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Van de voorzitter 
   door Jac Claasen

Het  teeltseizoen loopt eind september 
ten einde. Dat betekent dat de tuinen 
leger worden en, hoe gek het ook moge 
lijken, de voorbereidingen voor het 
komend tuinjaar beginnen. De 
bonenstaken worden van het veld 
gehaald, de laatste sla, bonen en bietjes 
worden geoogst en de vrij komende 
stukken grond worden onkruidvrij 
gemaakt. Wat resteren zijn de preiplanten 
die gewoon doorgroeien in oktober en 
november en natuurlijk de  (boeren)-
koolplanten die voor de nodige vitaminen 
gaan zorgen in de winter.

Geconstateerd kan worden dat het achter 
ons liggende tuinjaar over het algemeen 
goede oogsten te zien heeft gegeven. 
Hier en daar hebben we de boontjes twee 
of zelfs drie moeten leggen vooraleer de 
plantjes levensvatbaar bleken en 
uitgroeiden tot weelderige struiken. 

Dat heeft wellicht te maken met de fixatie 
op het zaaien of planten in mei. Vergeet 
niet dat u tot half juli boontjes kunt  
leggen. Spreiding van de oogst over het 
gehele seizoen is simpel: zaai om de 
twee, drie weken en oogst het gehele 
seizoen door.

De drie hittegolven hebben we lachend 
getrotseerd. Na jaren sjouwen, pompen, 
gieten, lopen, pompen, sjouwen, gieten, 
sloffen, bukken, tillen, pompen, gieten en 
dit maal 60 keer op een droge avond, zijn 
we de koning te rijk. De waterleiding is 
aangelegd. We kunnen gewoon relaxed 
sproeien met de tuinslang, druppelslang, 
zwenksproeier. Wat een verademing, wat 
een vooruitgang, wat genieten!

Waterleiding
Op de ‘Koken voor elkaar ‘dag op 18 
augustus is installatie officieel in gebruik 
genomen. De leden van de technische 
commissie, Hans van de Lee, Nico van 
Meer, Tom van de Schans en Nev 
Ayazalp, zijn in het zonnetje gezet. 
Deze doordouwers hebben met behulp 
van vele vrijwilligers en Vos Capelle een 
fraai stukje techniek gerealiseerd waar we 
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tot in lengte van jaren van kunnen 
profiteren. 

De waterleiding verhoogt tevens de 
aantrekkelijkheid van ons complex. 
We merken dat nieuwe leden blijven 
toestromen. Gezien het geringe aantal 
verschuivingen onder de actieve leden, 
duurt het steeds langer om de mensen op 
de wachtlijst aan een perceeltje te helpen. 
Uitbreiding van het complex ligt om 
diverse redenen niet voor de hand en is 
bijkans uitgesloten.

‘Koken voor elkaar’ dag
De ‘Koken voor elkaar’ dag op 
18 augustus is weer een groot succes 
geweest. De leden van 38 tuinen hebben 
deelgenomen aan deze dag, dit is 45% 
van het totaal aantal tuinen. Dat is aan de 
magere kant. Wellicht is de datum van 18 
augustus wat te vroeg in het jaar.

Tot slot een advies voor vele tuinen: zorg 
dat komende voorjaar  uw perceel bedekt 
is met compost, champignonmest of 
anderszins. We hebben in de zomer nog  
te veel tuinen gezien met harde 
aangestampte grond met her en der zelfs 
flinke scheuren. Totaal onnodig. 

Houd uw grond bedekt, desnoods met 
pompoenen of andere grondbedekkers. 
Informeer bij leden van het bestuur of de 
inkoopcom- missie hoe dit eenvoudig op 
te lossen is.
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Zelf likeur maken  
door Mirjam van der Mooren

Als je eenmaal een keer kopij hebt 
ingeleverd volgt al snel de vraag om 
nog een keer een artikel voor het 
clubblad in te leveren. (Wat ik 
overigens goed begrijp want het zal je 
taak maar zijn om keer op keer het 
clubblad te vullen) Dat leid bij mij dan 
weer toch de vraag waarover dan? Dit 
keer heb ik eens voor een heel ander 
onderwerp gekozen, namelijk likeur 
maken. 

