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In dit E-book lees je alles over tips voor het 
najaar en hoe je je gazon klaarmaakt voor de 
koudere dagen!



Een tuin die winterklaar is, geeft een mooi aanzicht tijdens de herfst en de winter.
Benieuwd hoe jij je tuin voorbereid op de koudere dagen? Hieronder lees je de beste tips 
voor het onderhouden van uw tuin in het najaar!

Verwijder bladeren van het gazon 
Deze zorgen ervoor dat het gazon 
eronder kan verstikken. Door het 
goed schoonhouden van het gazon 
verminder je de kans op schimmel 
en houdt je het gazon vitaal.

Gebruik bladeren van bomen 
tussen de plantenborders! 
Dit beschermd de jonge uitlopers 
tegen de vorst en biedt voeding 
aan de planten en beschutting aan 
de dieren in de tuin. Dit alles zorgt 
voor een beter bodemleven.

Kijk in het najaar terug naar je 
tuin van afgelopen jaar. 
Waar liep je tegen aan wat je op zou 
willen lossen? De klussen in de tuin 
nemen af, maar je kunt door het 
maken van goede plannen nog volop 
bezig zijn met de tuin of de planten.

Houd de vijver schoon in het 
najaar

Het schoonhouden van de vijver is 
in het najaar belangrijker dan in het 
voorjaar. Door rottend en afgevallen 
blad uit de vijver te halen, voorkom 
je sterke verzuring van het water. 
Hierdoor is de kans groot dat er 
in het voorjaar veel algengroei zal 
ontstaan. Met een goede basis in 
het najaar is het onderhoud in het 
voorjaar veel makkelijker!

De beste tips 
voor het najaar!
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Verbeter de bodem in het najaar 
De bodem vermengd met de verbeterende producten waardoor de voeding 
die vrijkomt, in het voorjaar al beschikbaar is voor de planten. Hiervoor kun je 
producten gebruiken als compost, wormenhumus, potgrond, zand of andere bodem 
verbeterende producten.

Knot wilgen aan het einde van het najaar of in de winter 
Dit is een mooie tijd omdat je er bij een lichte vorst goed bij kunt en gemakkelijk je 
trap neer kunt zetten. Let er natuurlijk wel op dat het niet te glad is.

Pas in het najaar je bestrating aan 
Is het je opgevallen dat er op de bestrating in de tuin veel water bleef staan na een 
regenbui? Dan kun je in het najaar een stuk bestrating aanpassen of vernieuwen 
en bekijken hoe je andere natte plekken in de tuin kunt oplossen met gootjes, of 
aanpassingen in de bodem. Er is meer mogelijk dan je denkt!

Heesters kun je goed snoeien in het najaar 

De meeste heesters zijn prima in het najaar stevig terug te snoeien of te verjongen. 
Heesters die vroeg in het voorjaar bloeien, kun je beter niet in het najaar snoeien. 
Let op: niet alle heesters zijn geschikt om in het najaar te snoeien. 

Vaste planten vermeerderen

Door het vermeerderen van vaste planten kun je de planten jong houden, er meer 
van maken en zorgen dat de borders netjes ingedeeld blijven. Geef de vaste plant 
voldoende water, steek de plant uit de grond en verdeel deze met een spade of een 
mes in jonge nieuwe plantjes en de verouderde kern van de plant. Doe dit niet als 
het al te koud is en richting het vriespunt gaat. Dan kun je beter wachten tot het 
voorjaar.

Snoei de hagen nog een keer in het najaar 
Als de temperaturen zakken, is het de perfecte tijd om de (groenblijvende) hagen te 
snoeien. Door snoeien in het najaar blijft je haag er tot in het voorjaar netjes uitzien.

De beste tips 
voor het najaar!
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Inspiratie voor 
het voorjaar

De juiste verlichting is onmisbaar voor 
in je tuin. Het heeft wel degelijk grote 
meerwaarde voor je tuin en buitenomgeving. 
Het gebruiken van tuinverlichting zorgt voor 
sfeer en diepte in de tuin, ook in het donker. 
Naast dat het goed is voor de sfeer vergroot 

Welke soorten verlichting zijn er?

