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Terugblik 2019 
  door Jac Claasen

Het jaar 2019 was een mooi tuinjaar. 
De start in het voorjaar was hier en daar 
stug. Klaarblijkelijk was het weer in het 
voorjaar ons niet altijd even goed gezind. 
Dat resulteerde in veelal meerdere 
pogingen om onze gewassen boven de 
grond uit te laten komen. Met name de 
boontjes hadden hier en daar moeite om 
aan te slaan en moesten veelal voor een 
tweede of zelfs derde keer gelegd 
worden. In de loop van de maand mei 
keerde het weer ten goede en gingen we 
een behoorlijk warme zomer tegemoet, 
met wederom enkele perioden met 
extreme hitte. Gelukkig konden we dit jaar 
mooi op tijd ons geheime wapen in 
gebruik nemen: de ringleiding. 

Het hoogtepunt dit jaar was zonder meer 
de aanleg en ingebruikname van de 
waterleiding. We hebben officieel de 
waterleiding op 18 augustus 2019, tijdens 
het ‘Koken voor elkaar gebeuren‘ in 
gebruik genomen, maar vele weken 
tevoren werd er al druk gebruik gemaakt 
van de mooie ringleiding, die door de 
mensen van de technische commissie 
met de nodige hulp van deze en gene is 
aangelegd. Het is een geweldige 
aanwinst voor ons complex. 
De financiering is rond gemaakt  met de 
hulp van een lid, die verder anoniem 
wenst te blijven. De lening wordt in vier 
jaren terugbetaald, te beginnen op 1 april 
2020. Telkenjare, gedurende vier jaren, 
wordt een bedrag van € 1.125 terugbetaald. 

Daarnaast is de realisatie van de 
overkapping tussen twee containers, een 
grote stap voorwaarts te noemen. Al met 
al is er veel werk verzet.

Wat verder opvalt is de grote 
belangstelling voor ons complex. 
Wij hebben voortdurend 30, 40 of meer 
kandidaat-leden in een bestand staan. 
We realiseren ons dat de wachttijden te 
lang zijn. Echter, de huidige locatie biedt 
geen gelegenheid tot uitbreiding. 
Vanuit gemeentezijde is ons duidelijk 
gemaakt, dat de optie van uitbreiding niet 
reëel is. De wachttijd loopt verder op door 
het uiterst geringe verloop op het 
complex. Op het oude complex kwam het 
regelmatig voor dat jaarlijks 6 of 7 tuiniers 
er mee stopten (of overleden), het huidige 
complex laat geen bijna geen verloop zien.

Een andere tendens op ons complex is 
dat langzaam maar zeker steeds meer 
leden naar een meer onderhoudsvrije 
vakkentuin toe gaan, in combinatie met 
het zo goed mogelijk bedekt houden van 
de bodem en toevoegen van humus voor 
de creatie van een goede, organische 
teeltlaag. Dat houdt tevens in dat er voor 
de winter niet meer gespit behoeft te 
worden. De vakken worden met de 
woelvork of grelinette in het najaar 
(oktober/november) losgewoeld. Het grote 
voordeel: de grond wordt verlucht en 
verkruimeld en het microbiologisch leven 
blijft in tact. En, ook met een slechte rug, 
is dit gemakkelijk te doen. De vereniging 
heeft zo’n apparaat. In het verenigings- 
gebouw kunt u de woelvork lenen. 
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Graag goed schoongemaakt terug- 
hangen. Op onze site kunt u hier verdere 
informatie over dit onderwerp vinden.

Memorabel is de inbraak op ons complex 
zoals dat op 23 maart van dit jaar ontdekt 
werd. De oude 40 jaar Goldoni frees werd 
weggehaald, maar ook een aggregaat 
(Honda). Vele schuurtjes zijn 
opengebroken en bezocht. Reden om u 
nogmaals op het hart te drukken om m.n. 
het elektronisch handgereedschap niet in 
uw schuurtje of kasje te laten slingeren.

