Tuinkalender
November – Slachtmaand
Is november koud en nat, dan hebben we het naarste alvast gehad.
•

Het wordt tijd om de tuin op de winter voor te bereiden door alle bedden van een
beschermende laag te voorzien. De enige groente die we in november nog zaaien zijn
tuinbonen voor overwintering.

•

Eiken-of beukenblad verteert heel langzaam en is daarom niet zo geschikt voor de
composthoop.
Waar het wel heel geschikt voor is, is om het te gebruiken als winterdek voor vorstgevoelige
vaste planten. Het blijft lekker droog en zal niet rotten, terwijl het toch een prettige
isolatielaag geeft.

•

Vanaf half november fruitbomen planten

•

Vaste planten vermeerderen door te splitsen/scheuren, dan verplanten en bedekken met
compost.
Beter nu dan in het voorjaar omdat de grond nu nog relatief warm is.

•

Begin met spitten
Zorg dat je klaar bent voor de vorst komt

•

Rabarber verjongen
Oude wortelkluiten van rabarber hebben er baat bij als je ze opgraaft en met een scherpe
spade in stukken deelt. Zorg wel dat ieder stuk een paar groeiknoppen heeft. Herplant de
stukken in de grond die je hebt verrijkt met goed doorgerotte compost of ander organisch
materiaal

•

Houd wintergroenten bereikbaar
In koude periodes kan de grond gedurende langere perioden bevroren blijven. Daarom is het
aan te raden enkele pastinaken, rapen en wat prei uit te graven en die op een geschikte plek
bij te kuilen. Je moet ze er tijdens koud weer gemakkelijk uit kunnen halen.

•

Vroege spruiten oogsten
Vroeg rijpende spruitkoolrassen kun je deze maand al oogsten. Pluk ze altijd van onderaf naar
boven. Trap met je hak de planten weer vast in de grond als ze zijn losgewrikt door
herfstwind.

•

Bollen planten
Dahlia's en gladiolen moeten voor de vorst de grond uit om droog te overwinteren
De bol van de sierui kan gewoon overwinteren in de grond
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