De mogelijkheden van tuinverlichting 
zijn vrijwel eindeloos. We kijken nu vooral 
even naar de mogelijkheden van 12 volt 
verlichting. Deze laagspanning wordt het 
meeste gebruikt, is gemakkelijk zelf aan 
te leggen en is energie zuinig. Van deze 

Met de juiste tuinverlichting verhoog je het zicht, creëer je een veilig gevoel en het maakt 
je tuin een stuk mooier. Het is praktisch onmisbaar in elke tuin!

het ook de zichtbaarheid en de veiligheid in de 
tuin. Zeker bij een vijver, gevaarlijke hoekjes en 
opstapjes in je tuin kun je met verlichting het 
gevaar beperken. Naast het voorkomen van 
vallen is het natuurlijk ook fijn als je iemand 
kan zien lopen die niet in je tuin thuishoort. 

verlichting zijn veel modellen beschikbaar. 
Je hebt spots, grondspots, wandverlichting, 
decklights, uplights, updownlights, ledstrips 
en paalverlichting.  Met het grote assortiment 
aan beschikbare verlichting zit er altijd een 
model, kleur en soort bij die bij je tuin past!

Verlichting in je tuin
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MiStorus

Ontdek onze bloembakken 
in de verschillende vormen 
van  rivierkeien met granieten 
structuur. De organische lijnen 
herinneren aan rivierkeien en 
integreren zich feilloos in de 
omgeving. Ze passen perfect in 
zowel landelijke als moderne tuinen 
en zijn een toegevoegde waarde 
rondom de hedendaagse woning. 

MiStorus LED

De klasse van de MiStorus 
rivierkeien in de granieten kleur, 
van bloembak tot zitbank, is 
ongekend. Als de dagen korter 
worden, verdient de elegantie 
van de witte uitvoering met 
verlichting extra aandacht. 
Ze brengen licht, sfeer en 
gezelligheid in de tuin. Een gevoel 
van warmte en geborgenheid 
rond het zwembad, op het terras 
of dakterras, aan de vijver, in de 
voortuin, tot zelfs binnen in huis.  
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De plantenbakken doen dienst als designobject, bloembak en zitbank. 
Multifunctioneel en duurzaam gemaakt door polyethyleen. Subliem voor de betere tuininrichting.

Rivierkei 
plantenbakken



Wanneer onderhoud je het gazon in het najaar?
Het najaarsonderhoud is erg afhankelijk van het weer. Om dit optimaal te kunnen doen 
is het belangrijk de weersvoorspellingen goed in de gaten te houden. Hier begin je al 
mee in september. Zodra de temperatuur begint te dalen wordt het tijd om aan de slag 
te gaan met het najaarsonderhoud. Je moet het gazon volledig onderhouden hebben 
voordat er een aantal dagen aanhoudende nachtvorst aangegeven wordt. Zodra de 
nachtvorst enkele dagen aanhoud, zullen de jonge grasplantjes het niet meer overleven. 

Wat doe je met najaarsonderhoud aan het gras?
Bij het najaarsonderhoud van het gazon is het belangrijk om te bepalen hoe het er voor 
staat met het gras en wat er de afgelopen zomer beter kon aan het gazon. Zo controleer je 
het liefst de bodem bij een bodemonderzoek om te onderzoeken wat de zuurtegraad is. En 
als het echt goed mag zijn, doe je er goed aan om een bodemmonster te laten nemen om de 
gehele voedingswaarde in de grond te kunnen meten. Zo weet je precies wat je gras tekort 
komt. Je kunt er ook voor kiezen alleen de zuurtegraad te meten. Dit kan je al veel vertellen 
over de bodem. Een optimale zuurtegraad voor het gazon is tussen de 5.3 en 5.8 ph.

Najaars onderhoud 
aan het gazon
Om te kunnen blijven genieten van een mooi gazon is goed gazon onderhoud erg van 
belang. De basis voor een goed gazon wordt altijd gelegd in het voorgaande jaar. 
Hierbij maak je het gazon sterk voor de aankomende winterse omstandigheden. 
Het verlengt de levensduur van het gazon en bereid het voor op een groeizaam groeiseizoen.
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Het belangrijkste voor een groen gazon:

Beluchten
Goede bodemstructuur
Voldoende voeding
Gazon verjongen door doorzaaien
Voldoende, maar niet teveel water geven
Goede zuurtegraad
Wortelvorming optimaliseren
Goede balans met maaien

-
-
-
-
-
-
-
-

Bloembollen planten
Wil je al vroeg in het voorjaar genieten van een bloemenzee in je tuin? Dan is het najaar 
de perfecte tijd om vroegbloeiende bloembollen in de tuin te zetten. Bedenk een mooi 
plan met hoogtes, bloeitijd en kleuren en voeg dit samen in de borders. Zo kan iedereen 
een eigen stukje Keukenhof in de tuin maken. Je zult versteld staan van al het moois 
wat al vroeg in het voorjaar opkomt! Gebruik bijvoorbeeld: sneeuwklokjes, krokussen, 
tulpen, blauwe druifjes en hyacinten. Je kunt ook voor wat meer verwildering gaan 
door de zogenaamde wilde tulpen te gebruiken. Deze kun je ook in een gazon of in het 
bosplantsoen plaatsen. Wilde tulpen hoef je nooit uit de grond te halen en kun je lekker 
laten verwilderen.

