip: wit
Laag 1: krokusjes
Laag 2: narcissen en hyacinten
Laag 3: tulpen

Voor direct kleureffect plant je er eventueel heide of winterviolen bovenop. Zet de met aarde en bollen gevulde potten in de winter
lekker beschut en dicht bij elkaar en dan maar wachten op het voorjaar en de uitbundige bloei!

Tips:

Meer kijken:

 Bij lange droogte wel even wat water geven.
 Bij vorst kun je stenen potten op pootjes zetten tegen het kapot vriezen.
 Bij strenge vorst de potten op een beschutte plek zetten, bollen boven de grond zijn
wat kwetsbaarder voor vorst dan bollen in de volle grond.

 Zet wat mooie potten bij je voordeur of op de tuintafel voor extra sfeer.
 Kies voor een vrolijke mix van kleuren of ga voor de rustige stijl en kies één
kleurthema voor alle bollen.
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Natuurles bollen en knollen
Bloembollen planten
De lasagna techniek
Bloembollen in potten
Bollen van vaste planten
Growing amaryllis in pot

Maak een herfstkrans
De symboliek van een krans

De krans is een gesloten cirkel zonder begin of einde, daarmee geeft
hij de oneindigheid van een kringloop aan. In de klassieke oudheid
werden lauwerkransen (laurier) geschonken aan overwinnaars. Een
vergelijkbaar ornament en eerbewijs is de eikenkrans.

Pasen / lente
De paaskrans staat symbool voor de kringloop van het jaar. We
versieren onze deur met een paaskrans om de lente een warm welkom
te heten. We verwelkomen elk seizoen met een nieuwe krans gemaakt
met materiaal uit het desbetreffende jaargetij.
Advent
Het woord 'Advent' heeft zijn wortels in de Latijnse taal. Het woord
'adventus' betekent 'komst' en 'advenire' wil zeggen 'naar iets of
iemand toekomen'. De adventskrans symboliseert de aarde. Hij staat
ook voor het terugkomen van de jaargetijden. De vier kaarsen op de
krans geven de vier weken van voorbereiding naar kerstmis aan. De
eerste adventszondag wordt de eerste kaars aangestoken. Elke
volgende zondag komt er eentje bij. De kaarsen staan symbool voor
het komende Licht.

Gebruikte materialen:
steekschuimkrans - sedum - hydrangea - skimmia - viburnum malusappeltjes - kastanjes – plataan-schors - ijzertang - mes,
allessnijder – corsage-draad - pookdraad - anjerdraad lijmpistool & patroon

Kerstkrans
In de christelijke traditie mocht je deze krans twaalf dagen ophangen.
Kwade geesten en demonen zouden dan je huis voorbij gaan en zo
haalde je het geluk in huis.

Werkwijze:

 maak toefjes met de hydrangea en het sedum door middel
van de corsagedraad

 de viburnum en skimmia snij je schuim kort aan

Rouw / herdenkingskrans
Heel symbolisch voor de rouw of herdenkingskrans is de oneindigheid
van de kringloop. Met een rouw of herdenkingskrans herdenk je het
leven en de eeuwige liefde.

 de appeltjes en kastanjes voorzie je van een dubbel stel
pookdraad

 aan de plataanschors bevestig je een anjerdraad door middel
van warme lijm

 deze voorbereidingen duren het langst maar nu zijn alle materialen klaar om te verwerken



je begint met de skimmia en viburnum te verdelen, let wel op dat bij de binnenkant en buitenrand van de krans de ronde vorm
blijft behouden



vervolgens steek je de hydrangea en het sedum, ook hier rekening houden met de ronde vorm



de krans zit nu al behoorlijk vol (= zonder nog zichtbaar steekschuim) en heeft nog de mooie ronde vorm van de
steekschuimkrans



als afwerking verdeel je de schors, de appeltjes en de kastanjes

De krans is nu klaar!
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Een variatie op deze krans

Meer weten?
Filmpjes:
 Natuurlijke kerstkransen maken
 How to make a Christmas garland
 How to make a Christmas wreath
 Een kerststukje maken
 Winter Christmas wreaths
 Merry Christmas wreath making
Websites:
 Natuurlijke kerstkransen
 Een kerstkrans van afval?
 Een kerstrans maak je zelf!
 Voorbeelden kerstkransen
 Achtergrond van kerstgebruiken

 Kerstkrans voor vogels
Wanneer je dezelfde materialen in groep verwerkt en enkele salixtwijgjes en typhablad over de gehele krans steekt heb je een
totaal andere krans. In deze krans zitten veel meer materialen verwerkt en toch straalt hij rust uit: hij is opener. Dit komt door
het verwerken in groep en het afwerken met de speelse takjes die de krans omringen.
Voor welke van de twee je ook kiest, het is een budgetvriendelijke krans die een stukje van de herfst in je woning brengt.

Een veilige kerstboom
De periode rond Kerst zorgt jaarlijks voor gezellige momenten. De lange donkere avonden worden omgetoverd met kaarsen en
verlichting tot gezellige en vrolijke avonden. Echter is het steeds oppassen geblazen met brandgevaar.
In het kader van het brandgevaar elk jaar wordt hier en daar wel nog eens de hotelbrand in
Volendam op oudejaarsavond 1994 opgehaald. En eigenlijk is dit wel goed, want het houdt de
mensen wakker om toch oplettend te blijven bij het plaatsen van kerstversiering en
kaarslicht. De naalden van kerstbomen bevatten immers etherische oliën waardoor
kerstbomen razendsnel kunnen ontbranden.
De 3 meest voorkomende oorzaken bij brand bij kerstbomen zijn:
1. Defecte, slechte of niet-onderhouden kerstverlichting waardoor kortsluiting ontstaat
met brand tot gevolg.
2. Spelende kinderen in omgeving van kerstbomen waarbij een ongelukje al snel gevaarlijke
gevolgen kan veroorzaken.
3. Het te dicht plaatsen van kerstbomen tegen warmtebronnen (bijvoorbeeld open haarden).

24

Tips om je kerstboom brandveilig te maken (en ja, dat geldt ook voor nepbomen!):

Meer zien?



Wordt er een groot aantal slingers met kerstlampjes aangebracht, sluit er dan niet te veel
aan op dezelfde stekkerdoos. Deze kan bij oververhitting doorbranden met alle gevolgen van
dien. Controleer ook de verlichtingssnoeren. Verlichting die al enkele jaren oud is, kan
beschadigd zijn waardoor de elektrische draden vrij komen te liggen. Gooi deze versiering
direct weg. Koop liever een nieuw exemplaar dan ze zelf te herstellen.



Probeer de kerstboom zo vochtig mogelijk te houden. Plaats daarom liever een kerstboom
met wortelgestel en geef hem op geregelde tijdstippen wat water. De wortels zullen dat
vocht gaan opnemen, waardoor de naalden en takken niet zo snel zullen uitdrogen.
Een groeiende spar zal niet zo snel vuur vatten, maar bij een uitgedroogd exemplaar zijn enkele vonkjes al voldoende om een
brand te laten beginnen.