Last but not least in dit kleine 
jaaroverzicht, is het besluit van de raad 
van de gemeente Waalwijk om de bouw 
van windmolens voorlopig niet te 
realiseren. Deze windmolens worden hoe 
dan ook geplaatst, locatie en andere 
randvoorwaarden worden in een breder 
kader geplaatst en onderzocht. En daar is 
meer tijd voor nodig.

Het bestuur wenst u fijne kerstdagen en 
een goed en gezonde jaarwisseling. 
Wij zien u graag in 2020 weer graag  
terug op ons complex.

Fijne feestdagen voor u en uw dierbaren.
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Uitheemse  groenten  
door Walter en Leontine Klaassen 
Tuinnummer 48

Het is altijd leuk om iets nieuws te 
proberen. Tijdens onze vakantie in 
Tenerife hadden wij zaden gekocht van 
“reuzenkomkommers” , aubergines en 
aardbeien. Zo nieuwsgierig als we zijn 
en met het nodige enthousiasme 
hebben we alles in bakken uitgezaaid 
in onze kas.

De komkommers hebben we in de kas 
gehouden. Na enige tijd konden we de 
eerste komkommers oogsten, zoals te 
zien op de foto. De smaak is wat anders 
dan kommer. Het zit tussen die van een 
komkommer en meloen. Alleen toen het 
weer wat kouder werd, stierf de plant vrij 
snel af. Dus duidelijk niet bestand tegen 
ons klimaat.

De aardbeienplantjes hadden veel tijd 
nodig te ontkiemen, maar kwamen 
uiteindelijk goed op. Afgelopen zomer 
buiten uitgezet. In augustus de eerste 
aardbeien geplukt, langwerpige 
peervormige zoete aardbeien. 
Heel apart. Ben benieuwd hoe ze de 
winter doorkomen.

De aubergine 
hebben we 
buiten 
uitgeplant 
alwaar hij 
goed gedijde. 
De vorm is 
wat vreemd, 
verder een perfecte aubergine.

Druiventip 
Misschien nog een tip voor de 
druivenliefhebbers. Vorig jaar kocht ik een 
jonge zoete druivenplant, die vorig jaar 3 
trosje druiven gaf. Dit jaar ontwikkelde de 
plant zich enorm en gaf dan ook tientallen 
kleine trossen. Om nou te voorkomen dat 
de trosjes klein blijven, knip bij elke tak na 
de derde tros alles weg. Nu komt de 
voeding en groei ten goede aan enkel 
deze 3 trossen, zoals de foto laat zien.

Voor het komend seizoen gaan we weer 
voor nieuwe ontdekkingen. 
We zaaien alles zelf, dus kom gerust eens 
een kijkje nemen, ook altijd leuk om 
plantjes te ruilen of gewoon weg te geven. 
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Winterklusjes 
   door Jac Claasen

Zo vanaf november ligt het werk in de 
moestuin voor een groot deel stil. Toch 
zijn er nog wat klusjes die je kunt doen 
in de moestuin in de winter. 
Bodembedekking aanbrengen 
bijvoorbeeld, en het een en ander 
opruimen uiteraard. 

Moestuin  opruimen 
Je hoeft heus niet alles op te ruimen in de 
moestuin, maar zieke en dode 
plantenresten haal je maar beter tijdig 
weg. Ze kunnen ziekten en schimmels bij 
zich dragen, die zich pas volgend jaar 
zullen manifesteren op je planten. Gooi ze 
bij voorkeur in de GFT-bak, niet op de 
composthoop. Haal ook koolstronken die 
geen nut meer hebben weg. 
Tomatenplanten worden, met het oog op 
mogelijke ziekten en schimmels, eveneens 
voor de winter uit de kas gehaald.
Droge plantenresten of restanten van 
bloemen laat je staan tot in de lente. 
Het kan een tijdelijke voedselbron zijn 
voor vogels en het ziet er leuk én mooi uit 
met een laagje rijp of wanneer het 
gesneeuwd heeft.

