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Het leek wel herfst, een groot deel van september; compleet met mist, koude nachten, 
storm en regen. Gelukkig beleefden we ook een paar heel mooie dagen. 
Dankzij dat herfstweer lag de tuin bezaaid met afgewaaide takken, al heel veel blad, 
eikels, kastanjes en heel veel loze tamme kastanjes.  
 

Hoewel het volop oogsttijd is viel er niet veel te oogsten: geen 
appels, nauwelijks druiven van buiten en weinig blauwe bessen, 
net als de bramen. En, helaas, in ons sierappelboompje Red 
Sentinel, dat ieder jaar voor zulke mooie plaatjes zorgt, hangen nu 
slechts 4 kleine rode appeltjes... 
De druiven in het kasje tegen de boerderij aan deden het wel 
goed. We oogsten in de zitkuil  2 rijpe vijgen. De notenbomen 
leverden iets meer dan 100 walnoten, voornamelijk van 1 boom. 
Van de andere 4 bomen raapten we er slechts een handje vol. 
 
Natuurlijk is het niet alleen kommer en kwel. We hebben nog veel 
bloeiende planten en veel planten bloeien voor de tweede keer 

zoals b.v. de acnistus australis, de struik met de mooie blauwe klokjes. Lila en paarse 
herfstasters, blauw loodkruid, gele helianthus, rode zonnehoed, oranje O.I. kers en 
afrikaantjes en rode dahlia's geven nog steeds kleur aan de tuin. Verder nog rozen en 
o.a. diverse sedums. Maar toch...., ondanks al die kleuren wordt het toch een echte 
herfsttuin! De spinnenwebben met kruis- en andere spinnen, bewegen heen en weer in 
de herfstwind. Je hebt er vaak geen erg in dat de draden van een struik aan de ene kant 
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van een pad naar een boom of struik aan de andere kant van een pad lopen en dan loop 
je tegen de plakkerige draden aan. Bah! 
 

   
 
 
Op de laatste dag van de maand is de maïs van de buren, die aan twee zijden onze tuin 
omsloten, van het land gehaald. Men is er bijna de hele dag mee bezig geweest. Nu is 
het aan de westkant erg kaal geworden. De beschutting, die de maïs  ons een groot deel 
van de zomer gaf, is voorbij, maar nu hebben we vanuit het theehuis weer uitzicht over de 
velden. Verder merken we er eigenlijk nog weinig van omdat de struiken aan de westkant 
nog volop in het blad staan. Tijdens de familiedagen hadden we veel plezier van ons 
kookterras (ten behoeve van de workshops OERkoken-ANDERS). Ook toen zaten we 
extra beschut dankzij die maïs.  
 

 
Er moet weer heel veel gesnoeid worden en daar zijn we al 
mee begonnen. Op meerdere plaatsen is te veel schaduw 
ontstaan voor het gras en zon minnende planten. Voor 
volgend jaar willen we meer licht in de borders en dus meer 
bloei in de tuin. Regeren is vooruitzien!  
 
Het mooie keramiek van Gerreke van Veen uit Dordrecht 
wordt komende maand weer opgehaald en dat zullen we zeker 
missen! En zo is de zomer nu echt bijna voorbij... 
 