Heeft de kerstboom geen wortels, dan kan in een grote emmer met vochtig zand geplaatst worden. Indien mogelijk, plaats de
boom dan liever in een waterreservoir.
Vroeger werden kerstslingers gewoon door
de mensen zelf gemaakt. Het was voor veel
gezinnen een gezamenlijke activiteit. Voor
het maken van de kerstguirlandes werden
dennen-, sparren- of cederbomen gebruikt.
Daarnaast werden er ook andere natuurproducten gebruikt zoals mossen en
gedroogd fruit.
Vanaf het begin van de twintigste eeuw
overspoelden kunstmatige kerstdecoraties
de markt. Tegenwoordig wordt het
gebruiken van natuurlijke materialen voor
kerstguirlandes weer meer populair. Het ziet
er erg indrukwekkend uit als het huis
versierd is met echte stukken dennengroen.

Brandveiligheid tijdens de kerst
Kerstboom in brand
Veilig kerst en oud-en-nieuw vieren
Waarom impregneren?
Hoe kan ik impregneren?
Brandveilige kerstversiering



Kerstbomen die geplaatst worden zonder wortels, worden het best recht
afgezaagd op een aantal centimeter boven het wortelgestel. Het lijkt
misschien meer praktisch om deze schuin af te zagen om hem beter in de
pot te kunnen stoppen, echter recht afgesneden zal de boom meer vocht
kunnen opnemen.



Kerstversiering in de boom is leuk en mooi, maar wanneer je niet thuis bent
schakel dan de kerstverlichting uit (scheelt ook op de
electriciteitsrekening!).



Kaarsen, fonduestellen en kachels horen uiteraard niet thuis in de nabije
omgeving van de kerstboom. Zeker wanneer de kerstboom bedekt is met
kunstsneeuw.



Probeer liever niet de truc met de haarlak om uitvallende naalden tegen te
gaan. Haarlak is bijzonder ontvlambaar. Kies dan liever voor een duurdere
kwaliteitsboom die langer zijn naalden kan houden.



Zorg dat de boom stevig staat en niet kan opvallen.



Het gebruik van brandvertragers is een niet verkeerde keuze. Dat product kan op de kerstboom gespoten worden, en zorg
ervoor dat alle takjes zowel boven- als onderaan behandeld worden. De behandeling doe je liever niet binnenshuis (want goed
tegen brand, maar niet voor je longen!).

Kerstsfeer uit eigen tuin
Hieronder, ter inspiratie, wat impressies van kerstversiering die andere tuinkabouters maakten van hetgeen ze in hun tuin, het bos
of in de voorraadkast vonden:
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Wat je nog niet wist over kerstmis…….
Mexico – Rood ondergoed voor meer liefde
Zou je in het komende jaar een nieuw lief willen? Doe dan zoals de Mexicanen en draag tijdens de feestdagen rood ondergoed. Volgens een oude
Mexicaanse traditie zorgt het dragen van rood ondergoed op oudejaarsavond immers gegarandeerd voor een nieuwe liefde in het komende jaar.
Eerste elektrische kerstversieringen
Minder is beter, is een term die niet opgaat als we het over elektrische kerstlichtjes hebben. Meer
kleuren en lichtjes staan immers garant voor meer sfeer. Toch is het gebruik van elektrische
kerstversieringen nog niet zo heel lang een gewoonte. De eerste elektrische lichtjes voor kerstbomen
deden immers pas in 1895 hun intrede.
Kerstboom op zijn kop
De kans is groot dat je het nog nooit gezien hebt: een kerstboom die ondersteboven staat. Het is niet alleen een origineel
zicht, het is ook bijzonder praktisch. Het feit dat de kerstboom op zijn kop staat, zorgt er immers voor dat er onderaan
de kerstboom meer plaats is om cadeautjes te plaatsen. De kerstboom op zijn kop werd oorspronkelijk bedacht voor
handelaars en is voor $600 te koop bij Hammacher Schlemmer.
Bulgarije – Vasten voor Kerstmis
Bulgarije is waarschijnlijk één van de weinige landen waar het niet leuk vertoeven is met Kerstmis. Eén
maand voor Kerst begint immers officieel de vastenperiode. Dit vasten is bedoeld om onze lichamen en
zielen te reinigen, kwestie van in vorm te zijn voor het grootste feest van Jezus Christus. Kerstavond is
de laatste avond van deze vastenperiode.
Kerstmis
Het woord christmas (Engels voor Kerstmis) komt oorspronkelijk van het oud Engelse woord Cristes
Maesse wat Christ’s mass (de mis van Christus) betekent. De afkorting Xmas wordt door velen gebruikt
als afkorting om tijd en inkt te besparen. Conservatief Amerika vindt de X in Xmax niet kunnen en zegt
dat het een belediging van de godsdienst is. Bizar genoeg is de eerste letter van het Griekse woord voor
Christus Chi (dus X).
Duurste kerstboom ter wereld
Soo Kee Jewellery, een juwelier uit Singapore, maakte ooit een kerstboom bestaande uit 21798
diamanten (in totaal 913 karaat) en 3762 kristallen kralen.
Grootste kerstboom ter wereld
Ook voor de grootste kerstboom ter wereld moeten we in Azië zijn. Ongeveer 70 werknemers van de Yilong Media Company van China hebben
aan een reusachtige kerstboom gewerkt die bestaat uit zeven verdiepingen en 350 grote kerstbomen.
Jingle Bells
Het leuke Jingle Bells is zonder twijfel één van de populairste kerstliedjes ooit, maar oorspronkelijk was het nummer helemaal niet voor
Kerstmis bedoeld. Het werd daarentegen gemaakt als liedje voor Thanksgiving en het is pas jaren later dat Jingle Bells een kerstliedje is
geworden.
Finland – Sauna, aardappelen en pap
Finland is een land boordevol rituelen als het op Kerstmis aankomt. Het begint ’s morgens al met een typisch
kerstontbijt van pap met rijst, melk en room. Daarna gaat het hele gezin samen naar de sauna. Eenmaal terug thuis
krijgt iedereen een bezoekje van de kerstman. Er wordt glögg gedronken, een warme drank op basis van amandelen en
druiven. ’s Avonds is het tijd voor een traditionele kerstmaaltijd. Deze bevat altijd ham en aardappelen.
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Schrijven op muren
Heb je wel eens gehoord van mos graffiti? Mos graffiti is een originele manier om je muren, of iets anders, te versieren. Je kan er
al je creativiteit in kwijt!
Hoe werkt het?
Ondanks dat het mos ‘graffiti’ heet, wordt het meestal met een dikke kwast aangebracht. Het beste kun je eerst met een
(stoep)krijtje het ontwerp maken op de plek waar je het mos wilt. Op hout, beton of steen werkt het beste.
Breng de verf aan met een dikke kwast en spuit met een plantenspuit vervolgens elke dag een beetje water over de verf. Binnen
enkele dagen zal het mos gaan groeien.
Tip:
als het niet snel groeit, kun je om de paar dagen nog een laagje mos graffiti toevoegen. Zorg er wel voor dat het altijd vochtig
blijft.