Bodembedekking 
Over de spade en het feit dat die beter in 
het tuinhuisje blijft hangen, ga ik het niet 
hebben, dat hebben we ondertussen 
allemaal begrepen. Toch? Maar wat doe 
je met die lege bedjes waar nu niets meer 
op groeit? Het antwoord is simpel: breng 
een winterjasje aan!

Bodembedekking tijdens de winter is van 
groot belang, omdat het de structuur van 
je bodem sterk beïnvloed. Stel je laat de 
grond voor wat hij is in de winter. Regen, 
sneeuw en vorst zorgen ervoor dat de 
grond dichtslibt en bij gevolg niet meer 
kan ademen. Er wordt als het ware een 
dikke korst gevormd en dat kan niet de 
bedoeling zijn.

Bodembedekking zoals compost, stalmest 
of afgevallen bladeren werkt prima. Breng 
doorgaans 5 cm aan op de bedjes waar 
onder andere wortelgroenten komen te 
staan, en 10 cm op de plaats waar vrucht- 
en koolgewassen zullen groeien.

Verder is het belangrijk om stalmest van 
onder andere koeien en paarden voor de 
winter aan te brengen, zodat het verteerd 
is wanneer de eerste lentezon weer gaat 
schijnen. Niet verteerde stalmest is te 
geconcentreerd en kan in veel gevallen 
de wortels van je planten verbranden. 
Een goede bodembedekking zorgt er ook 
voor dat onkruidzaden verstikken en geen 
kans hebben om te groeien. Het is een 
goede vochtregulator en zorgt 
daarbovenop voor een schuilplaats voor 
heel wat nuttige insecten.
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Heilige  Boontjes 
  door Gertine van Tilborgh

Op vakantie kwam ik ze tegen heilige 
boontjes. Ik had er wel eens van 
gehoord en heb ze nu gekocht. Wat is 
er nu zo bijzonder aan deze boontjes? 
Het zijn ronde witte boontjes met 
rondom de navel een roodbruine 
tekening. Deze tekening is in de vorm 
van een monstrans (een houder waarin 
de gewijde hostie wordt getoond in de 
kerk) en een lofprijzende engel. 
Een bijzonder heilige boontje dus.

De boontjes zijn in de 17de eeuw door de 
Spanjaarden uit Zuid-Amerika mee is 
genomen naar Europa.
Hoe komt het boontje nu aan zijn naam? 
De volgende legende wordt over het 
boontje verteld. In de omgeving van 
München, aan het eind van de 18e eeuw, 
wilde een paard waarmee een boer zijn 
land ploegde plotseling niet meer verder 
en bleef stokstijf staan. Het paard maakte 
schrapende bewegingen op de grond. De 
boer haalde een schop en begon te 
graven. Tot zijn grote verbazing vond hij 
een monstrans, die al eeuwen zoek was. 

Dit werd gevierd met een groot feest en 
processies.
De boer ging weer naar zijn land om 
bonen te zaaien. Aan het eind van een 
groeizame zomer dorste hij verbazend 
veel boontjes. Op de van oorsprong witte 
boontjes stond ineens een heilige 
tekening: het silhouet van de opgegraven 
monstrans met de hostie erin. Ook zag 
men een lofprijzende engel in de 
afbeelding. Hoe dan ook, er was hier 
duidelijk sprake van een heilige boontje.
Ik wil komend tuinseizoen de heilige 
boontjes gaan zaaien. Ik ben benieuwd 
wat voor opbrengst ze hebben. Bent u 
ook benieuwd? Kom gerust eens kijken!. 



 

6

Judasoor 
  door Gerard van Mierlo

Deze 2 aparte zwammen kwam ik in de 
tuin tegen. Ik heb het even uitgezocht 
en het schijnt om Judasoor te gaan.

Judasoor groeit vaak op oude of 
afgestorven stammen van de vlier. 
De naam wordt verklaard uit een 
overlevering over de Bijbelse figuur Judas 
die zich aan een vlier zou hebben 
opgehangen nadat hij Jezus verraden 
had. Het zwammetje lijkt ook op een oor.

