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Beste tuinleden,

Een volkstuin is hip.
“Een volkstuin/moestuin is hip, de drijfveren om een moestuin aan te
leggen zijn verschillend. In Zuid-Europa hangt het samen met de crisis.
Maar ook milieubewustzijn, gemeenschapszin, de behoefte aan groen en
een leuke vrijetijdsbesteding spelen een rol. Bovendien, het nut staat als
een paal boven water: de fysieke en mentale gezondheid van de
leefgemeenschap. Het verbetert de kwaliteit van leven. Er zijn inmiddels 14
landen met 3 miljoen leden aangesloten bij de internationale koepel van
volkstuinfederaties, Office International du Coin de Terre et des Jardins
Familiaux. In ons land is het afgelopen jaar de Dag van de Tuin gehouden.
Er is een toenemende interesse en bij veel tuinverenigingen groeien de
wachtlijsten; er is veel interesse vooral van jongeren”.
Deze tekst stond in augustus 2014 in het dagblad Trouw.
Dit gegeven geldt eveneens voor onze tuinvereniging Lutteke Rijn; er
bestaat een grote interesse om te gaan tuinieren.
In januari jl. hebben we twee nieuwe leden kunnen verwelkomen; er staan
nog 7 aspirant-leden op de wachtlijst; de meesten van hen hebben zich via
onze website aangemeld.
En ook de meesten van ons beleven aan het tuinieren, naast de opbrengst
van groenten, fruit en bloemen, een gezonde en leuke vrijetijdsbesteding.
Op dit moment, begin februari, liggen onze tuinen er winters bij. Je kunt je
nu nauwelijks voorstellen dat er, uit die natte kleigrond, in april al veel
groeit en bloeit.
Ook dit jaar wensen wij u veel goede, werkzame uren toe op uw tuin en
een gezonde opbrengst.
Namens het Bestuur van Lutteke Rijn,
Wil Kuijt,
februari 2015
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NIEUWE LEDEN
In dit nieuwe seizoen van 2015
gaan er twee nieuwe leden
aan de slag op een gedeelde tuin:
Mariette van der Burgt – tuin nr. 37
Eva van de Grift – tuin nr. 37a
Wij heten deze dames van harte
welkom op de tuin en bij de vereniging.
Veel tuinplezier en een goede oogst!

JUBILEUM
Dit jaar is Theo Meijer
25 jaar lid van onze tuinvereniging.
Van harte gefeliciteerd!
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OPEN DAG
Al weer een jarenlange traditie is het houden van een Open Dag op de
eerste zaterdag van
de
maand
juli.
Leuke gelegenheid
om dorpsgenoten,
vrienden, kennissen
en familie uit te
nodigen om te laten
zien waarom je toch
al die uren op de
tuin
doorbrengt,
hen mee te laten
genieten van de
kleuren en geuren
en zo mogelijk ook
wat te laten proeven. Het bestuur zorgt voor een natje en droogje in de
schuilhut en er worden verse producten van de tuin te koop aangeboden,
de opbrengst is voor de vereniging. Wij kunnen hiervan dan weer wat
extra’s doen voor onderhoud of evenement.
De Open Dag wordt dit jaar gehouden op:

zaterdag 4 juli van 12.00 tot 16.00 uur
ONDERHOUDSDAGEN
Bij de Open Dag moet het hele tuincomplex er natuurlijk ook keurig
uitzien. Het is dan ook een goede gewoonte geworden om op de zaterdag
voorafgaand aan de Open Dag een flinke onderhoudsbeurt te geven. Er
wordt gesnoeid, het onkruid op de paden wordt te lijf gegaan en er wordt
gesopt en geveegd. Op zo’n dag verenigen we het nuttige met het
aangename: koffie met wat lekkers in de schuilhut en tijd voor ontmoeting
en een praatje. De onderhoudsdagen in 2015 zijn gepland op:

zaterdag 27 juni - zomerbeurt
zaterdag 24 oktober - winterbeurt
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RECEPTEN
Gemengde tuinbonensoep met pancetta
Ingrediënten:
 1 eetlepel olijfolie
 100 gram pancetta in blokjes
 1 ui, gesnipperd
 1 aardappel in blokjes
 400 ml. groentebouillon
 700 gram tuinbonen
 ½ citroen, rasp en sap
 200 ml. slagroom
 ½ bosje basilicum
 zout en versgemalen peper
1. Verhit de olijfolie in een soeppan en bak de pancetta in circa 5
minuten knapperig op halfhoog vuur
2. Schep uit de pan en houd apart
3. Bak in hetzelfde vet de ui in circa 5 minuten glazig
4. Voeg ook de aardappel en de bouillon toe en kook nog 10 minuten
5. Voeg de helft van de bonen toe en kook nog 10 minuten
6. Voeg het citroensap, citroenrasp, de slagroom en ¾ van de
basilicum toe en breng even aan de kook
7. Pureer de soep met een staafmixer of in de keukenmachine
8. Breng op smaak met peper en zout. Stoom de rest van de
tuinbonen in 7 – 10 minuten gaar. Kleine bonen zijn eerder gaar
dan grote.
9. Dop de bonen eventueel dubbel en schep ze door de pancetta.
10. Schep het mengsel van bonen en pancetta op de soep en garneer
met extra basilicum.
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De meeste leden kweken mooie en eetbare
pompoenen in hun tuin.
Daarom in deze Aardewerk een bijzonder,
zoet en lekker recept met pompoen.

Pompoenwafels
Ingrediënten:
 1pompoen of 225 gr pompoenpuree
 4 eetlepels boter
 225 gr zelfrijzend bakmeel
 ½ theelepel kaneel
 ½ theelepel gember
 snufje zout
 2 eieren
 40 gr lichtbruine basterdsuiker
 3 ½ deciliter melk
 ahornsiroop om te serveren
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Schil de pompoen en snijd hem doormidden. Verwijder de pitten en
snijd het vruchtvlees in blokjes
Kook de pompoen in circa 15 minuten in een klein laagje water gaar
Giet af en pureer het vruchtvlees en laat afkoelen.
Smelt de boter
Meng het bakmeel met de kaneel, gember en het zout
Klop de eieren met 225 gr van de pompoenpuree, de suiker en boter
Schep er het bakmeelmengsel door en roer tot een dik beslag
Bak de wafels volgens de gebruiksaanwijzing van het wafelijzer

Eet smakelijk!
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DE MOERBEIBOOM
Vorig jaar schreef ik over het geheim van de moerbei en het plan om in de
gemeenschappelijke tuin er een te planten. Dit is in het najaar van 2014 dan
ook gebeurd.
Het moerbeiboompje heeft een mooie plek gekregen, te zien bij
binnenkomst aan de rechterkant waar een aantal bomen bij de laatste
onderhoudsdag is gekapt.
En nu maar hopen dat deze boom zal aarden en vrucht zal dragen.
Wil Kuijt

JONGE SLA
Alles kan ik verdragen,
het verdorren van bonen,
stervende bloemen, het hoekje
aardappelen kan ik met droge ogen
zien rooien, daar ben ik
werkelijk hard in.
Maar jonge sla in september,
Net geplant, slap nog, in vochtige bedjes, nee.
Uit: Geluk is gevaarlijk
Rutger Kopland

HEERLIJK RUSTEN
Het is vaak heerlijk te rusten op het gras
dat je ergens over hebt laten groeien.
Cees Buddingh
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Gnephoek 44
2401 LP Alphen aan den Rijn
Hèt adres voor :
- biologische boerenkaas / wijnen /
groente- en fruitpakketten
- vlees van blaarkopkoeien.
- streekproducten
- boerenzuivel
- eieren van vrije uitloop
openingstijden:
woensdag en vrijdag
13.00 – 18.00 uur
zaterdag
09.00 – 17.00 uur