Wat heb je nodig?
1. 50 cl yoghurt of een blikje bier.
2. Theelepel suiker
3. Blender of een mixer
4. Emmer of kom
5. Dikke kwast
6. Eventueel een mesje en limoensap
7. Een handvol mos uit het bos of uit de tuin

Hoe maak je het?
1. Was het zand uit het mos.
2. Meng het mos met yoghurt/bier in de blender/ mixer.
3. Voeg een theelepel suiker toe en mix het nog een keer.
Na een paar minuten mixen krijg je een verfachtig papje. Wanneer het
papje te dik wordt kun je er water bijvoegen en als het te dun wordt kun je
nog wat yoghurt toevoegen. Je kunt het ook in de koelkast bewaren om te
zorgen dat het wat steviger wordt.

Verwijderen of aanpassen
Is je kunstwerk niet helemaal gelukt? Met een mesje kun je het weghalen,
maar dan groeit het weer terug. Het beste kun je het met de hand
verwijderen en daarna de oppervlakte insmeren met limoensap. Dit zorgt
ervoor dat het op die plek niet meer terug groeit.
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In de moestuin
In de groententuin:



De groentetuin net en onkruidvrij houden. Indien dit nog niet gebeurd is kun je de moestuin nog snel omspitten. Door het
omspitten kan de regen, sneeuw en de vorst makkelijker door de spleten zodat de grond zal verkruimelen wat de
bodemstructuur ten goede komt. Tuinkabouters met een kleigrond moeten sowieso hun land omspitten.



Het is belangrijk om de moestuin vrij te houden van water(plassen). Graaf geulen zodat
het kan wegvloeien naar de grachten. Een natte bodem zal in het voorjaar veel trager
opwarmen waardoor je ook later kunt beginnen zaaien, planten, etc.



Wil je je grond nog sneller beplanten in het voorjaar dan kun je winterbedden
opzetten. Winterbedden zullen water goed weg laten vloeien, kunnen nog beter
doorvriezen en zullen in het voorjaar nog sneller opwarmen.



Witloofwortels rooien en enkele weken laten rusten om daarna in te kuilen.



Knolselderij van het veld halen voordat het begint te vriezen.



Aspergegroen afknippen.



Pastinaak oogsten



Scheuren van rabarber.



Voor het oogsten van groene kolen en spruiten kan je beter wachten tot het er eerst eens goed op heeft gevroren. Bij
vriesweer wordt namelijk het zetmeel in de plant omgezet in suikers wat de smaak ten goede komt.



Meer over het telen van groenten

In de fruittuin:



Bessenstruiken kunnen worden vermeerderd door winterstek



Frambozen voorzien van een laagje stalmest.



Snoeien van de fruitbomen.



Plant fruitbomen.



Meer over het kweken van fruit

In de kruidentuin:



Vanaf nu niet meer oogsten



Verzamel de laatste zaden



Meer over kruiden

Meer kijken:







Groenten kweken in de winter
Pastinaak kweken
Spruitjes, hoezo?
Winterstekken
Fruitboom snoeien
Succesvol bomen planten

Wat te doen met afgevallen blad?
Hoe komt het eigenlijk dat blad verkleurt in de herfst? Dat heeft te maken met het korter en kouder worden van de dagen. De
boom of plant krijgt het moeilijker om te overleven. De groene bladkleur (pigmenten die chlorofyl bevatten) is het resultaat van
veel licht. Chlorofyl regelt de zuurstofhuishouding van de plant. Als de dagen korter en de nachten kouder worden, lukt het de plant
niet meer om nieuw bladgroen aan te maken. Het blad verliest zijn groene kleur, andere aanwezige pigmenten die niet afhankelijk
zijn van licht komen dan naar voren. Die breken langzamer af dan het groen. Dat zijn de typische herfstkleuren. Koude nachten en
warme, zonnige dagen leveren de mooiste kleuren op.
Als de bomen hun kleurrijke herfstmantel afwerpen en de grond , altijdgroene planten en het gazon, want de vochtige bladeren
kunnen verrotting veroorzaken. Doordat het zonlicht wordt tegengehouden, ontstaan er lelijke bruine plekken in het gazon.
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Maar bladeren zijn niet overal onwelkom. Zo mag zich een laag tot 10 cm dik ophopen onder
bomen, struiken, heesters en op in de winter braakliggende bloem- en groentebedden. De
bladeren kunnen het best voorzichtig met een tuinklauw de grond in worden gewerkt en bedekt
met wat aarde, zodat ze niet wegwaaien en zodat het ontbindingsproces wordt versneld.
Zo zorg je voor een snelle vorming van verse, rijke humus die zal bijdragen aan een hernieuwde
bloemenpracht in de volgende lente. De snel verrottende bladeren van bloeiende heesters en
vruchtenplanten zijn het best geschikt voor deze procedure, waarbij de compost in de grond zelf
wordt gevormd.
Bij deze bijzonder praktische methode om
grote hoeveelheden bladeren te verwerken
Wat te doen met al dat blad
fungeren de voedingsstoffen in de bladeren
Afgevallen herfstblad
en het snoeisel als ecologische bemesting.
Een bladkorf maken
Ecologische tuin in de herfst
Een deken van bladeren over de planten
Waarom kleuren de bladeren?
houdt ze warm en beschermt ze tegen lage
temperaturen.
Vergeet echter niet om overgebleven bladeren in de lente te verwijderen,
zodat er voldoende frisse lucht en zonlicht bij de planten kan komen.

Meer zien?

Een andere goede bestemming voor de bladeren is de aanleg van egelnestjes.
Hiermee draag je bij aan de bescherming van deze dieren, die in sommige
landen op de lijst met beschermde diersoorten staan. Dit komt voornamelijk
doordat veel mensen hun tuin zo goed opruimen dat er geen plaats overblijft
waar egels beschutting kunnen vinden en nesten bouwen. Dus laat eens een
hoopje bladeren en twijgjes liggen.
Dit kleine dier, dat in de schemering en 's nachts actief is, doet er absoluut
iets voor terug. Larven, regenwormen, spinnen en slakken staan boven aan het
menu van deze kleine tuiniersassistent. Dus egels kunnen je helpen een deel
van je tuin vrij te houden van insecten en ongedierte. En omdat egels geen
groenten lusten, hoef je je geen zorgen te maken over je fruit- en
groentebedden!
Heb je daarna nog steeds blad over? Vul een vuilniszak, niet te vol, met
afgevallen en vochtige bladeren. Vochtige bladeren bevorderen de omzetting.
Knoop vervolgens de vuilniszak dicht, prik er een aantal gaten in en plaats de
zak in de schaduw.
Tussentijds kan je de zak af en toe omschudden om het omzettingsproces te
versnellen. Na een jaar is je bladaarde klaar en kun je het als mulch
gebruiken of mengen met aarde bij het planten.