Snoeien
Het najaar is voor veel planten een goede tijd 
om gesnoeid te worden. Vooral veel heesters 
verdragen snoei goed in het najaar. Snoei vooral 
laatbloeiende planten in het najaar. Als je 
vroegbloeiende planten gaat snoeien in het najaar 
bestaat de kans dat je de bloemknoppen voor 
het volgende voorjaar eruit knipt. Veel heesters 
en bomen kun je na het vallen van het blad prima 
in vorm snoeien of verouderde en dode takken 
eruit snoeien. Twijfel je over de beste snoeitijd van 
je plant? Informeer dan naar de beste snoeitijd.

Bodem als basis
Het najaar is een perfecte tijd om eens goed naar 
de bodem van de tuin te kijken. Hoe is het gesteld 
met het bodemleven? En zit er genoeg voeding in 
de grond? Als je hier in het najaar mee aan de slag 
gaat heeft de bodemverbetering de hele winter 
de tijd om zich te mengen met de grond en zo in 
het voorjaar volledig beschikbaar te zijn voor de 
planten in de grond. Denk hierbij aan het toevoegen 
van compost, of het bezanden van een gazon.
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Wat is beluchten?
Beluchten betekent letterlijk: Lucht in de 
grond brengen doordat je kleine stukjes uit 
de grond weg haalt. Zo ontstaan er kleine 
luchtzakjes waardoor water, licht, lucht 
en voeding hun weg naar beneden kunnen 
vinden. De wortels van het gras hebben 
zuurstof nodig. Hoe meer zuurstof er is, 
hoe gezonder het gazon uiteindelijk zal zijn. 
Op deze manier ontwikkelen de wortels 
beter en je gazon wordt sterk en mooi.
Beluchten doe je met een prikrol, door met 
een prikrol gaten te maken in de toplaag 
zorg je ervoor dat regenwater makkelijker 

weg zakt in de bodem. Hierdoor hou je de 
toplaag in topconditie en zorg je ervoor 
dat bodem meer vocht vasthoudt. Naast 
water kan zonlicht makkelijker bij de 
jonge planten komen. Hierdoor kiemen ze 
makkelijker en groeien ze beter. Door de 
combinatie van lucht, zuurstof en water 
zal je zien dat de wortelgroei van de 
grasplantjes beter bevorderd. Op deze 
manier is het gras sterker bij droogte en 
minder kwetsbaar voor ziektes. Na het 
beluchten kun je de gaten vullen met zand 
om het langdurige effect vast te houden.
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Het gazon beluchten
Heeft u  al wel eens gehoord van het beluchten van een gazon? Het word vaak 
nog veel te weinig uitgevoerd terwijl het een onmisbaar onderdeel is van het 
gazon onderhoud. Het verbeterd de bodem en bevorderd de groei van het gras.

Meer weten over het beluchten van uw gazon? Klik op de video!

https://www.fijntuinadvies.nl/tuintips_algemeen/het-gazon-beluchten/


Het eindresultaat
Door de verbeterde wortelgroei van 
de grasplant, zal het gras zich beter 
kunnen verdedigen tegen ziekte en 
sterker blijven bij droogte.

Bevordering van de wortelgroei
Door de combinatie van deze 3 
elementen worden de wortels van 
de grasplanten beter en sterker.

Gaten prikken in de toplaag
Door gaten te prikken in de toplaag, 
onstaan er openingen voor zuurstof, 
vocht en zonneschijn.

Gazon verbeteren
Je gazon kan je op meerdere 
manieren verbeteren. Een van de 
betere manieren is om het gazon te 
beluchten.
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Stappenplan
Gazon beluchten
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Een grote stap naar een mooiere tuin is al gezet door onze website te vinden! 
Is werken in de tuin je hobby? Wij bieden tuinconsulten en onafhankelijk tuinadvies 
aan voor elke tuin. Of het nu gaat om onderhoud, aanleg of renovatie. 

http://www.fijntuinadvies.nl/


Fijn Tuinadvies op maat
Wij onderscheiden ons in het onafhankelijke tuinadvies op maat. Wij brengen onze passie 
en kennis bij jouw op locatie in de tuin of op afstand. Onze uitgebreide dienstverlening kan 
iedereen helpen met het beter maken van een tuin en/-of het beter leren begrijpen van je 
tuin. We lossen tuin gerelateerde problemen op en zorgen ervoor dat je jouw tuinproject tot 
een goed einde kan brengen. Of het nu gaat om de aanleg, het onderhoud of een renovatie 
van de tuin. Bij ons ben je aan het juiste betrouwbare adres. 