Judasoor is eetbaar en wordt veel gebruikt 
in de Chinese en Japanse keuken. 

Blauwzwarte houtbij  
Deze blauwzwarte houtbij kwam Nico 
van Meer afgelopen zomer in zijn tuin 
tegen.

Het is een van de grootste soorten bijen 
in Europa. Ze leven solitair en hebben 
dus geen nest met een koningin en 

werksters. In Nederland en België was de 
soort zeldzaam, maar tegenwoordig kom 
je ze vaker tegen. Ondanks zijn grootte is 
deze soort niet agressief en steekt alleen 
in uiterste nood, en dan alleen de vrouwtjes 
want mannetjes hebben geen angel.



 Aardappelen  
door de inkoopcommissie

Al decennialang worden op 
volkstuinen aardappelen 
geteeld. We komen de 
aardappelen tegen op alle 
grond soorten. Klei, zand en 
veengronden. Elk 
aardappelras heeft, door een 
natuurlijke selectie, een 
voorkeur voor een bepaalde 
grond. Op ons complex 
“De Goede Aarde” hebben we te 
maken met zware rivierklei en kunnen 
we een ras kiezen die hier het best bij 
past. Door op “zeker” te spelen 
maakten we zelf ook de keuze van 
pootgoed zoals we dit van huis uit 
gewend waren. Ook  op de plaatsen 
waar we ons pootgoed kochten was de 
keuze , in rassen, beperkt. We moesten 
het doen met wat er te koop was. Ons 
advies is gebruik uitsluitend N.A.K. 
gekeurd pootgoed.

In het verleden werden we vaak 
geconfronteerd met de aardappelziekte 
“Phytophora infestans”, een vervelende 
schimmelziekte in het blad en de knol, 
waardoor hele oogsten verloren zijn 
gegaan. In het verleden, zo rond 1850, 
heeft de aardappelziekte o.a. een grote 
hongersnood in Ierland veroorzaakt. De 
chemische bestrijdingsmiddelen zorgden 
ervoor dat de aardappeloogsten niet meer 
mislukten. De hongersnoden waren 
verleden tijd maar door het  gebruik van 
deze bestrijdingsmiddelen waren de 
aardappelen lang niet altijd gezond voor 

mens en natuur. Maar goed, er was geen 
alternatief en de boer, hij ploegde voort. 
En wij, volkstuinders, wisten niet beter.
Gelukkig werden in de handel nieuwe 
initiatieven ontwikkeld waardoor nieuwe 
rassen ontstonden  meer afgestemd op 
de vraag van verwerker en consument. 
Een aardappel voor de friet, voor de 
salade, koken, bakken etc. Ook de 
vruchtvlees kleuren werden belangrijk, 
hoe zagen onze frieten er uit na het 
bakken?

Een heel belangrijke eigenschap was de 
resistentie tegen de gevreesde 
aardappelziekte. Dit betekende in de 
praktijk geen dure bestrijdingsmiddelen 
meer, minder arbeidsuren in geen dure 
spuit apparatuur. Ook het niet meer 
mechanisch beschadigen van de 
opgekomen planten leverde een 
bijkomende meer opbrengst op.

Een aantal volkstuinders, ook op ons 
complex, hebben op deze ontwikkelingen 
ingehaakt en zijn ook gaan kiezen voor 
een selectie uit deze rassen en met 
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succes. Een betere opbrengst en veel 
minder uitval.                                                                                                                                                                           
Om er enkele te noemen: Obama, 
Vitabella, Anais, Bionica, Carolus, 
Connect, Sapora Mira, Sevilla etc.  De 
reacties op de eerst oogsten waren goed 
tot zeer goed. Alleen het ras Bionica was 
op een aantal percelen geen succes, het 
ras blijkt  gevoelig voor het X-Y virus 
welke in de knol bruine kringen en 
vlekken veroorzaakt.