Wist je dat:
 mensen die geboren zijn in de herfst langer leven? Uit
onderzoek blijkt dat mensen die in de herfst zijn
geboren gemiddeld een half jaar langer leven.
 veel mensen spinnen koppelen aan herfst maar dat dit
niet klopt? Spinnen zijn er namelijk het hele jaar. In de
herfst zijn de spinnen volwassen geworden en dus
gemakkelijker te zien. Spinnen worden in het voorjaar
of in het najaar volwassen (uitgezonderd enkele
soorten die in de winter volwassen worden). Zodra het
kouder wordt zie je steeds minder spinnen, ze kunnen
namelijk niet tegen vorst en gaan op zoek naar een
warme plaats.
 dauw echt bij de herfst hoort? De nachten worden
kouder, de grond koelt daardoor meer af. De waterdamp die onzichtbaar is en die in de warme lucht van de
dag zit, condenseert tot dauw, waterdruppels.
 veel dieren in de herfst voorbereidingen treffen voor
de komende winter? Vogels en vlinders trekken naar
het zuiden, andere gaan extra eten om goed voorbereid
aan de winterslaap te kunnen beginnen. Sommige gaan
niet in winterslaap maar leggen wel een voorraad aan in
de herfst, dan kunnen ze in de winter lekker binnen
blijven. De worm graaft zich in en de reeën en vossen
krijgen bijvoorbeeld een dikkere vacht.
 paddenstoelen ook niet iets is van alleen in de herfst?
Paddenstoelen hebben vooral een vochtige omgeving
nodig en ja daar is de herfst natuurlijk ideaal voor. De
zomer is wel heel belangrijk voor het zien van paddenstoelen in de herfst. Is het nat en warm in de zomer,
dan zie je veel paddenstoelen. Een droge, koude zomer
geeft weinig paddenstoelen. Maar je kunt dus het hele
jaar door paddenstoelen zien, behalve bij langdurige
droogte in de zomer en veel vorst in de winter.
 herfst een moeilijk rijmwoord is? Probeer maar eens
wat te rijmen op het woord herfst…….

Op de grote (compost)hoop
Compost is het resultaat van een proces waarbij micro-organismen ervoor zorgen dat plantenreste worden omgezet in een
waardevolle voedingsbron voor andere planten. Compost heeft interessante eigenschappen.
Nadat het in de grond is getrokken verandert het de structuur ervan, zodat
deze lichter wordt en vocht beter vasthoudt. Ook worden voedingsstoffen
langer bewaard en meer geleidelijk aan de planten afgegeven. Daarnaast heeft
het een isolerende werking, waardoor wortels minder last hebben van
temperatuurverschillen. Planten die in een compostrijke bodem staan zijn
sterker en gezonder en zijn opvallend minder vatbaar voor ziekten.
Bacteriën, schimmels, pissebedden en compostpieren lossen elkaar af in het
vanzelf, je hoeft er in principe niets voor doen ...
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Welke stoffen kun je composteren?
Je kunt afval van fruit en groenten gebruiken, maar ook andere plantaardige resten. Een kleine opsomming: aardappelschillen, afval
van groenten en fruit, biologisch afbreekbare verpakkingen, bladeren, dennennaalden, doppen van noten, eierschalen, koffiefilters,
hooi, kamerplanten, koffiedik, snijbloemen, stro, takjes, theebladeren, theezakjes (labeltjes eraf), uitwerpselen van planteneters,
versnipperd snoeihout.
Zorg voor zo veel mogelijk diversiteit te zorgen en meng de verschillende materialen
goed. Je kunt een onderscheid maken tussen enerzijds groen, vochtig materiaal
(zoals bladeren, groenten en fruit) en anderzijds bruin materiaal (zoals hout,
notendoppen, koffiegruis). Een compostvat moet zowel groen als bruin materiaal
bevatten, liefst van beide even veel.
Deze materialen mogen beslist niet worden gebruik: gekookte groenten of
aardappelen. aarde, as, beenderen, blik, reinigings-middelen, dierlijk afval, distels en
ander onkruid, houtskool, ijzer, kattenbakvulling, kunststof, metaal, olie, saus,
snoeihout van meer dan 2 cm. dik, stenen,
volle stofzuigerzakken, timmerhout met
verf, vernis of impregneermiddel,
uitwerpselen van vleeseters, vet, vlees, wegwerpluiers, zand.
http://www.freewebs.com/belevenissen-van-eentuinkabouter/allesovercompost.htm

Compostcontainers
Compostvaten, ook wel compostcontainers genoemd, zijn in alle maten en kleuren te krijgen
in een tuincentrum. Plaats de compostcontainer op een zonnige plek, want warmte versnelt
het proces. Een compostcontainer verspreidt over het algemeen geen geur, maar zet hem
voor alle zekerheid toch maar achter in de
tuin… http://www.freewebs.com/belevenissen-van-eentuinkabouter/allesovercompost.htm
Maak zelf een composthoop
In plaats van een compostcontainer te kopen kunt je er ook zelf één maken. Die is minder mooi maar veel goedkoper en even
effectief. Maak een kubusvormige constructie van hout en bevestig kippengaas op drie van de vier zijkanten. Houd er rekening mee
dat er na verloop van tijd behoorlijk veel druk op het gaas zal komen te staan.
Maak op dezefde wijze een los vierde paneel dat als "deur" fungeert. Plaats aan de
binnenkant van het gaas wat stukken karton en leg bovenop steeds een stuk plastic
of karton om te beletten dat het compost uitdroogt.
In een composthoop kun je best beginnen met een laag van 10 cm. dik die bestaat uit
tamelijk grof materiaal. Zo voorkom je de vorming van luchtdichte en rottende
lagen. Breng daarna eventueel een laagje magnesiumhoudende landbouwkalk aan en
voeg daarboven alle mogelijk composteerbare stoffen toe, luchtig en goed
vermengd. Om de 20 cm. kun je desgewenst een laagje kalk toevoegen om het proces
wat te versnellen, maar dat is geen verplichting.
Een composthoop moet bovenaan afgedekt zijn om uitdroging te voorkomen. Na enkele maanden zal de temperatuur in de hoop gaan
dalen omdat de zuurstof is opgebruikt. Haal de hoop daarom regelmatig zoveel mogelijk door elkaar met een riek en dek hem
opnieuw af. http://www.freewebs.com/belevenissen-van-een-tuinkabouter/allesovercompost.htm