Passie voor je tuin
Onze passie voor tuinen is enorm! Ben jij de passie voor je tuin even kwijt? Of loop je tegen 
problemen aan? Dan kan je gebruik maken van onze passie! Wij leren je de tuin begrijpen, en 
lossen problemen voor je op. Onze kennis en passie is van jarenlange praktijkervaring. Wij zijn 
al meer als 10 jaar actief in de tuinwereld en werken altijd vanuit onze passie. Onze brede 
ervaring op sport-terreinen, golfbanen, tuinen en openbaar groen komt goed van pas in 
elke tuin! Onze grootste passie ligt bij groene tuinen met veel planten. 

Fijn Tuinadvies
Fijn Tuinadvies is een adviesbureau die u helpt met het ontwerpen en uitwerken van 
uw tuin. We doen dagelijks ons best om vanuit onze passie en kennis jou verder te 
helpen met de tuin. Heb je er na het lezen van de tips nog geen genoeg van? 
Wij bieden tuinconsulten en onafhankelijk tuinadvies aan voor elke tuin. Of het nu gaat 
om onderhoud, aanleg of renovatie. Wij staan graag klaar om je hier mee te helpen! 
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Onze service
Het belangrijkste aan onze visie 
is de service voor u als klant. Wij 
nemen u al het werk uit handen, 
of werken indien gewenst samen 
met u of uw eigen tuinman om tot 
een mooi eindresultaat te komen. 
Bij het aanleggen, onderhouden 
of renoveren van een tuin moet er 
vaak veel geregeld worden met 
leveranciers en vakmensen. Wij 
helpen hiermee graag met ons brede 
netwerk om voor u zoveel mogelijk 
te ontzorgen. Werkt u liever zelf in 
de tuin? Of met een vaste tuinman 
of Hovenier maar bent u op zoek 
naar verse passie en energie in de 
tuin, ook dan staan wij voor u klaar!
Wij zijn uw vaste aanspreekpunt 
voor alle klussen in de tuin en helpen 
u graag met onze passie en kennis! Onze kennis

Onze kennis is verzameld in jaren van hard 
werken in de tuinen, golfbanen, sportvelden, 
paarden accommodaties en openbaar groen. 
Vanaf mijn 12e levensjaar ben ik al professioneel 
bezig in de tuinen en alles wat erbij komt kijken. 
Vooral plantenkennis en onderhoud aan het 
groen spreken mij heel erg aan. Ik ben een echte 
strever en haal graag het maximale resultaat uit 
elke tuin. Het gras kan in uw tuin altijd groener 
zijn als bij de buren! Tijdens mijn loopbaan heb 
ik gewerkt in tuinen, maar ook op golfbanen. De 
kennis over gras die ik daar heb mogen opdoen is 
ongekend in de wereld van Hoveniers. Deze kennis 
neem ik dan ook maar al te graag mee in uw tuin!

Onze passie
De passie voor tuinen is door mijn
beide opa’s met de paplepel 
ingegoten. De oude trucjes die hun 
jaren geleden gebruikte, combineer 
ik graag met moderne technieken 
en producten om het maximale uit 
elke tuin te halen! De belangrijkste 
leerschool die ik heb mogen mee 
krijgen is dat het ontzettend 
belangrijk is om te kunnen blijven 

genieten van je werk in de tuin en dat je 
passie hebt voor de planten en de grond 
waar je mee werkt. Vanuit onze passie voor 
mooie tuinen en groen in combinatie met de 
kennis uit een brede opleiding en ervaring 
brengen we graag  onze kennis bij u in de tuin!

www.Fijntuinadvies.nl

“Iedereen moet kunnen genieten van de tuin
 en wij maken dit mogelijk!”

- Niels Treffers, Tuin Adviseur
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- Bodemanalyse en    
   bodemonderzoek

- Bodem verbetering

- Beplantingsplan maken

Tuinadvies
Een tuinadvies op maat is iets wat 
eigenlijk in geen enkele bestaande, 
of nieuwe tuin mag ontbreken. 
Wij komen langs op locatie of 
overleggen aan de hand van foto’s, 
op locatie heeft onze voorkeur, en 
bekijken hierbij de mogelijkheden 
en knelpunten in de tuin. Iedereen 
zal het wel herkennen, die ene 
plant of dat ene hoekje in de 
tuin waarvan je geen idee hebt 
wat je er mee aan moet. Tijdens 
een tuinadvies bekijken we deze 
punten, de potentie in de tuin maar 
leggen we ook zeker de nadruk op 
de hoogtepunten van de tuin. We 
gaan op zoek naar de pijnpunten 
en de passende oplossingen.