telefoon: 06 20390153 / 0172 242530
e-mail:
landlust@landwinkel.nl
www.landlust.landwinkel.nl
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EEN UI
Een ui is wat anders.
Hij heeft geen ingewand.
Is ui uit-en-ter-na,
de uiterste uiachtigheid.
Uivormig van buiten,
uiig tot in zijn kern,
zou hij zonder schrikken in zichzelf
kunnen blikken.
In ons is het wild en uitheems,
nooddruftig met huid overdekt,
in ons intern is het inferno,
de onstuimige anatomie,
terwijl in uien uien huizen
en geen kronkeldarmen kruipen.
Uiennaaktheid is veelvuldig, is diep en dergelijke.
Een consistent zijnde, de ui,
geslaagde schepping, door en door.
in de ene zit een andere,
in de grotere een kleinere,
en zo ook alle volgende,
de derde, vierde, verdere.
Een fuga, inwaarts draaiende, een echo, vormende een koor.
Een ui begrijp ik tenminste:
’s werelds bevalligste buik,
die zichzelf tot eigen glorie
met aureolen omwikkelt.
In ons – vetten, strengen, aders,
slijm en geheimzinnigheden.
En wij zijn afgesneden van die perfectie-idiotie.
Uit: Uitzicht met zandkorrel W.Szymborska
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Voor alle bloemen
en seizoenplanten
kunt u terecht
natuurlijk !!!

BIJ ONS - BLOEM EN KADO
Prins Bernhardstraat 52
2396 GM Koudekerk aan den Rijn
tel. 071 3414142
info@bloemenbijons.nl
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Tuinindeling 2015
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BEURS GAAF GROEN
Kom naar Gaaf Groen voor de leukste evenementen
aller tijden met bio-logisch tuinieren, vergeten groenten, kruiden,
fruit & bloemen, oer-kruiden, parmacultuur, alternatieve energie,
kleurrijke kleding, natuur-lijke cadeautjes, puur natuur, duurzaam
doe het zelf, groene kunst, (h)eerlijke proeverijen, fantastische
boeken, zelfvoorzienend leven, boeiende bedrijven, lokaalvoedsel,
leuke beestjes, elfjes en kabouters, enthousiaste mensen & nog veel
meer eigentijdse inspiratie
DE UITHOF, DEN HAAG
20 juni van 11.00 tot 20.00 uur
21 juni van 11.00 tot 17.00 uur
www.gaafgroen.nl

BIOLOGISCHE BRADERIE
De Biologische Braderie is de plek om met het hele gezin naar toe te
gaan. Een super gezellige sfeer, mooie porducten, fijne muziek,
leuke mensen en nog veel meer! Je kunt hier je boodschappen doen
voor thuis, bijzondere cadeautjes vinden, nuttige en duurzame
producten kopen, heerlijk biologisch eten en alleen of met vrienden
en familie een inspirerende dag beleven.
DEN HAAG – KIJKDUIN
Iedere laatste zondag van de maand
van maart tot en met november
www.biologischebraderie.nl
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TUINTIPS
Saffraan kweken
Saffraan is het duurste specerij
ter wereld. Zelf kweken
bespaart geld, maar bovenal
zijn de bloemen beeldig.
Saffraan wordt o.a. veel
gebruikt in de Marokkaanse
keuken om soepen, sauzen en
rijstgerechten op smaak te brengen. Het specerij is afkomstig van de
stampers van de saffraankrokus. Zoals je waarschijnlijk al aanvoelt, is dit
bolgewasje lastig te kweken. Je hebt wat geluk nodig om ook echt bloemen
te krijgen, maar het is zeker de moeite waard om het te proberen!!
Plant de bollen het liefst in augustus/september, in elk geval 1 week voor
de eerste vorst. Ze staan graag op een warme plek in de zon en houden niet
van natte voeten. Dek de bollen in de winter af met een laag compost of
bladeren om ze te beschermen tegen strenge vorst.
Biologische saffraanbollen zijn te bestellen bij Moestuinwebshop.
De saffraankrokus bloeit slechts 8 dagen in de herfst met paarse,
krokusachtige bloemen. Pluk de uiterst kleine en fragiele stempeldraadjes
en laat deze binnen verder drogen. De opbrengst lijkt misschien nihil, maar
één saffraandraad is al voldoende om een liter kokend water geel te
kleuren.
WINTERGROENTEN
Midden in de winter oogsten uit eigen tuin? Dat kan en het is niet moeilijk!
Het is een kwestie van de juiste soorten kiezen en op tijd beginnen.
Pastinaak
Zaai pastinaak het liefst eind februari al. Het duurt even voor het zaad
ontkiemt, dus je kunt er radijs naast zaaien. Tegen de tijd dat de pastinaak
een paar blaadjes heeft, kun je de radijsjes al eten. Vanaf oktober kun je
pastinaak oogsten.
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Aardperen
Aardperen zijn superplanten. Ze groeien eigenlijk overal, ook in een pot op
het balkon en hebben weinig verzorging nodig. Als de grond niet meer
bevriest of bevroren is, kun je vanaf november oogsten.
Palmkool
Zaai palmkool vanaf april. Je kunt het ook in potten kweken. Een plantje
per pot volstaat. Hoewel de kool in de volle zon kan, doet hij het ook op
schaduwrijke plekken. Je kunt oogsten vanaf september, maar het lekkerste
is palmkool, net als boerenkool, na een nachtje vorst.