Zuurstof in de compostcontainer
Deze is onontbeerlijk. Een goede luchtcirculatie is dus onontbeerlijk. Warme lucht stijgt weliswaar vanzelf maar als je te veel vast
of nat materiaal ineens toevoegt, kan dit een ondoordringbare laag vormen. Daarom is bijvoorbeeld gras uit de opvangbak van de
grasmaaier niet erg geschikt. Als je het toch in het compostvat kwijt wil, zorg er dan voor dat het goed met andere, lossere
materialen vermengd is en gebruik het in kleine hoeveelheden. Elke compostcontainer heeft onderaan gleufjes om de lucht te laten
binnenstromen. Het is een goed idee om op de bodem eerst een dikke laag takjes of gehakseld snoeiafval te leggen om te
voorkomen dat deze ze na verloop van tijd zouden dichtslibben met zachte substantie. http://www.freewebs.com/belevenissenvan-een-tuinkabouter/allesovercompost.htm
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Temperatuur en vochtigheid
Hoge temperaturen versnellen het composteringsproces. Gedurende warme
periodes in de zomer kun je de inhoud van het compostvat bijna zienderogen
zien afnemen. In de winter daarentegen lijkt het alsof er helemaal niets
gebeurt. Compost is het meest actief in de eerste helft van het composteringsproces. De temperatuur in een compostvat kan dan gemakkelijk
stijgen tot 60 à 70 graden Celsius.
Echter, hoe hoger de temperatuur van het compost is, des te sneller het
uitdroogt. De na te streven ideale vochtigheid hangt niet alleen af van de
temperatuur maar ook van de fase van het composteringsproces en de
structuur van het materiaal.
Om te weten of je water moet toevoegen kunt je een handvol halfrijp compost stevig samenknijpen. Als er totaal geen water
vrijkomt is de compost te droog; als de compost als tussen je vingers wegglijdt is het te nat. Denk er bij warm weer aan regelmatig
met een gieter of tuinslang wat water bovenaan uw compostvat toe te voegen, want eenmaal opgedroogd stopt het
composteringsproces onverbiddelijk. http://www.freewebs.com/belevenissen-van-een-tuinkabouter/allesovercompost.htm

Wanneer is de compost klaar voor gebruik?
Na ongeveer een jaar is het compost klaar om in de tuin gebruikt te worden. Het is normaal dat er
hier en daar nog kleine takjes en brokjes hard materiaal inzitten, en als u van plan bent om het in
"droge" toestand tussen uw planten te verspreiden en nadien eventueel lichtjes in te werken
hoeft u zich hier niets van aan te trekken. De kleine stukjes zullen verder vergaan in en op de
grond tot er totaal niets van overblijft.
Hakselen
Als je nog geen hakselaar hebt kun je overwegen er één aan te schaffen, eventueel samen
met de buren of de moestuinvereniging. Tegenwoordig biedt elk tuincentrum meerdere
modellen aan. In een middelgrote tuin met bomen ga je minstens éénmaal per jaar de
ongewenste takken te lijf en het is zonde om al dat prima compostmateriaal verloren te
laten gaan…

Meer zien?

School TV: zelf compost maken
Vroege Vogels: composthoop
National Geographic: making compost
Dirt, the movie
Life in the compost heap

Compost-bezorgers
In een composthoop zitten ontelbaar veel diertjes en organismen die met elkaar het afvalverwerkingsproces voor hun rekening nemen. Als je de
bovenlaag van een lekker werkende hoop omwoelt vallen de belangrijkste werkers al snel op. Het zijn hele kluwens regenwormen, het kleine
broertje van de soort die in de volle grond leeft. Zij eten van het grove organische materiaal en maken het fijn. De uitgescheiden wormenmest
kan weer door kleinere organismen verder verteerd worden.
Ook pissebedden leven massaal in de composthoop en knagen aan het plantaardige materiaal. Pissebedden horen bij de kreeftenfamilie en
hebben geen longen maar kieuwen. Vandaar dat ze in een vochtige omgeving moeten leven. Verder zitten er nog massa’s mijten (een spinachtige)
en springstaarten in.
Schimmels en bacteriën zorgen uiteindelijk voor het omzetten van het verteerde afval in voor de planten opneembare voedingsstoffen.
De profiteurs
Al dat compostpersoneel is natuurlijk een lopend buffet voor kleine roofdieren. Spitsmuizen en egels bijvoorbeeld: een composthoop is hun
meest geliefde overwinteringsplek vanwege de temperatuur en de regenwormen. Stel je voor, als je even wakker wordt: ontbijt op bed! Ook
‘echte’ muizen zoals de bosmuis en huismuis komen er graag.
Helaas vinden ook ratten in de composthoop een gedekte tafel. Vooral de gekookte etensresten zijn in trek. Fijn gaas (dubbeltjesgaas) kan
hiertegen helpen, maar moet dan ook op de bodem liggen. Daarnaast moeten deksel en luchtopeningen ook ontoegankelijk zijn. Mocht je ratten
aantreffen, gooi dan gekookte etensresten in de groene container.
Direct aan de bron
Pompoen-, courgette-, komkommer- en meloenplanten houden van veel compost, veel vocht én van warme voeten. Met andere woorden, ze doen
het geweldig als je ze in een composthoop plant!
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Allemaal Beesjes: Help de vogels de winter door
Voederhuisjes
Voederhuisjes zijn te koop in allerlei soorten en maten. Het dakje dat erop zit, heeft het voordeel dat het gestrooide voer niet nat
wordt. Nadeel is dat sommige vogels er moeilijk op kunnen landen.

Een simpele voedertafel is gemakkelijk zelf te maken. Hij bestaat uit een plank met lage opstaande randen op een paal. Openingen
op de hoeken zorgen voor afvoer van regenwater. Zo'n tafel heeft als voordeel dat de vogels er gemakkelijk op kunnen landen en
dat je ze beter kunt zien. Nadeel is dat het voedsel nat wordt en kan gaan schimmelen.
Waar je ook voor kiest, belangrijk is dat je het huisje of de tafel regelmatig schoonmaakt met heet water en een borstel. Zo
verwijder je uitwerpselen, beschimmelde resten en allerlei bacteriën waar vogels ziek van kunnen worden.

Meer zien?