Project begeleiding
Wij kunnen in iedere fase van 
een project een deskundig en 
onafhankelijke second opinion 
bieden. Twijfel je over je eigen 
beslissingen of die van je 
hovenier? Dan kunnen wij je met 
ons onafhankelijk advies verder 
helpen. Wij staan hiermee klaar 
voor hoveniers en particuliere als 
het gaat om ontwerp, aanleg, 
onderhoud en renovatie. Je wordt 
door ons onafhankelijk geadviseerd 
en begeleid zodat de gestelde 
doelen gerealiseerd kunnen 
worden om een optimaal resultaat 
te creëren.  Wij houden graag het 
overzicht en zorgen dat je volledig 
wordt begeleid tijdens het proces 
van begin tot eind. Denk hierbij 
aan de planten, materiaal keuzes, 
budget begeleiding, offerte check 
en het inmeten of tekenen van je 
tuin. 

Een tuinadvies op maat is iets dat eigenlijk in geen enkele bestaande, of nieuwe tuin 
mag ontbreken. Wij komen langs op locatie of overleggen aan de hand van foto’s en 
bekijken hierbij de mogelijkheden en knelpunten in de tuin. Hieronder staan een paar 
opgenoemde diensten die wij  verlenen.
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Bodemanalyse en Bodemonderzoek
Bij een bodemanalyse bekijken we diverse factoren in de bodem. Wat is de verdichting? 
Welke grond heeft je tuin aan het oppervlakte, maar ook onder aan de plant wortels. 
Hoe hoog of laag is de zuurtegraad en wat is de vochtigheid van de bodem. Veel 
van deze factoren kunnen we met onze eenvoudige meetapparatuur en uit onze 
ervaring al aflezen. Voor andere niet zichtbare factoren als de hoeveelheden voeding 
en mineralen kunnen we een bodemmonster nemen en deze laten onderzoeken in 
een lab. Op deze manier weten we precies wat er gaande is in de bodem. En dit is de 
basis van elke goede tuin! 

Bodem verbetering
Bodemverbetering is vrij simpel. Je 
hebt grond, en die wil je verbeteren 
zodat deze beter of zelfs optimaal 
is voor de beplanting die je wilt 
gaan gebruiken. Dit geldt voor 
planten, bomen en het gazon. Het 
verbeteren van de bodem begint 
bij een goed bodemonderzoek. Als 
je een duidelijk plan van aanpak 
hebt kun je aan de slag met de 
juiste bodemverbeteraar toe te 
passen. Dit kan vaak met een 
grondsoort maar in sommige 
gevallen zul je moeten verbeteren 
met bijvoorbeeld organische 
of kunstmeststoffen. Ook een 
bodemactivator kan vaak veel 
schelen! Deze helpt om het 
bodemleven op gang te helpen. 
Vervolgens is het van belang 
om dit bij te houden. In veel 
gevallen kun je het bodemleven 
al verbeteren met van alles wat 
er in en om je tuin is. Een hoopje 
bladeren in plaats van in de kliko 
te composteren of rechtstreeks in 
de border te gebruiken. Dit neemt 
al veel organismes met zich mee 
en verbeterd in veel gevallen de 
bodem.

Beplantingsplan maken
Een beplantingsplan is een 
plan voor de beplanting in je 
tuin of buitenruimte. Een goed 
beplantingsplan houdt rekening 
met zonlicht, schaduw, wind, 
water en bodem. Ook de keuze 
voor de planten en het groei en 
bloeiseizoen is van belang bij het 
maken van een beplantingsplan. 
Een beplanting is essentieel bij 
een goed tuinontwerp, of een 
aanpassing in de tuin. Wij kunnen 
een tuinontwerp realiseren samen 
met een beplantingsplan, of 
alleen een beplantingsplan voor je 
bestaande ontwerp of tuin. Met 
een goed beplantingsplan maak 
je de tuin echt helemaal af! We 
zetten deze wensen op een rijtje 
en gaan aan de slag om de juiste 
planten en bomen bij je tuin te 
zoeken. Hierbij houden we rekening 
met je wensen, de geschikte 
ligging voor de planten, de 
kleurencombinaties die we willen 
maken, de hoogteverschillen en 
het maken van dieptes in de tuin. 
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Op de hoogte blijven van 
onze laatste nieuwtjes?

Schrijf je dan in voor ons 
gratis online tuinmagazine!
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