Om het wat overzichtelijk te maken heb ik 
e.e.a. verwerkt in het schema, vroege 
rassen, middel en de late soorten. Onze 
leverancier, de fa vd Wal uit Hoogeveen, 
levert een assortiment, N.A.K. gekeurd, 
pootaardappelen waar we als volkstuinders 
een ruime keus uit kunnen maken. Het 
schema vind u op de volgende pagina’s.

We planten onze vroege pootaardappelen 
het liefst half maart, de praktijk heeft 
bewezen dat de pootaardappelen die in 
de eerste week van april geplant worden 
een betere oogst opleverden.

Tip 
Plantijd vroege aardappelen eerste week 
april, middelvroege rassen half april en de 
late rassen eind april. Ook de afstand 
tussen de rijen en in de rijen is belangrijk. 
Dit verschild per ras en tijdstip van poten.

Vruchtwisseling  
Om op ons complex aardappelen te 
blijven telen is een reglement opgesteld 
om problemen met o.a. de aardappel- 
moeheid, aaltjes besmetting, te voorkomen. 

Bemesting  
De aardappel is dankbaar voor een 
bemesting van oude stalmest en compost. 
Een extra bemesting met een kalimeststof 
levert betere en gezondere planten op. 
Onze inkoop commissie levert patentkali. 
Dit product mag worden toegepast in de 
biologische land en tuinbouw en heeft het 
voordeel dat er ook een magnesium (een 
sporenelement) aanwezig is. Kijk ook 
eens op het internet wat de resultaten zijn 
bij een extra kali bemesting.

Gebruik  
250 gram uitstrooien per 10 m2 voor het 
poten van de aardappelen en voor het 
aanaarden nogmaals 250 gram.
Onze inkoopcommissie zorgt ervoor dat 
deze meststof aanwezig is voor het 
nieuwe plantseizoen.

De inkoopcommissie wenst u fijne 
Feestdagen en een goed tuinjaar 2020!

In  the  picture  
Prachtige grote bloemkool van 
Siem van Veen.
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Koken  met  appels 
  door Mirjam van der Mooren

Zoals al eerder aangegeven vind ik het 
fijn om eens in de zoveel tijd even 
lekker uit te pakken in de keuken. Ik 
vind het heerlijk om daarbij ook eens 
iets nieuws te proberen. De laatste 
keer dat er vrienden bij ons zijn komen 
eten was dat vlak nadat de appeloogst 
binnen was. Een overschot heb je al 
gauw en alleen maar appelmoes maken 
vind ik dan weer een beetje saai.

Die dag stond er een ovengerecht op het 
menu. Wat bijna altijd het geval is bij mij 
aangezien ik dit ideaal vind bij een 
etentje, vaak kan daags van tevoren een 
en ander al worden klaargezet en heb je 
ook nog profijt van de gezelligheid die de 
gasten met zich mee brengen zonder al 
teveel met het eten bezig te hoeven zijn. 
Vaak zet ik een stuk vlees in de oven en 
zorg ik voor bijgerechten die daar ook 
prima bij kunnen. Deze keer stond er 
lamsbout op het menu en ben ik wat gaan 
experimenteren met appels om wat 
bijgerechten te maken en gebruik te 
maken van wat de tuin mij dit jaar 
gegeven heeft.

Steeds meer medetuinders hebben 
fruitbomen in de tuin staan en een groot 
deel daarvan bestaat uit appelbomen dus 
ik denk dat anderen wellicht ook nog iets 
hebben aan deze ideeën.
Overigens verwacht ik de komende kerst 
dit eerste gerecht zeker ook te gaan 
gebruiken aangezien het bij iedereen erg 
in de smaak viel.

Gevulde  appels met  pancetta  
Ingrediënten:
8 kleine rode handappels (vanwege de 
mooie kleur andere appels kunnen ook)
ca/ 1 eetlepel gesmolten boter
1 gesnipperde kleine ui
2 tenen uitgeperste knoflook
de blaadjes van 1 tak tijm fijngesneden
125 gram pancetta in blokjes (gerookt 
ontbijtspek is een goed alternatief)
ca. 80 gram vers broodkruim (zelf te 
maken door wat ouder witbrood 
bijvoorbeeld ciabatta fijn te draaien in de 
keukenmachine en even op een 
bakplaatje te laten drogen in de oven.

