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November op de kalender. De kans 
op vorst is groot geworden. Toen mijn 
dochter geboren is op 6 november 
was Nederland bedekt onder een 
laagje sneeuw. Op het moment dat 
ik dit aan het schrij-ven ben is het 
buiten 18 graden. Over 2 dagen is de 
verwachting dat het s ‘nachts gaat 
vriezen. Dat is Nederland, dus de al-
lerhoogste tijd om groenten en plan-
ten die hier niet tegen kunnen binnen 
te halen of een winterjasje aan te 
doen. Dat betekent dat alles binnen-
gehaald moet worden, behalve win-
tervaste planten. 

De prei, spruiten, schorseneren 
savooie-, witte- en boerenkool kun-
nen blijven staan. Deze lopen geen 
beviezingsgevaar. Men zegt dat sprui-
ten juist lekkerder worden van vorst. 
Worstelen en witlofwortels kunnen 
beter opgekuild worden. Op een koe-
le plaats in een kist met iets of wat 
vochtig witzand. Wel zo veel mogelijk 
eventueel tuinaarde af poetsen. Net 
als je aardappelen blijven ze gedu-
rende een lange periode goed. Als 
het echt hard gaat vriezen (wanneer 
gebeurt dat in ons land nog?) kun je 
de gewassen nog toe-dekken met 
stro. Als het dan weer warmer wordt 
moet je deze wel weer verwijderen, 
omdat het an-ders te warm wordt en 
alles uit gaat lopen.

Nu de meeste groenten geoogst zijn 
heb je een tuin met veel kale plek-
ken. Ik zie dan medetuinders slepen 
met grote stukken zwart plastic. Dit 
om zoveel mogelijk het onkruid tegen 
te gaan. Dit zwarte plastiek is echter 
ook een fijne schuilplaats voor woel-
muizen, mollen en veel insecten. Ik 

zelf zaai op de open plekken winter-
rogge of een ander groen bemester. 
Het voordeel is dat je hiermee je bo-
dem-structuur enorm kunt verbete-
ren en teven is het gewas ook een 
groenbemester.

Er zij ook tuinders die de herfst zien   
als een ideale tijd om de tuin om te 
spitten. Dit spitten tast echter de bo-
demstructuur aan en wordt dus af-
geraden. In plaats van spitten kun je 
de kale plekken beter toedekken met 
mulch, stro of compost.

Zodra de bomen hun blad verliezen, 
kan er worden gesnoeid. Dit geld 
voornamelijk voor bessenstrui-ken. 
Appels en peren kun je beter in janu-
ari snoeien. Dit om schimmelinfecties 
te voorkomen.

Ruim alle onkruiden en groenten op 
die niet meer gebruikt kunnen wor-
den. Alle groentematerialen die niet 
zijn aangetast door schimmels en/
of insecten, kunnen gecomposteerd 
worden.

Ook alle hulpstukken zoals bamboe-
stokken, steunstokken enz. moeten 
naar binnen. Als de grond in uw moes-
tuin kalk nodig heeft kan u die best 
voor de winter strooien. Niet samen 
strooien met verse stalmest of een 
andere stikstofrijke meststof. Neem 
eventueel een bodemstaal en laat uw 
grond ont-leden.

CORONACORRONA

Ik ben nog nooit zo blij geweest 
met mijn tuintje als dit jaar. Kramp-
achtig proberen afstand te hou-
den. Weinig of  geen familie over 
de voer en toch extra voorzichtig 
omdat je tot de "risico-groep" 
hoort. Vluchten naar je tuintje. Een 
eigen eilandje in een gekke we-
reld. Je hoeft niemand te ontmoe-
ten als je dat niet wilt. Niet tegen 
iemand op botsen etc. Nee dit jaar 
was mijn tuin een veilig toevluch-
toord. Ik hoop dat het volgend 
jaar anders is. Dat we elkaar weer 
makkelijker kunnen ontmoeten.      
Tot een volgend keer.  Frank