Eerlijk gezegd ligt deze liefhebberij bij mij 
al een aardige tijd stil. Veroorzaakt door 
de drukte van een gezin en waarschijnlijk 
ook het feit dat bij ons, in figuurlijke zin, 
om een uurtje of negen vaak het licht al 
uit gaat. En we dus het tijdstip waarop 
dergelijke geneugten worden genoten, we 
beiden al onder zeil op de bank liggen. Dit 
alles betekent natuurlijk niet dat er voor 
jullie allemaal hier geen plezier uit 
gehaald kan worden.
Het maken van likeur klinkt waarschijnlijk 
moeilijk en bewerkelijk maar uiteindelijk 
valt dit enorm mee.
Wat gaat er in een flesje likeur? 

- Water
- alcohol
- suiker
- smaak en tijd

Misschien wat raar om tijd als ingrediënt 
te noemen maar zo zie ik dat. Mijn meest 
toegepaste methode om de smaken over 
te brengen in de likeur is macereren. Dit is 

een heel eenvoudige methode maar 
vereist wel dat de smaak gevende 
ingrediënten een tijdje op de alcohol 
worden gezet en zodoende hun smaken 
en soms kleur overbrengen in de alcohol. 
De tijd die de alcoholkrijgt om smaak te 
onttrekken kan erg bepalend zijn voor het 
resultaat. Er zijn ook andere methodes, 
maar deze ga ik niet behandelen omdat ik 
daar geen ervaring in heb.

Uiteraard gaat er dus ook alcohol in en 
zoals al aangegeven gebruik je deze ook 
bij macereren om de smaken uit de 
ingrediënten te halen. Zelf neem ik altijd 
een aantal flessen alcohol 95% mee uit 
Italië deze kosten daar circa 14 euro de 
liter. In Nederland heb ik wel eens 
gezocht naar het zelfde product deze is 
echter vele malen duurde vanwege de 
accijnzen. Wodka schijnt dan een goed 
alternatief te zijn. Omdat het alcohol 
percentage lager ligt moet er wel langer 
de tijd genomen worden voor het 
macereren en minder water worden 
toegevoegd om dezelfde sterkte te 
verkrijgen. Gebruik in ieder geval alcohol 
die voor consumptie geschikt is (ethanol 
dus) en geen alcohol zoals gebruikt voor 
medische doeleinden (methanol).

Maar goed hoe ga je dan te werk: Het 
eerste is het macereren, je neemt de 
hoeveelheid alcohol doet het in een goed 
afsluitbare glazen fles met het liefst een 
metalen of kramieken dop. Een glazen 
fles waarin je fruitsap in de supermarkt 
koopt volstaat prima. Ook handig 
vanwege de brede hals waardoor je deze 
makkelijker kan vullen met grotere 
ingrediënten. Gebruik geen plastic omdat 
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dan bestanddelen daarvan in de alcohol 
terecht kunnen komen. De inwerktijd is 
afhankelijk van de ingrediënten. Je kunt 
ongeveer de volgende tijden aanhouden:

• Zacht of gesneden fruit 1 week
• Fruitschillen of fruit met harde schil  

1 tot twee weken.
• Noten of bonen (koffie/cacao)             

4 tot 5 weken
• Groene Kruiden 2 tot 4 dagen. 
• Specerijen 4 weken.

Zelf maak ik wel eens kaneel likeur, dan 
geld wat bij betreft hoe langer hoe beter 
en laat ik de kaneelstokken minimaal 6 
weken trekken.

Wel schud ik dagelijks de flessen om om 
het proces te versnellen. Zet de flessen in 
een donker hoekje en de tijd doet de rest.

Wanneer de alcohol lang genoeg heeft 
getrokken kan deze gezeefd worden, het 
beste gaat dit door een kaasdoek, bij erg 
grove ingredienten wel eerst even door 
een gewone zeef halen.

Van het water en de suiker kook je een 
siroop. Wanneer deze goed is afgekoeld 
kan deze met de alcohol gemend worden, 
warme siroop zal leiden tot verdamping 
van de alcohol en verandering van de 
smaak van sommige ingrediënten.

Het uiteindelijke alcohol percentage zal 
wel een beetje gissen worden, deze is 
namelijk niet zo eenvoudig vast te stellen 
door de aanwezigheid van suiker. Zelf 
maak ik een schatting, op basis van 

hoeveelheid gebruikte vloeistoffen (fruit 
even wegen voor en na macereren omdat 
een deel van het vocht in het fruit via 
osmotische werking ook in de alcohol 
komt). Het schatten is geen enkel 
probleem omdat we het toch voor eigen 
consumptie maken. Bij het willen 
verkopen komt het namelijk wel nauw 
sowieso moet dan de alcoholpercentage 
minimaal 15 procent zijn om het een likeur 
te mogen noemen anders spreekt men 
van een licorette. Maar goed we zijn geen 
cafe of andere vergunning houder dus we 
zullen het maar bij schenken laten. In 
beide betekenissen van dat woord dus.
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Likeur uit  de  moestuin  
  door Jeroen Berendsen

Van de zomer had ik van het overschot 
rode besjes bessenjenever gemaakt op 
basis van brandewijn. Een lekker 
knalrood drankje maar ook gevaarlijk 
want het lijkt wel limonade.