De appels heb ik met een gewoon 
schilmesje uitgehold tot ongeveer een cm 
van de rand, de bodem heb ik er dus in 
gelaten. De bovenste kapjes er 
afgesneden en bewaard.

De inhoud van de appels heb ik in kleine 
blokjes gesneden. Vervolgens in een pan 
de ui knoflook en tijm op een matig hoog 
vuur aangefruit en vervolgens met de pan 
van het vuur de appel- en spekblokjes en 
broodkruim en een beetje peper 
toegevoegd.
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De appels heb ik in een ovenschaal gezet 
gevuld met het gemaakte mengsel en de 
kapjes er weer op gezet. De buitenkant 
van de appels ingesmeerd met de boter. 
Tijdens het bakken deze vastgeprikt met 
een satéprikkertje.
Dit bijgerecht heb ik de avond van tevoren 
gemaakt en in de koelkast klaar gezet. 
Uiteindelijk hebben de appels een klein 
uurtje in de oven gestaan bij 200 graden. 
Wellicht is dit wat korter wanneer het niet 
in de koelkast heeft gestaan. Wel de 
kleuring in de gaten houden. Ik heb de 
laatste 20 minuten de schaal afgedekt 
omdat het anders te donker zou worden.
Ik denk dat gebruik van rookkaas i.p.v. de 
pancetta een prima alternatief is voor de 
eventuele vegetariërs onder ons.
Ondertussen heb ik alweer nieuwe ideeën 
om gevulde appels te maken hartig 
(gehakt sjalotten rozijnen en kaneel) of 
voor desserts zoals vullen met noten 
kruidkoek en spijs. Of met allerlei 
gedroogde vruchten zoals abrikoos en 
pruim samen met broodkruim.

Salade   
van  koolrabi  en  appel  
Dit is echt een favoriet van Nimka 
geworden. Het vergt wat snijwerk 
omdat we de koolrabi rauw gebruiken 
en dit dus anders wat lastig eten is bij 
grote stukken.

Voor deze salade snij ik koolrabi en appel 
in ongeveer een 1staat tot 1 verhouding in 
kleine dobbelsteentjes van maximaal 1 cm. 
De schil laat ik aan de appel want dat 
zorgt voor wat extra kleur. Ik gebruik niet 

altijd dezelfde overige ingrediënten maar 
dit komt er wel vaak bij:
Mosterd, (wal)noten, rozijnen of ander 
gedroogd fruit, yoghurt en mayonaise. 
Honing, een beetje zout en bieslook.

Quiche  met  appel ,  
walnoten  en  brie  
Ik maak regelmatig quiche. De mix is altijd 
op basis van ca. 4 eieren of 3 grote 
biologische eieren die ik vaak koop 
variëren nogal in maat. 250 ml. crème 
fraîche een beetje peper en zout en soms 
ook kruiden die passen bij de overige 
ingrediënten. Die giet ik dan over de vulling 
naar keuze. De bodem en rand bekleed ik 
met bladerdeeg, meestal gewone room- 
boterbladerdeeg uit de diepvries 5 plakjes.

Een lekkere vulling met appel is dan brie, 
walnoten en appel de brie en appel in 
gelijke verhouding en dan een handje vol 
gebroken walnoten.
De bodem bekleed je met de bladerdeeg. 
De vulling gaat daar in en dan overgieten 
met een opgeklopte mix van de genoemde 
basis ingrediënten. Dit alles in de oven op 
ca.180 graden voor ongeveer een half 
uur, en voila, een lekkere quiche.



 Overpeinzingen  2019 
  door Ad van Brunschot

Aan het einde van het jaar is het een 
mooi moment om het afgelopen jaar te 
evalueren en plannen te maken voor 
het volgend jaar. Wat ging er goed, wat 
ging er fout en wat ik ga volgend jaar 
anders doen?