Hoe maak je een vetbolletje?
Zelf een vogelhuisje bouwen
Laat vogels niet in de kou staan
Een tuin vol vogels
Wintervoeding voor vogels

Zomer- en wintertypes, doortrekkers en
standwerkers
Vogels die in Nederland broeden en in de herfst naar het zuiden
trekken noemen we zomervogels. Wintervogels zijn de noordelijkere
soorten die de winter in Nederland doorbrengen.
Vogels die Nederland alleen maar passeren op hun trek naar het zuiden
noemen we doortrekkers. Vogels die niet trekken en die dus het hele
jaar zo'n beetje in de omgeving van hun broedgebieden te vinden zijn,
noemen we standvogels.
Natuurlijk laat Moeder Natuur zich niet in hokjes stoppen. Ook in de
vogelwereld is niet alles wat het lijkt! Vogels die je het hele jaar door
tegenkomt blijken lang niet altijd standvogels te zijn. De merel,
bijvoorbeeld, kun je het hele jaar door zien, maar een deel van de
merels die in Nederland broeden, trekt in de herfst naar ZuidwestEuropa en Engeland. Uit noordelijkere landen komen dan merels naar
Nederland om hier de winter door te brengen. Sommige soorten die
tot de standvogels worden gerekend, zoals de spreeuw, lijken per jaar
te beslissen of ze blijven of vertrekken.
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Nog meer voederplaatsen
Een voederhuisje of -tafel is ervoor om voer op uit te strooien
of om er bakjes met speciaal voedsel op te zetten. Maar er
zijn meer mogelijkheden om de vogels te bedienen. Zo zijn er
vogels die het liefst op de grond eten. Voor hen kun je op het
gezoon een speciale strooiplaats aanleggen, afgezet met
stenen. Er zijn ook speciale voedersilo's in de handel, voorzien
van een berschermende kooi. Dit om te voorkomen dat er
rondzwervende dieren als muizen of eekhoorns aan het voedsel
zitten.
Vogels als mezen, sijsjes en spechten eten liever bungelend
dan zittend op een voedertafel. Behalve met vetbollen en
pindanetjes kun je deze vogels trakteren op een uitgebreid
aanbod van alle mogelijke hangende toestellen, waar ze zaden
en pinda's uit kunnen peuteren.
Het vogelinformatiecentrum van de Vogelbescherming
Nederland in Zeist biedt een ruime keuze uit verantwoorde en
slimme voedselautomaten voor allerhande soorten vogels.

Het enige wat je hoeft te doen is de goede plek uitkiezen waar je ze kunt ophangen. Dus buiten bereik van katten, met een
vluchtbosje in de buurt en mogelijk vlak voor het raam, waar je van heel dichtbij kunt genieten van de smullende vogels.

Wanneer voederen
's Morgens vroeg is het een drukte van belang rond de voedertafel. De vogels hebben de hele lange nacht niet kunnen eten en
rammelen nu van de honger. Kleine vogeltjes verliezen 's nachts soms wel tien procent van hun lichaamsgewicht. Door hun
lichaamstemperatuur van veertig graden hebben ze een hoge verbranding. Zorg er dus voor dat de tafel op dat moment goed gevuld
is (vul 's avonds het voer aan).
Met regelmaat voeren is belangrijk. De vogels moeten op je kunnen rekenen! Vaak hebben ze elke dag een vaste route en weten ze
precies wat er waar te halen valt. Op deze manier komen ze de winter door.
Begin met de wintervoedering vanaf november. Ook na de winter kun je met mate blijven
voeren. Als de vogels eieren leggen en jongen hebben, kunnen ze wel iets extra's
gebruiken. Hetzelfde geldt voor de late zomer, wanneer de rui intreedt. Meestal vinden
vogels zelf voldoende voedsel, maar met slecht weer kunnen ze je hulp goed gebruiken....
Over smaak valt niet te twisten
Hieronder wat tips over wat je het beste kunt voeren aan de verschillende vogelsoorten
in je tuin:



Merel, kransvogel, koperwiek, zanglijster en spreeuw:
Deze groep vogels kun je voeren op een strooiplaats op de grond. Geef ze brood,
gewelde krenten en rozijnen, geraspte kaas, fruit, schillen, klokhuizen, alle soorten
bessen, gekookte rijst of aardappel



Koolmees, pimpelmees, kuifmees, zwarte mees en staartmees:
Voeren op de voedertafel of -huisje en ophangen in bomen of struiken (buiten het
bereik van katten). Geef ze vetbollen, ongebrande en ongezouten pinda's, halve
kokosnoot, vogelzaad, zonnepitten



Specht, boomklever en boomkruiper:
Voer op een rustige plek in de tuin. Maak het voer vast aan takken of boomstammen.
Geef ze spekzwoerd, ongezouten pinda's en noten, vetbollen, zonnepitten, kaas zonder
korst, ongezouten pindakaas (aan de boom smeren)



Huismus, ringmus, vink, keep en groenling:
Voedsel op de grond strooien maar op de voedertafel kan ook. Geef ze: bruin brood, onkruidzaden, gemengd strooizaad,
zonnepitten.



Winterkoning, heggemus en roodborst:
Dit zijn kieskeurige insectenetertjes en vaak nog schuw ook. Op de voedertafel komen ze niet graag. Zet het voer in schaaltjes
onder heggen of struiken. Geef ze universeel voer, meelwormen, broodkruimels, maden, larven, ongekookte havermout.
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Zelf vetbollen maken







Meng in een grote kom universeel vogelvoer, muesli, rozijnen, pinda's etc. Je kunt ook speciaal
voer voor insecteneters gebruiken.
Smelt in een pan enige blokken Ossenwit of iets dergelijks. Als het helemaal gesmolten is laat je
het afkoelen tot het mengsel dik begint te worden.
Meng dan het mengsel erdoorheen en laat nog wat verder afkoelen.
Wanneer het mengsel zover is afgekoeld dat je het kunt kneden, doe je het in bekertjes waarin je
eerder al een spijker aan een touwtje hebt gehangen.
Wanneer de blokken hard geworden zijn, kun je de bekertjes ervanaf pellen.
Je kunt ze nu ophangen op een plek waar de vogels er veilig van kunnen eten (buiten het bereik van
katten en eventuele roofvogels!).

Allemaal Beesjes: Bouw een dierenhotel
We kunnen solitaire bijen en andere nuttige insecten helpen door ze een nest- c.q.
overwinteringsgelegenheid aan te bieden. Een insectenhotel maken uit een houtblok is
één van de vele mogelijkheden. Het is niet alleen leuk en leerzaam maar bovendien
belangrijk. Belangrijk omdat insecten nodig zijn voor de bestuiving en dus bij het
voortbestaan van vele gewassen en (wilde) planten.

Benodigd materiaal
Enkele houtblokken, wat ophanghaakjes en
een stukje dakleer. De houtblokken moeten
onbeschilderd zijn en liefst al wat ouder. De
voorkeur gaat uit naar hardhout dat niet
bloedt zoals eik of kastanje. Beter geen
zacht hout omdat dat te vezelig is. Bij
vochtig weer kunnen hierdoor de vleugels
worden beschadigd.
Werkwijze
Boor gaten van verschillende diameter variërend van 2 tot 12 mm. Laat één zijde van de
boorgaten dicht. Houd de diepte van een normale boorlengte aan en boor de gaten schots
en scheef door elkaar. Als je de gaten allemaal op een rijtje te laten boren kunnen de bijen
moeite krijgen bij de oriëntatie. De gaten mogen zowel horizontaal, diagonaal of zelfs
verticaal worden geboord.
Ophangen
De houtblokken kunnen worden opgehangen op een droog, beschut en zonnig plekje. Bij
voorkeur een beetje uit de wind. De ophanghoogte maakt niet zovele uit maar voor goede
observaties is op kijkhoogte wel zo makkelijk.
Wees creatief!
Als je je maar aan bovenstaande regels houdt, kun je van je
insectenhotel natuurlijk de mooiste kunstwerken maken!
En als je niet zo handig bent....
Bind dan een bundeltje strootjes, holle stengels en/of stukjes
bamboe bij elkaar en hang deze op een beschut plekje. Ook
hiervoor zullen de gevleugelde zesvoeters je dankbaar zijn!
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Meer zien?

