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Herfst tuin

De herfst is een prachtig seizoen om ook dan
optimaal van je tuin te kunnen genieten. De prachtige
kleuren, dieren en planten komen ook dan tot zijn
recht, óók in de herfst. Hieronder tips van planten
voor een mooie tuin in de herfst:
Herfstaster
De herfstaster is er in de kleuren roze, rood, blauw
en in het paars. Je hebt deze plant in diverse
formaten van 30 cm tot 150 cm hoog. Dit plantje
staat graag op een redelijk schaduwrijke plek,
maar wel met een beetje wind en zon. Ook bijen en
vlinders zijn gek op de nectarbron in dit plantje, dus
goed voor de biodiversiteit!

Herfstanemoon
Herfstanemonen bloeien de volledige zomerperiode
tot laat in de herfst. Geniet van de meest kleurrijke
bloemen. De roze, wit en paars gekleurde bloemen
geven je tuin een mooie uitstraling. Ook de herfst
anemoon heeft eigenlijk weinig verzorging nodig.
Deze plant groeit het beste op een humusrijke, niet
al te droge grond en doet het goed op een plek in de
(half) schaduw.

Kleurrijke bodembedekkers
Heb je geen zin om ook gedurende de herfst en
de winter je onkruid te moeten wieden? Los dit
eenvoudig op door voor kleurrijke bodembedekkers
te kiezen, zoals de Geranium ‘Rozanne’. Deze plant
stopt pas met bloeien na de eerste nachtvorst. Geniet
van de blauwpaarse bloemetjes van deze plant.

Help de dieren in de herfst

Siergrassen
Door diverse plantensoorten met elkaar samen te voegen
krijg je de mooiste herfstcombinaties. Bijvoorbeeld door
het planten van siergrassen, zoals Lampenpoetsersgras
en Zilverkaars. Siergrassen brengen sfeer, rust en kleur
in de tuin. Er zijn veel soorten siergrassen, die in de
herfstperiode op z’n mooist zijn.

Laat vogels niet tegen je raam vliegen
Jaarlijks vliegen vele vogels tegen ramen. Helaas
overleven velen van hen dit niet. Maar hoe komt
het dat ze tegen ramen vliegen? De vogels zien
een raam niet als deze lucht of bomen weerspiegelt. En als de ramen tegenover elkaar staat lijkt
het voor de vogels als een vrije doorgang.
Voorkomen?
Er zijn raamstickers met een vogelsilhouet of je kan
zelf creatief aan de gang gaat. Lamellen of planten,
die aan de binnenkant staan helpen helaas niet
tegen het raamvliegen. In de avond de lampen uit
doen, helpt ook voorkomen dat de vogels in de war
raken en tegen het raam vliegen. Ook is het goed
voor het milieu en de portemonnee.
Vliegt er toch een vogel tegen de raam?
Laat hem eerst een uurtje rustig bijkomen van
de stress en de klap op een veilige, koele plek,
bijvoorbeeld in een donker doosje. Als het dier

Voor dieren zijn er verschillende manieren
om de herfst en de winter door te komen. In
de herfst vinden de voorbereidingen plaats.
Sommige vogels trekken naar warmere
streken en sommige dieren houden een winterslaap. Andere dieren leggen een voorraad
voedsel aan of zoeken een warme schuilplek.
Met een paar kleine aanpassingen maak jij
jouw tuin een stuk diervriendelijker. Help de
dieren om de donkere, koudere maanden door
te komen.
Laat uitgebloeide planten staan
Misschien ziet het er wat rommeliger uit,
maar de vogels en insecten in je tuin zijn er
blij mee. In de herfst en de winter zijn zaden
voor veel vogels een voedzame snack. En
voor veel insecten zijn de stengels een mooi
beschut plekje om te overwinteren. Op en
in de stengels zitten veel eitjes, larven en
cocons van insecten. Denk er eens over na om
uitgebloeide planten pas in het voorjaar weg
te halen, zodat allerlei diertjes de winter veilig
door kunnen komen.

Viburnum
De bloem van deze plant heeft een mooie wit/roze
kleur. Deze heerlijk zoet geurende plant blijft door
bloeien tot het voorjaar. De Helleborus Niger of de
kerstroos heeft overigens dezelfde bloeiperiode en
heeft groen/witte en paars/roze bloemen.

weer op de poten staat en fit oogt, laat de vogel
dan vrij. Is dat niet het geval, schakel dan een
vogelasiel of dierenambulance in.

Dode vogel
Een dode vogel kan je melden bij Sovon
Vogelonderzoek Nederland. Geringde vogels
geef je door aan het Vogeltrekstation. Zo help
je mee om een beter inzicht te krijgen in de
leefwijze en doodsoorzaken van vogels.

Schuilplekken
Laat in een paar hoekjes in jouw tuin de dorre
bladeren en takjes liggen, dit kan dan een
schuilplek zijn voor insecten en kleine dieren,
zoals egels. Dit geldt ook voor snoeiafval en
boomstammetjes.
Maak een egelhuis
Egels gaan in winterslaap. Maak van een oud
omgekeerd krat of wat planken een ruimte,
waar egels zich in kunnen terugtrekken. Vul de
ruimte op met wat droge bladeren. Kijk ook even
goed of de egels wel van de ene tuin naar de
andere kunnen komen. Zo niet, maak dan wat
openingen aan de onderkant van je schutting.
Maak nestkastjes schoon
Nu het broedseizoen voorbij is, kun je de
nestkastjes schoonmaken. Doe dit voor de eerste
koude nachten, want dan gebruiken vogels zo’n
kastje graag als slaapplek. Je maakt ze schoon
door de oude nestjes eruit te halen en de boel
even goed uit te borstelen met water. Daarna laten
drogen, eventueel repareren en weer ophangen.

En de
winnaar is…

In de vorige editie stond de oproep voor de
fotowedstrijd voor de mooiste natuurfoto. Uit de
vele inzendingen heeft de jury de foto van Willy
Brukx uit Ravenstein gekozen. Hij ontmoet
binnenkort de Osse topfotograaf Alex Pansier.
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