Ik heb mijn tuin in 5 delen verdeeld ieder 
jaar een deel opschuiven om te voorkomen 
dat er ieder jaar hetzelfde komt te staan. 
Daarmee kun je proberen ziektes en/of 
uitputting van de grond te voorkomen. 
Knolvoet van de koolplanten is zo’n 
bekend voorbeeld. Verder nemen niet alle 
soorten groenten dezelfde voedingstoffen 
uit de bodem en daarmee voorkom je het 
tekort aan deze specifieke voedingsstof.

En ook de benodigde voedingsstoffen, 
mest en/of compost wisselen mee per 
vak. De compost maak ik zelf, van pallets 
heb ik 2 bakken gemaakt. Ik had dit jaar 
10 kruiwagens vol met compost. 
En daar ben ik best tevreden over. 

In het voorjaar konden wij de waterleiding 
in gebruik nemen en dat scheelt echt heel 
veel. Maar daar is voldoende 
overgeschreven. 

Doordat ik een verre wandeltocht gemaakt 
heb, ben ik in april 3 weken weggeweest. 
En vanaf half augustus tot half september 
zijn we op vakantie geweest. En dat zijn 
tijden dat er op de tuin best veel te doen is. 
Ik heb geprobeerd er rekening mee 
houden door de zaaitijden aan te passen.

 Ik weet niet of het daaraan gelegen heeft, 
maar bij is echt niet alles gelukt. Maar dat 
kan ook aan andere omstandigheden 
gelegen hebben.

Ik had 2 soorten bramen, doornloze en 
met doornen. De doornloze bramen waren 
heel klein en hard. En de smaak was een 
drama, het zou zo maar azijn geweest 
kunnen zijn. De andere bramen groeiden 
best goed, maar uiteindelijk zijn heel veel 
rode bramen helemaal nooit zwart en rijp 
geworden. De zwarte waren wel lekker.
De aardbeien was helemaal drama, mijn 
buurvrouw had ongeveer 50 kilogram en 
ik had er ongeveer 5. Maar dan 5 stuks!!

In het eerste vak stonden bietjes, uien, 
schorseneren en zomerworteltjes. Bietjes 
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hebben ik meer dan genoeg. De uien had 
ik voor een klein deel gezaaid en best 
veel rode, witte en gele uien geplant. 
Allemaal goed gelukt, ik heb wel gemerkt 
dat de witte plantuien wat minder goed 
bewaard kunnen worden. Maar goed, dan 
maken we die maar als eerste op. 
Volgend jaar zet ik niet meer.

Dan het deel met de peulvruchten, 
snijbonen, doperwten, tuinbonen en 
capucijners. De snijbonen lukten prima, 
veel oogst en een goede smaak. De 
tuinbonen heb ik best laat gelegd, maar ik 
had een prima oogst. De doperwten en 
capucijners had ik een paar meter staan 
langs gaas, maar ik vind wel dat ik voor al 
die meters maar heel weinig oogst had. 
Misschien genoeg voor 2 keer doperwten 
en 1 keer capucijners. Volgend jaar maar 
eens zoeken naar soorten met hoge 
opbrengst.

Vervolgens het vak met courgette, peper 
en tomatillos. Courgettes had ik echt in 
overvloed, de diepvries ligt voor een flink 
deel vol met courgettesoep. Maar ik had 
er zoveel dat familie, vrienden en 
collega’s zijn overstelpt met overtollige 
courgettes. Misschien volgend jaar niet 

alle zaden uit het zakje in de grond 
stoppen. Pepers zijn ook prima gelukt, we 
hebben een flinke doos vol met 
gedroogde pepers en daarnaast nog 
9 potten sambal gemaakt. Tomatillo’s heb 
ik in 2018 gezaaid en komen nu nog 
spontaan op. Ze zijn heel gemakkelijk te 
verwijderen en in de andere vakken trek ik 
ze eruit. Je kunt er heerlijke chutney van 
maken. Google maar eens op ‘ tom-tom 
chutney’.