Geïnspireerd door het smakelijke likeur 
verhaal van Mirjam heb ik perenlikeur 
gemaakt van peren uit de moestuin.

En sinaasappel/peren likeur. De goed 
gevulde weckpotten staan nu in de 
donkere kelder te wachten op de 
aankomende feestdagen. Dan zeef ik de 
inhoud het en schenk het over in kleine 
flesjes. De likeur heb ik gemaakt op basis 
van wodka, ik kijk straks of ik het ga 
vermengen met de suikersiroop.
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Lange avonden 
   door Ad van Brunschot

De donkere dagen zijn weer in 
aantocht. De verwarming aan, 
gordijnen dicht, pantoffels aan. En 
terugdenken aan de goede zomer op 
de moestuin. Wat is dat fijn om niet 
meer te  hoeven sjouwen met water, 
maar gewoon de kraan open en slang 
in de hand. 

En als dan de bestellijst voor de mest 
weer gemaild wordt, dan weet je het 
zeker: het wordt winter! De volgende lijst 
is dan de bestelling voor de zaden van 
volgend jaar en de champignonmest.
Ik heb een doosje met de voorraad zaden 
en ik heb een wisselschema voor de 
bakken. Daaruit ga ik bedenken welke 
groenten in welk vak moeten komen. En 
dan beslissen of ik de groente zelf ga 
zaaien of dat ik in het voorjaar plantgoed 
ga kopen. Of beiden natuurlijk. Het 
voordeel van zelf zaaien is dat je iedere 
week een klein beetje kan zaaien. Dit om 
te voorkomen dat je 20 kroppen sla hebt 
waarvan er 15 door gaan schieten omdat 
het teveel is om op te eten. En de 
mensen in je omgeving zijn ook bang om 
je te zien omdat ze dan weer volgestopt 
worden met heerlijke groenten. Maar ook 
die vinden het teveel. 

Dit jaar zag ik overal paarse boerenkool, 
een hele mooie plant om te zien. Dus die 
wil ik ook gaan zaaien. Gele courgettes 
had ik al maar die komen volgend jaar 
zeker terug. Maar ik ga er veel minder van 
zaaien, want bij iedereen die wij kennen, 

heeft heel veel courgette gekregen. En 
dat zijn ze misschien ook wel beu.

Is er iemand die een cursus ‘bloemkool/
broccoli kweken’ weet? Want die moet ik 
zeker eens gaan volgen. Ik heb wel altijd 
hele mooie bloemen in deze planten, 
maar zeker niets wat ook maar lijkt op een 
volle bloemkool of stronk broccoli. De 
planten groeien wel goed en ze worden 
groot, maar er valt niets te oogsten. Maar 
goed, deze winter zal ik me eens goed 
gaan inlezen.

De beide appelbomen hebben samen 2 
appels geproduceerd, dus die gaan er uit. 
De doornloze braam groeide goed en er 
zaten ook best veel zwarte vruchten aan. 
Maar heel zuur en hard, dus die gaat er 
ook uit. De druivenstruik groeide alle 
kanten uit, niet bij te houden. Deze 
vakantie was ik in Spanje en Portugal en 
daar zie je allemaal mooie rechte en 
compacte druivenstruiken. Ik heb 
inmiddels begrepen dat ze daar met een 
machine door heen rijden en alles wat 
binnen het bereik van die machine komt, 
wordt afgemaaid. Dus ik ga nog beter de 
snoeischaar hanteren om een compacte 
struik te maken. 

En de strijd tegen het onkruid heb ik nog 
niet gewonnen. Ik was in april enkele 
weken weg om de Camino te wandelen. 
In augustus/september 4 weken op 
vakantie. En dat wist het onkruid!! Het is 
onbegrijpelijk dat het zo hard kan groeien 
in die tijd. 

