
 
 

 

 

Nieuwsbrief voorjaar 2011  

To see the world In a grain of sand and heaven in a flower 
 
uit boek van Derek Jarmans' vissershuisje in Dungeness, Z-Engeland 
 
 
Beste Tuinvrienden, 
De winter was weer lang, begon ook zo vroeg. Overvallen door de vorst en de sneeuw in november. Nog 
snel wat dahliaknollen uit de grond gehaald. Nu net mijn achterplaatsje in gesneld om de forsythia nog wat 
bij te snoeien. En zie: ik heb nu ranke takjes binnen staan om de lente met het lichtende geel van deze 
struik te laten ontluiken. Hopelijk heeft de strenge vorst niet te sterk huisgehouden. Anna en Riet wensen 
jullie een mooie en lange, vruchtbare zomer  

Het afgelopen jaar 

De Snoei-workshop  
Dit was een succes. Willem van den Berg, een biologische fruitkweker uit Ammerzoden heeft ons een hele 
middag gefascineerd met zijn kennis over bomen en zijn snoeidemonstraties. Snoeien is een ware kunst. 
Het vraagt kennis en je moet leren kijken naar een boom, wat heeft deze nodig om tot een goede vorm te 
komen en toch voldoende vrucht te plukken. Er was een groep van zo’n 10 personen. We zijn begonnen 
met koffie en taart en geëindigd met port, walnoten en ander lekkers, met kaarslicht en de een laatste 
zonnebloemboeket op tafel. Heeft er iemand suggesties over workshops, meld je!!  

Het nieuwe ziekenhuis  
Tot onze vreugde heeft het landschapsarchitectenbureau die de aanplant rond het ziekenhuis heeft 
ontworpen, gekozen om de beplanting aan de zuidkant van het ziekenhuis zo natuurlijk mogelijk, duurzaam 
en tijdloos uit te voeren. Zodat er een eenheid ontstaat met het landschap (het Gement) dat achter het 
Ziekenhuis ligt. Daar mogen wij van mee profiteren. Concreet houdt dat in, dat er gekozen is voor Berken, 
Wilgen en Elzen.  

Wat te doen in de maand februari/maart 
 
Notities uit het Werkboek van Peter Bauwens  
 
Wie heeft er winterpostelein, kervel en veldsla staan? Die kan nu geoogst worden.  
 
Bij droog weer kun je de grond en de indeling van de tuin voor bereiden.  
Voor een exclusieve oogst kun je zeekool en aardperen forceren en bleken. Zet een zwarte plastic emmer 
omgekeerd over de planten/knollen en kijk wat er binnen enkele weken gebleekt onder die potten groeit. 
 
Zaai tuinkers op een dichte rij in de volle grond. Bij gunstig weer wordt dit de eerste nieuwe oogst van het 
seizoen. Dek de rij af met vliesdoek.  
(Volgens mijn buurtje/tuinman Oscar moet je dit ook doen bij onze broccoli, en koolplanten. Om de duiven 
geen kans te geven!) 

 

 



 

Onkruid 
Verse groenten zijn nu zeldzaam maar ook onkruid is oogstbaar. Heel lekker en bruikbaar zijn 
brandneteltoppen, vogelmuur en veldkers. Die kun je verwerken in groentetaart, onkruidsoep of een groene 
aardappelstamppot. 
 
Zaaien 
Misschien wil je een keer iets anders kweken. Pastinaak is heel gemakkelijk en kan nu de groend in. Dun 
uitzaaien (2 centimeter op rij) en later uitdunnen op 10 centimeter.  
Na de strengste vorst kun je vijgen snoeien. Laat de jonge toppen met de nieuwe vruchten ongemoeid en 
halveer de te lange doorgeschoten scheuten en verwijder de oude versleten takken. 
 
Tuinbonen 
Bij gunstig zacht en vorstvrij weer kun je de eerste tuinbonen in de volle groend zaaien. Wat 
wetenswaardigheden over deze verrukkelijke boon. Veel mensen beginnen niet aan het kweken van 
tuinbonen vanwege de zwarte luis. Men zegt hoe eerder je ze poot, hoe minder kans op zwarte luis. Het is 
verstandig om de toppen uit de plant te breken, want de luizen zitten het liefst op het jongste en sappigste 
deel van de plant. Deze toppen worden in Italië gesmoord in olijfolie met knoflook, schijnt heerlijk te zijn!! 
Tenslotte nog een tip, als de bonen geoogst zijn, trek de plant dan niet uit de grond!! Want ze brengen, net 
als alle vlinderbloemige, stikstof in de grond, en dat proces gaat gewoon door, knip de stengels dus en 
stukje boven de grond af, en plant er stikstofvragende planten tussen zoals andijvie, prei of late pompoen. 
Ook met de rode biet en snijbiet en spinazie kun je beginnen. 
 
Indien nog te nat of te koud(zoals nu..!) nog een paar weken wachten, een degelijke spitvork staat er naast 
afgebeeld in het Werkboek van P.Bauwens.  

Andere informatie vanuit laatste bestuursvergadering 
 
- op 19 maart a.s. is er algemene ledenvergadering. Tijd: vanaf 9.15 uur 
- Oproep: wie wil er aan het begin van de zomer een barbecue organiseren? 
- Data tuinwerkdagen volgen >> in locatie lezen s.v.p. 
- Agenda ledenvergadering komt ook in locatie te hangen van tevoren. 
 
Wees welkom! 
 
Tot slot kreeg ik van een goede tuinvriendin deze website door voor allerlei zaden, mooie verzorgde site, 
kleinschalig bedrijfje en heel betaalbaar ook. Diana's mooie moestuin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