Het vierde vak was gevuld met sla, 
andijvie, prei en rucola. Dat groeide 
allemaal goed, we hebben er heerlijk van 
gegeten. De rucola heb ik enkele keren 
geoogst, maar het groeide iedere keer  
weer op.

Het laatste vak was voor de koolsoorten. 
Bij mij lukt de bloemkool en broccoli nooit. 
Bloemkool gaat meteen over tot het maken 
van bloemen. En heel soms komt er een 
heel klein roosje broccoli tevoorschijn. 
Maar gelukkig lukt de andere teelten wel, 
rode kool, spruitjes en rode kool.

Ik zie al een aantal uitdagingen voor 2020!
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Steenuilen  kast  
  door Gerard van Mierlo

In ons volkstuincomplex hangen al 
verschillende nestkasten voor 
torenvalken. Om wat meer variatie aan 
te brengen, dacht ik er aan om zelf een 
steenuilen kast te maken. Afgelopen 
zomer kreeg ik er een aangeboden en 
dat was een stuk makkelijker. 

De steenuil is onze kleinste uilensoort. 
Ongeveer zo groot als een spreeuw maar 
wel veel plomper met een platte kop.  Is 
ook vaak overdag te zien. Het voedsel 
bestaat uit grote insekten en muizen, af 
en toe kleine vogels. Houdt van 
gevarieerd terrein, een beetje open 
boerenland. Prima voor de volkstuin. De 
steenuil nestelt in gaten in knotwilgen en 
ook in gebouwen.     
Bij gebrek aan knotwilgen hebben we de 
kast in ons halfopen tuinhuisje gehangen 
met de vliegopening naar het oosten. 

De kast bestaan uit drie gedeelten: 
een soort balkonnetje aan de buitenkant 
dient als uitloopruimte voor de jongen. 

De ronde vliegopening biedt toegang tot 
de kleine “voorkamer”. 
Schuin op de vliegopening zit de 
eveneens ronde opening naar het grotere 
broedgedeelte. 
Dit is zo gemaakt om het voor andere 
vogels onaantrekkelijk te maken. 
Bovendien is het na het  tussenschot 
nagenoeg donker. 

Hopelijk raakt de kast bewoond en helpen 
de steenuilen ons komend jaar om het 
aantal muizen binnen de perken te houden.



 Winteroogst  
  door Jac Claasen

Wat oogst je in de winter? De zomer- 
of zogenaamde warme groenten 
hebben we ondertussen gehad. Maar 
vanaf november kunnen de typische 
wintergroenten worden geoogst. 
Zolang de bodem te bewerken is, kun 
je af en toe rooien.

Aardperen - Deze zijn oogstklaar vanaf 
november. Haal ze met een riek uit de 
grond en verwerk ze vrijwel meteen. Het 
voordeel van aardperen is dat ze kunnen 
blijven zitten en dus winterhard zijn. 
Oogsten naar behoefte is dus aangewezen.

Crosne - Japanse andoorn of corsne 
wordt geoogst zodra het loof is 
afgestorven. Haal de vreemde knolletjes 
uit de grond en bewaar ze op een 

donkere, koele plaats. Of oogst naar 
behoefte, ze blijven buiten in leven.

Bladgroenten uit de kas - Als je een 
maand geleden nog wat wintergroen zoals 
sla, spinazie en veldsla hebt gezaaid kun 
je nu al een eerste keer plukken.

Kool - rode-, witte-, spits- en savooiekool 
kunnen volop worden geoogst maar 
kunnen ook, mits wat beschermd tijdens 
hevige vorst, gewoon op het perceel 
blijven staan. Ook boerenkool en spruiten 
zijn klaar om geplukt te worden.

Pastinaak - Kunnen bij zacht winterweer 
in de grond blijven zitten en worden 
geoogst naar behoefte.

Snijbiet - Is matig winterhard en dus 
prima te oogsten.

Prei - Winterprei kun je, zolang de grond 
te bewerken is, de hele winter oogsten.
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x EN MEER……. 
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