FRAMBOZEN
Frambozen zijn typische
zomervruchten. Er zijn twee
soorten frambozen die in
verschillende maanden rijpen. Maar
hoe moet je een framboos snoeien?
Er zijn twee soorten frambozen
(Rubus idaeus). Zomerframbozen
oogst je in juni-juli en herfstframbozen oogst je van juli tot september. Plant
beide soorten en geniet tot laat in de nazomer van verse frambozen. Ze
groeien met lange slappe takken die je moet ondersteunen. Zet ze tegen een
zonnige schutting of span draden tussen palen waarlangs je ze leid.
Voor een rijke oogst moet je ze allebei op een andere manier snoeien.
Twijfel je welk soort je hebt? Herfstframbozen dragen vrucht in een tros
aan het eind van de tak. Zomerframbozen groeien aan zijscheuten van de
hoofdtak.
Zomerframbozen
Deze framboos draagt vruchten midden in de zomer, in juni-juli. Deze
groeien aan tweejarige scheuten. Dit zijn takken die in de vorige zomer
gegroeid zijn.
Frambozen worden vaak als jonge plant verkocht, waaraan nog niet veel
bloemscheuten zitten. Plant ze in voedzame grond. Span draden tussen
palen waarlangs je de lange ranken kunt aanbinden. Uit de grond groeien
grondscheuten, kies de sterkst groeiende scheuten en bind verticaal aan de
draden.
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1.
2.

3.

4.

Snoei in het voorjaar de zwakker groeiende scheuten weg, vlak
boven de grond.
Aan de scheuten groeien zijscheuten met bloemen en later
vruchten. Ook groeien er weer nieuwe scheuten uit de grond, laat
deze staan. Hier groeien volgende zomer de vruchten aan.
Maak in het najaar de takken los waar de frambozen aan gegroeid
zijn en knip ze laag bij de grond af. Deze takken sterven altijd af na
de vruchtdracht.
In het voorjaar begint het weer opnieuw. Kies de sterkst groeiende
grondscheuten aan en knip de zwakgroeiende scheuten weg.

Herfstframbozen
Herfstframbozen krijgen vruchten op takken die in één zomer gegroeid
zijn.
1.
2.

3.

Knip na de winter alle scheuten af. In de loop van het voorjaar
komen er nieuwe scheuten uit de grond.
Als ze ongeveer 20 cm. hoog zijn kies je ca. 10 sterk groeiende
scheuten per strekkende meter. Bind deze verticaal aan draden of
gaas die je tussen palen spant.
Knip de andere grondscheuten weg.

De vruchten groeien aan het eind van de scheuten, ze worden ongeveer
1,25 m hoog.

BRAMEN
Bij een braam groeien de bloemen en vruchten op zijtakjes op hout dat het
voorgaande jaar ontstaan is. Een braam vorm jaarlijks jonge scheuten die
het daarop volgende jaar vrucht zullen geven. De scheuten die vrucht
gedragen hebben zijn minder productief.
De snoei is daarmee vrij eenvoudig. Na de oogst of uiterlijk in de late
winter/voorjaar worden alle stengels die vrucht gedragen hebben tot de
grond toe weggehaald. Aan het einde van de winter zijn oude scheuten
meestal goed te herkennen, ze zijn bruin en hebben vaak nog de resten van
bloemen en vruchten zichtbaar. Knip de oude scheuten 1 op 1 weg met
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jonge scheuten, als er te weinig nieuwe scheuten zijn kunt u oudere
behouden, knip dan alle zijtakken op 1 a 2 knoppen terug.
Na de vorst, vorstschade wegknippen en alle scheuten iets inkorten.
Tijdens het seizoen de jonge scheuten aanbinden. Scheuten die in de loop
van het seizoen te lang worden kunnen getopt worden en aan het einde
van het seizoen worden alle scheuten getopt. Horizontale groei bevordert
de vorming van vruchten.
Er groeien dus altijd oude vruchtdragende scheuten en jonge scheuten
door elkaar. In het voorjaar bij de snoei worden de oude scheuten
weggehaald. Bij een doornloze braam is het niet zo een probleem als de
scheuten door elkaar groeien en de oude scheuten (voorzichtig) tussen de
nieuwe worden weggeknipt. In het geval van een braam met doornen is
het een wat minder plezierig karwei.
Wanneer u nu het ene jaar de takken linksom aanbindt en het jaar daarop
de takken rechtsom, dan zitten de vruchtdragende scheuten en de nieuwe
scheuten elkaar niet in de weg.