Insectenhotel: 8 voorbeelden
Een nestje voor bijen
Home made deluxe insect
hotel
Nog eens 21 voorbeelden

Wat je (misschien) niet weet over bijen en hommels
 Op de hele wereld bestaan wel 20.000 verschillende soorten bijen. In
Nederland komen meer dan 300 soorten bijen voor.
 De meeste bijen leven in hun eentje. Dat zijn solitaire bijen. Ook
solitaire bijen zijn verantwoordelijk voor de bevruchting (bestuiven) van
bloemen.
 Alleen bijen die in een volk leven, kunnen steken met hun angel. Ze doen
dat alleen in noodgevallen. Zo verdedigen ze zichzelf of het volk. Ze
steken nooit zomaar. Dat zou ook heel dom zijn, want een bij die steekt,
verliest haar angel en gaat dood.
 Hommels botsen tegen je aan als waarschuwing dat je opzij moet gaan.
 Hommels hebben vleugels die te klein zijn in vergelijking met hun
omvang. Door hun vleugels razendsnel op en neer te bewegen creëren ze
luchtwervelingen die ze gebruiken om te kunnen opstijgen. Alvorens te
gaan vliegen, moeten ze eerst opwarmingsoefeningen doen.
 Als ze eenmaal “airborne” zijn, kunnen hommels 3 meter per seconde
vliegen en hun vleugels 130 keer per seconde op en neer slaan. Op deze
manier kunnen ze 60 kilometer per dag afleggen?
 Hommels die zich aangevallen voelen laten vaak een verdedigingshouding
zien. Ze liggen dan op hun zij of op hun rug met de poten en angel
uitgestoken. In tegenstelling tot bijen kunnen zij wél meermaals steken
maar doen dat slechts in geval van uiterste nood.
 Hommels en bijen zien kleuren anders dan wij mensen. Ze zien
bijvoorbeeld geen rode kleuren en zijn dus in zeker zin kleurenblind. Ze
zien wel het UV-licht.
 Op koude (lente)dagen kun je weleens een hommel tegenkomen die die
niet meer in staat is om te vliegen. Het diertje heeft dan niet genoeg
energie meer om te vliegen. Gelukkig kunnen zo’n arme stakker helpen!
Maak een mengsel aan van 30% honing en 70% water. Leg een beetje bij
de hommel neer maar zorg dat hijzelf niet plakkerig wordt, want dan kan
hij helemaal niet meer vliegen….

Meekijken
Kinderen (en zij niet alleen!) zijn dol op solitaire bijen
omdat ze zich makkelijk laten bekijken. Het is leuk om
voor hen enkele glazen buisjes of doorzichtige
limonaderietjes in de boorgaten te steken. Het
uitstekende gedeelte met zwarte tape afplakken in vrband
met naar binnen reflecterend licht. Ook solitaire wespen
als de pottenbakkerswesp en allerlei belagers als
sluipwespen, blauwroodgekleurde goudwespen laten zich
ook mooi bekijken.
Hergebruik
Vele houtbewoners gebruiken volgend jaar de boorgaten
opnieuw na ze eerste te hebben schoongemaakt. Door het
ophangen van bijenhotels wordt slechts een bescheiden
deel van de in ons land voorkomende soorten bijen
geholpen. Er zijn nog vele andere mogelijkheden om ook
ándere solitaire soorten te helpen. Te denken valt aan
steen met gaatjes, leemwandjes en kleiblokken met
gaatjes, kistjes met lege slakkenhuisjes, zandhoopjes,
bosjes samengebonden merghoudende takjes of een
conservenblik gevuld met limonaderietjes enz.
Uitbreiding
Als je behalve insecten ook kleine zoogdieren wil helpen
met overwinteren, leg je een flinke stapel grotere en
kleintere takjes onder het insectenhotel. Hier kunnen
egeltjes en muisjes overwinteren.

Huisdieren en vuurwerk
Veel van onze huisdieren raken in paniek van knallend vuurwerk. Ze associëren het
geknal en geflits met onweer. Instinctief weten ze dat dit gevaar met zich mee
kan brengen en uiten dit door angstig gedrag te vertonen, de één meer dan de
ander.

Meer zien?

Vuurwerkangst bij huisdieren
Vuurwerkstress
Vuurwerk? Train je dier!
Feliway voor de kat
Gedragstherapie voor katten
Treating stress with Zylkène

Honden kunnen gaan hijgen, blaffen, piepen,
wegkruipen en trillen. Sommige honden raken
echt in paniek.
Katten laten angstig gedrag minder goed zien. Er zijn katten die wegkruipen of wegrennen. Je
eerste instinct is natuurlijk om de hond of kat te troosten, hem veel aandacht te geven of af te
leiden met lekkere dingen. Helaas wordt de angst op die manier bevestigd door de baas. Het
angstige gedrag wordt namelijk beloond!

Huisdieren worden door “normaal” gedrag van de baas gerustgesteld en reageren minder op het geluid. Nog meer tips:

 Zelf ook niet reageren op vuurwerk geluiden of flitsen (?!!!).
 De kat in een kleine bekende kamer opsluiten.
 De hond op zijn eigen plaats laten liggen en negeren.
 Gordijnen sluiten.
 Bij vogels een doek over de kooi hangen.
 Lichten aan laten, dan zijn de flitsen minder fel.
 Radio of tv aan laten.
 Honden aan de riem uitlaten (als het écht niet anders kan).
 Katten binnenhouden.
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Hulpmiddelen tegen vuurwerkangst

 CD met vuurwerkgeluiden (verkrijgbaar via internet of bij de
dierenarts). Met deze CD kun je je huisdier laten wennen aan de
geluiden, door eerst de CD zachtjes aan te zetten en daarna langzaam
aan steeds harder te zetten. Het trainen op geluid kan soms wel zes
weken in beslag nemen. Begin hier dus op tijd mee en ga vooral niet te
snel in het opvoeren van het geluid.

 In extreme gevallen: gedragstherapie bij een gedragstherapeut voor
huisdieren. Vaak komen deze therapeuten ook jouw thuissituatie
bekijken om zo een optimaal behandelplan op te stellen. Naast advies
voor verbetering van de leefomgeving van het huisdier, kunnen ook
(homeopatische) kalmeringsmiddelen worden voorgeschreven. Klinkt
allemaal wat zweverig, maar ik heb er zelf goede ervaringen mee.