Iedereen succes gewenst met de plannen 
voor 2020. 
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Mulchen 
   door Jac Claasen

Wat is mulchen?
Mulchen is het bedekken van de bodem 
met organisch materiaal.
Waarom mulchen, wat is het doel van 
mulchen? Waarom zou je de bodem 
bedekken? Simpel gezegd: met minder 
werk een betere bodem creëren.
Waarom heb je minder werk in je tuin? In 
principe kan n.l. het spitten achterwege 
gelaten worden in de herfst. De rivierklei 
op ons complex is dan wel niet de 
zwaarste klei die er is, maar heeft toch 
een behoorlijk afslibbaar gehalte. Dat 
betekent dat een zekere mate van 
inspanning vereist is bij het keren van de 
bovenste bodemlaag. Voor de een een 
groot probleem , de ander gaat er 
flierefluitend doorheen.
Het woord is gevallen: de bovenste 10 cm 
van onze bodem, waarin zich verreweg 
het meeste bodemleven bevindt, wordt 
ondergespit. Iedereen voelt met z’n 
klompen aan dat dit nooit de bedoeling 
kan zijn. Bij een biotoop als een bos wordt 
de grond nooit omgespit en toch ontstaat 
er een, in meer of mindere mate, mooie 
omgeving. 

Onkruid  krijgt bij het aanbrengen van een 
bodembedekking geen of veel minder 
kans om op te schieten, immers de 
onkruidzaadjes komen niet in contact met 
licht en ontkiemen daardoor niet. 
Daarnaast verbetert mulchen de 
bodemstructuur. De pieren gaan aan de 
slag met de mulchlaag en zo ontstaat er 
een  luchtigere bodem. Voeding, lucht en 

vocht dringen beter door in de bodem. 
Deze wordt bovendien beschermt tegen 
kou en warmte en er is minder kans op 
uitdroging. Bovendien hebben flinke 
regenbuien niet de kans om de bodem 
dicht te slaan, uit te spoelen of weg te 
waaien. Onderschat het effect niet. Zo is 
het effect van een fikse bui 500x erger op 
een blote bodem dan op een bedekte 
bodem. 

Een bedekte grond is bijna altijd beter dan 
een blote grond. Als je je bodem bedekt 
met levende planten, heb je alle 
voordelen van bodembedekking. Als je je 
moestuin goed bedekt met groenten - in 
de winter bijvoorbeeld veldsla en/of 
groenbemesters, dan bescherm je je 
bodem(leven) ook optimaal.
Als we niet spitten, is een andere vorm 
van bodembewerking nodig. Immers het 
valt niet te vermijden dat het bouwland 
betreden wordt in het seizoen en verdicht 
wordt. De woelvork is dan de ideale 
oplossing. De grond wordt 
opengetrokken, gescheurd maar niet 
gekeerd. De vereniging heeft een 
woelvork voor algemeen gebruik.

Wanneer en hoe mulchen?
Als je in de herfst je tuin met rust laat, dan 
zorgen afgestorven plantenresten en blad 
vanzelf voor een mulchlaag. Als 
volkstuinders zijn we in de regel niet zo 
streng in de leer en lossen we dit 
probleem wat gemakkelijker op met het 
aanbrengen van een behoorlijke laag 
champignonmest, die wel  minimaal 
enkele centimeters dik moet zijn om effect 
te sorteren.



Let op met het gras van je gazon. Dat kun 
je meenemen naar je volkstuin en lichtjes 
uitstrooien. Niet te dik, want dan gaat het 
rotten.  Als je vervelende insecten in je 
moestuin hebt, gebruik dan kruiden zoals 
oregano, salie, lavendel, munt en 
koriander door je mulchlaag. Insecten 
raken door de geur in de war en laten je 
gewassen met rust.  Let ook op met 
grove houtsnippers bevatten te veel 
koolstof. Wij gebruiken de houtsnippers 
vooral als bodembedekking op de 
paadjes  en veelal niet als 
mulchmateriaal.

De voordelen van mulchen zijn:
• Minder  onkruid
• Bodemverbeterin
• Minder tuinafval afvoeren
• Bescherming tegen vorst, droogte en 

hitte

De nadelen van mulchen zijn:
Een dikke laag mulch trekt slakken, 
mollen, muizen en ander ongedierte aan. 
Geen keukenafval meenemen. 
Let op met wortelonkruiden en onkruid dat 
zaad heeft geschoten, daarmee breng je 
juist ongewenst materiaal in de tuin.

Komen er beestjes onder de 
mulchlaag?
Slakken en woelmuizen kunnen 
toenemen in aantal onder mulchlagen. 
Observeer alvast eens het bodemleven 
onder je mulchlaag:
Loopkevers: die eten slakken, wormen en 
plantenvretende beestjes;
Schimmels, bacteriën: allemaal 
goedaardig en ook zij breken je 
bedekking mee af. 