BESSEN
Het is heerlijk en gezond snoepgoed: de
bes. En ook in een gewone tuin kun je
van de mooie struik massa’s bessen
oogsten. Voor een goede oogst is
snoeien belangrijk.
Een gewone bessenstruik is een
makkelijke plant voor beginnende tuiniers. In normale tuingrond doen ze
het al snel goed, als ze maar zonnig staan.
Wanneer bessen snoeien
Bessen snoeien doe je in het vroege voorjaar. Let er bij de aalbes op dat er
ook direct na aanplant gesnoeid moet worden. Snoei alleen als het niet
vriest.
Rode bessen snoeien
Rode bessen Ribes Rubrum, of aalbessen, zijn de meest gekweekte bessen in
de tuin. Er zijn naast rode ook witte aalbessen (zoals Ribes rubrum ‘Witte
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Hollander’). Rode bessen zijn het meest geliefd bij de vogels, die laten de
blanke meestal hangen, en dat terwijl die witte bessen minstens zo
smakelijk zijn.
Bessen snoeien beïnvloedt de hoeveelheid en de grootte van de bessen.
Daarnaast bepaalt het ook hoe vaak je kunt oogsten. Na het planten moet je
(als het tenminste niet vriest) de scheuten terugnemen tot zo’n 25
centimeter. Aan het eind van het eerste jaar moeten ze weer worden
gehalveerd. De volgende jaren snoei je tot op de gewenste hoogte. Om de
bessenstruik mooi compact te houden kun je uitgebloeide takken snoeien
tot op een gezond zijtakje, dat doe je na de oogst.
Blauwe bes snoeien
De blauwe bes (Vaccinium corymbosum) is een veredelde vorm van de veel
kleinere bosbes. Ook in de tuin kan een blauwe bessenstruik aardig wat
opbrengen. Ook blauwe bessen hebben zon nodig om vrucht te dragen,
maar zorg wel dat de grond niet helemaal uitdroogt. De grond moet
vochtig zijn maar niet te nat. Doe elk jaar een handje organische mest bij
elke plant.
De blauwe bes snoei je in het voorjaar om hem licht en luchtig te houden
door het teveel aan takken weg te snoeien. Soms kan ook verjongingssnoei
nodig zijn. Na drie jaar geven de nieuwe takken dan weer bosbessen.