Natuurlijke middelen tegen angst


Feromonen zijn natuurlijke geurstoffen die dieren afzetten in hun omgeving om zich op hun gemak te
voelen. Bij vuurwerkangst werkt het goed als er een verdamper wordt opgehangen in de kamer waar de
hond of kat het meest verblijft. De verdamper werkt een maand. Het is het beste om deze verdamper
halverwege de maand december al te gebruiken. Je merkt zelf niets van de verdamper. Eventueel is er
ook een halsband voor de hond beschikbaar. Een bekend merk is Feliway (voor katten).

 Er zijn pillen op de markt waarvan honden en katten rustiger worden zonder dat ze slaperig worden.
Het huisdier voelt zich door het gebruik van deze medicijnen minder angstig. Vraag er eens naar bij de
dierenarts.
Voedingssuplementen die gewoon door het eten kunnen worden gemengd, zoals Destress
en Zylkène werken vaak uitstekend (in ieder geval wel voor onze BettyLoes). Je kunt ze
kopen via internet, of bij de dierenarts..
Er is ook een dieetvoeding dat een natuurlijke stof bevat met een valiumachtige werking
en zodoende zorgt dat de dieren rustiger worden. Het dieet is van Royal Canin en heet
“Calm dieet” en dit kun je gedurende de maand december aan je huisdier geven.
Verkrijgbaar via de dierenarts. Deze heeft het vaak niet standaard op voorraad en moet
het speciaal bestellen. Houd hier rekening mee.





Geneesmiddelen tegen vuurwerkangst
 Clomicalm wordt gebruikt bij dieren met onder andere (verlatings)angst, compulsieve problemen en urine markeren bij honden
en katten. Dit middel moet minimaal zes weken gegeven worden wil het effect hebben. Er moet namelijk in de hersenen een
nieuw evenwicht gevonden worden. Wederom, verkrijgbaar bij de dierenarts.
 In het uiterste geval kan er gebruik worden gemaakt van verdovende medicijnen. Wat veel mensen niet weten is dat de hond
of kat suf is en niet meer in staat is om weg te lopen, maar het geluid beter waarneemt dan anders. Contraproductief, dus!
Gebruik dit middel alleen in uiterste nood als je huisdier nergens anders op reageert.
De meeste baasjes zijn gek op hun huisdier en het is dan ook niet verwonderlijk dat ze hun hond of kat mee willen laten genieten van de
kerstperiode. Bekende merken van dierenvoeding maken speciale kerstgerechten en er zijn speeltjes met kerstmotieven en hondensnoep in
de vorm van een kerstboom. Tuinkabouter signaleert de allerlaatste trend op dit gebied: zelf een huisgemaakte kerstmaaltijd koken voor je
hond of kat!

Kerstrecepten voor honden


Kerstkalkoen-balletjes met kastanjevulling
Bereiding: Laat 60 gram rijst koken. Bak ondertussen 30 gram lever in een weinig olijfolie. Doe de gebakken lever in de blender. Meng rijst en
lever en serveer in het midden van een bord. Maak vervolgens balletjes van 1 kopje kalkoengehakt en 3 theelepels kastanjepuree. Serveer
deze balletjes op het bedje van rijst.



Tonijn-thee
Bereiding: Laat het vocht van een blikje tonijn of makreel uitlekken (kies bij voorkeur een variant zonder olie en zout). Leng aan met
mineraalwater. Dien op. Om het speels te maken mag je van dit drankje ijsblokjes maken en ze dan naar de hond toe gooien. Plezier
gegarandeerd!
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Kerstrecepten voor katten
Gestoomde zalm met catnip-saus op een bedje van hemelse rijst

Ingrediënten:
Voor de rijst: 1/3 kopje witte rijst - 3 zwarte ontpitte olijven - 2 eieren - 3 soeplepels kattenmelk (of lactosevrije melk) - 3 soeplepels geraspte
kaas - 1 theelepel margarine
Voor de vis: 70 gram vis (bij voorkeur zalm of tonijn) - 1 theelepel volle yoghurt - Enkele druppels vers citroensap - Catnip of kattenkruid (bij
voorkeur vers, maar gedroogde catnip is ook prima)
Bereiding: Laat de rijst koken zoals aangegeven staat op de verpakking. Klop het wit en het geel van de eieren samen tot het een glad geheel vormt.
Doe er de geraspte kaas bij. Smelt de margarine in de pan en doe er de eieren en de kaas bij. Voeg de rijst toe. Goed roeren tot de eieren zijn
gebakken. Laat afkoelen. Meng er voor het opdienen een beetje kattenmelk onder. Versier met kleine stukjes zwarte olijven. Stoom de vis. Laat
afkoelen. Mix de yoghurt met het citroensap en serveer over de vis. Besprenkel met catnip. Dien op samen met de rijst.
kitty-advocaat (gaat je kat helemaal van uit zijn/haar bol!)

Ingrediënten: 200 ml kattenmelk of lactosevrije melk - 1 eigeel - 1 snuifje kaneel - 1 theelepel suiker - Een beetje slagroom
Bereiding: Doe alle ingrediënten in de blender en mix tot er een smeuïge massa ontstaat. Serveer in kleine porties, want het is een zwaar drankje.
Het is belangrijk dat je geen echte melk gebruikt. De lactose in koemelk zorgt bij katten voor spijsverteringsproblemen.
Let op: mag niet aan honden gegeven worden omdat melk bij honden voor spijsverteringsproblemen zorgt!

Fotoalbums
In de vorm van diashows kun je hier zien wat er in De Hof zoal bloeit, hoe de Hof der Zoetheid verandert van een kale vlakte in een
ware jungle en hoe de Keukenhof zich (eindelijk!) ontwikkelt. Je kunt er ook zien wie er in mijn tuinen op bezoek komen en zelfs
Tuinkabouter's vakantieplaatjes bekijken. Dan zijn er nog de fotoalbums van tuinen die ik heb bezocht.

Het logboek
Er gebeurt weer vanalles in mijn tuinen en eromheen. Het logboek is dan ook goed gevuld.

Zaden-aanbod

Ik bied veel soorten zaden aan. Er zitten er vast wel bij die je wil hebben. Je kunt ze vinden in de zadenlijsten!

Help!
Kom je tijdens het wandelen door mijn website een link tegen die het niet doet? Staat er informatie op die je niet duidelijk
geformuleerd vindt? Heb je ideeën voor nieuwe onderwerpen? Laat het me weten!
De beste reclame is mond-op-mond reclame. Ik zou het erg op prijs stellen als je me een beetje op weg helpt en de mensen in je
omgeving wijst op mijn site, zadenaanbod en nieuwsbrief! Ook als je andere ideeën hebt over het promoten van Tuinkabouter, hoor
ik het graag van je...
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