Pissebedden, duizendpoten, ... leveren 
hetzelfde werk.
Diverse soorten pieren: compostwormen 
en regenwormen; die zetten de mulchlaag 
om tot voedsel voor je planten.

Binnenkort komt de inkoopcommissie 
weer met de bestellijsten voor o.a. de 
stalmest en de champignonmest. Deze 
organische mestproducten worden relatief 
goedkoop aangeboden. Maak er gebruik 
van. Voor een percel van 100 m2 worden 
10 of 12 kruiwagens champmost 
geadviseerd. Dat hangt een beetje af van 
de bebouwing. De houtsnippers volgen in 
het voorjaar.
Jac Claasen

Wat doe je beter niet met de 
mulchlaag?
Grasmaaisel over doorlevende onkruiden, 
zoals brandnetels, strooien. Die gaan er 
alleen maar harder door groeien.
Grasmaaisel tussen veldsla, snijsla of 
spinazie strooien. Die sprietjes wil je niet 
tussen je blaadjes hebben.
Dikke pakken gazonmaaisel leggen.

Bedek in november je moestuin met een 
laag paardenmest-plus-stro. In de lente 
hark je de grove resten weg en de grond 
is klaar.
Natuurreservaten produceren heel veel 
balen 'hooi', dat je gratis mag halen. Er 
zitten wel vrij veel zaden in.
Strooi je vers gazonmaaisel gewoon 
rechtstreeks (en dunnetjes) over het loof 
heen. De sprietjes vallen binnen een paar 
dagen wel naar de bodem.
Conclusie: mulch meer, voor minder 
werk en een betere bodem.



 
Paddestoelen  uit  de  
moestuin  
door Gerard van Mierlo en 
Jeroen Berendsen

In het voorjaar van 2017 begonnen we 
aan een nieuw experiment: het kweken 
van paddestoelen. Naast de asperges 
druiven, appels, kruiden, bloemen en 
vele groenten leek dit een leuke aan- 
vulling op ons moestuinassortiment.

Via een medetuinder konden we aan 
mooie eiken- en berkenstammetjes 
komen. Voor het kweken van 
paddestoelen heb je vers hout nodig dat 
je een maand of twee laat besterven. Als 
het hout al ergens een half jaar heeft 
gelegen heb je kans dat er al andere 
schimmels in zitten. 

Op internet kun je veel informatie vinden 
hoe je het beste paddestoelen kunt 
kweken en zijn er genoeg webshops waar 
je het broed kunt kopen.
Wij kochten deuvels met shiitake- en 
oesterzwammenbroed. 
Deze deuvels zijn volledig bedekt met 
paddestoelenbroed waar je de 
boomstammetjes mee kunt enten.
We boorden gaatjes in de stammetjes en 
sloegen de deuvels er met een hamer 
voorzichtig in. De shiitakedeuvels in de 
eikenstammen en de 
oesterzwammendeuvels in de 
berkenstammen.

De stammetjes werden op beschutte 
plaatsen rechtop in de grond gegraven. 
Niet vol in de zon en wind maar op 
plekken waar de meeste schaduw is en 
waar het een beetje vochtig is.
Doordat de stammetjes zijn ingegraven 
trekt het vocht vanuit de grond in de 
stammen. Maar bij droge periodes is het 
ook belangrijk om de stammetjes om de 
zoveel tijd met water te besproeien.
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Deze editie 21 van ons clubblad is gemaakt door:
Jeroen Berendsen met bijdragen van Ad van Brunschot, Jac Claassen, Mirjam van 
der Mooren.

De foto’s zijn gemaakt door Gerard van Mierlo, Mirjam van der Mooren, 
Jac Claassen, Nico van Meer, Ornella Perlangeli en de familie van Etten.
Dit clubblad verschijnt 3 à 4 keer per jaar.
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Toen was het afwachten, het duurt 
meestal een jaar voordat je de eerste keer  
paddestoelen kunt oogsten. Je kunt na 
een jaar het proces versnellen door de 
stammen na de 2e helft van mei een 
nacht lang volledig in koud water onder te 
dompelen. De paddestoelen verschijnen 
dan meestal na 1 of 2 weken. Maar wij 
kozen er voor om de natuur rustig zijn 
gang te laten gaan. 

In 2018 moesten we het nog zonder 
paddestoelen doen maar 2 maanden 
geleden konden we voor de eerste keer 
shiitakes plukken. Op de berkenstammen 
nog steeds geen spoor van 
oesterzwammen maar dat komt dan 
misschien ook nog wel. Voor het kweken 
van paddestoelen moet je geduld hebben.
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