FRUITBOMEN
Als je optimaal wilt profiteren van je fruitboom dan is het verstandig om
hem goed te snoeien. Er zijn twee soorten vruchtbomen, namelijk
pitvruchtbomen en steenvruchtbomen. Deze moeten allebei op een ander
moment gesnoeid worden.
Fruitbomen snoeien doe je zodat er weer nieuwe takken kunnen groeien.
Knip oude takken en takken die weinig vrucht geven weg met een
snoeischaar of takkenschaar. Verwijder takken altijd op ongeveer tien
centimeter vanaf de stam. Wanneer een tak in twee takken splitst
(vergaffeling), dan moet je een van de twee takken verwijderen. Ook naar
beneden of naar binnen groeiende takken kun je wegknippen.
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Pitvruchtbomen snoeien
Met pitvruchtbomen worden appelbomen en perenbomen bedoeld. De
snoei van deze bomen valt tussen begin januari en eind maart. Doe het
nooit eerder, want dan zijn deze fruitbomen nog gevoelig voor ziektes,
zoals vruchtboomkanker. Deze schimmelziekte kan de stam en takken
aantasten en verspreidt zich vooral in november en december tijdens
vochtig weer. Snoei de bomen altijd met droog weer en liever niet tijdens
een strenge vorstperiode. Het is ideaal snoeiweer wanneer het ‘s nachts
licht vriest en de temperatuur overdag iets boven nul uitkomt.
Steenvruchtbomen snoeien
Steenvruchten zijn vruchten zoals pruimen, kersen, perziken en abrikozen.
Deze bomen kun je in de winter beter niet snoeien. In deze periode kunnen
ze namelijk besmet worden met loodglansschimmel. Sommige rassen
steenvruchten zijn hier erg gevoelig voor. Bijvoorbeeld het pruimenras
‘Victoria’ kan sterven door deze ziekte. Daarom kun je steenfruit beter vlak
na de bloei in april/mei of vlak na de pluk in augustus/september snoeien.
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PERMACULTUUR
Het woord permacultuur zien we steeds
meer in artikelen over tuinieren
verschijnen. Maar wat houdt het eigenlijk
in?
Permacultuur betekent niets anders dan
natuurlijke aanpak.
 Zonder gif
 Veel variatie in de beplanting
 Weinig wieden
 Nooit spitten
 Vooral veel genieten
Permacultuur betekent eenvoudig gezegd dat er veel soorten planten op
een stuk land mogen groeien. Hoe meer variatie, hoe meer vlinders en
bijen je lokt, hoe meer structuur en voedingsstoffen de bodem krijgt.
Permacultuur houdt rekening met 4 belangrijke pijlers:
1. Zon, water en wind: zon en water zijn energie voor alle planten.
Aan water ontbreekt het in ons land meestal niet, maar aan zon
wel. Werk daarom in de border met verschillende planthoogten.
2. Gelaagdheden
onder
de
grond:
maak
gebruik
van
begroeiingslagen. Een fruitboom haalt zijn water en voeding
bijvoorbeeld uit diepere lagen dan een bessenstruik.
3. Geen gesleep. Spitten en wieden? Beter van niet, het bodemleven
raakt erdoor verstoord. In de permacultuur dek je de bodem af
met een mulchlaag. Deze kan bestaan uit dood organisch materiaal
zoals boomschors of bladeren.
4. Multifunctioneel: Zorg dat alles in de tuin bij voorkeur minimaal
drie functies heeft. Zo krijg je een efficiënt systeem. Een voorbeeld
is een bessenstruik als tuinomheining. Het doel is beschutting,
maar je kunt er ook van oogsten. Vogels vinden er hun schuilplek
en het fungeert als windkering voor andere planten.
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DE SNELSTE GROENTESOORTEN
15 dagen

tuinkers “Wrinkle Krinkle” De zaden hoef je bij
deze snelgroeiende tuinkers net af te dekken met
een dun laagje grond. Zaaien in oktober.

21dagen

bladmosterd of mosterdblad. Is ook geschikt om in
potten/bakken te kreken. Zaaien tot begin
september.

22 dagen

rucola “Pronto” pittige Italiaanse sla, het hele jaar
door zaaien

23 dagen

ronde, rode radijsjes “Jolly” en “Knacker/Saxa2”.
Goed ruim zaaien en met tussenpozen van14
dagen. Zaaien tot eind juli.

24 dagen

spinazie “Securo”. Is ook geschikt om vroeg uit te
zaaien in de volle grond, vanaf januari, maar heeft
dan wel een latere oogsttijd. Zaaien tot eind
augustus.

25 dagen

gemengde bladsla “Fancy Frills”. Dit is een
rauwkostmix van o.a. tuinkers, bladkool, rucola,
gefranjerd mosterdblad en mizuna = Japanse
raapsteeltjes. Zaaien tot eind augustus.

37 dagen

raapstelen “Gewone Groene” met een pittige
smaak. Zaaien tot eind augustus.

45 dagen

bietje “Bull’s Blood”. Bietjes willen regelmatig wat
extravocht. Zowel het blad als de knol is eetbaar.
Zaaien tot half juli.
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Foto op het voorblad:
het insectenhotel zoals dat aan
het begin van de zomer 2014 werd geplaatst.
Inmiddels zijn de kamers geheel gevuld en
door vele nuttige insecten bewoond!
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