Informatie voor (nieuwe) tuinders

Wat houdt het houden van een tuin in?
Onkruid wieden
Zorg ervoor dat uw tuin er verzorgd uitziet, dat is verplicht, maar ook fijn voor uzelf.
Paden onkruid vrij, en overzichtelijke bedden. U kunt de bedden scheiden door tegelpaden, maar ook dmv.
platgelopen aarde of gras, dit moet wel goed bijgehouden worden!
De gevreesde wortelonkruiden die veel aandacht vragen zijn: zevenblad, paardenstaart en kweekgras. Deze
zijn zeer moeilijk te verwijderen en vragen dus veel aandacht.
Onkruid wieden is zeer tijdrovend en is zeer belangrijk om te doen vóórdat het bloeit en zaad vormt, vooral vanaf
april tot juli.
De tijd die u erin steekt is persoonlijk, maar uit ervaring weet ik dat minimaal 3 à 4 uur per week nodig is. Voor het
zaaien en genieten heeft u ook weer tijd nodig, dus deel uw tijd goed in.
Maak een tuin naar uw smaak en kunnen. Dan heeft u het meeste plezier.
Grondbewerking
Er zijn verschillende mannieren van grondbewerking, iedereen heeft zijn eigen idee daarover, bijvoorbeeld
spitten en schoffelen, of permacultuur.
Zelf spit ik niet zoveel, en laat wat gerooide vegetatie in de winter op mijn tuin liggen als bescherming van de
aarde. In het voorjaar haal ik zoveel mogelijk het onkruid met de hand weg en schoffel niet veel. En ik gooi mijn
eigen gemaakte compost op de tuin en wat kalk en mestkorrels.
Er is ook iemand op ons tuincomplex die permacultuur doet, interessant om eens met hem te praten, en bij hem
te kijken. Welke manier u kiest is aan u, maar zorg dat u het aankunt.
Tuinwinkel
In de tuinwinkel kunnen vanaf het voorjaar ook plantjes en zaden gekocht en besteld worden. Bestellijsten liggen
in de kantine en wanneer er besteld kan worden wordt tijdig kenbaar gemaakt via e-mail.
De winkel is in het seizoen open op zaterdag, van 10 tot 2 uur.
Bestel zaden tijdig (Winter)
In de winter kunt u via de tuinwinkel met korting zaden bestellen van Garant en Bolster (biologisch). Zaadgidsen
liggen dan in de kantine en via e-mail wordt u geÏnformeerd tot wanneer er besteld kan worden.
Wisselteelt
Voor verschillende gewassen is er een wisselteelt, dat wil zeggen dat ze niet elk jaar op hetzelfde stukje grond
mogen groeien, anders komen er ziektes.
Voor aardappels is dat elk jaar (hier hebben we ook een verplichting voor) Er hangt een lijst in de kantine waar ze
verplicht mogen geplant worden.
Voor erwten en bonen is het ook verstandig om ze elk jaar op een ander plekje te zetten, anders wordt de
opbrengst minder en worden de planten ziek.
Dit geldt ook voor kolen, en tomaten. Houd hier in uw tuinplan rekening mee en maak elk jaar een nieuw
tuinplan. Als u geen wisselteelt toepast, kunnen er ziektes ontstaan als knolvoet (bij kolen), boitritis,en de
gevreesde aardappelziektes.(bij tomaten en aardappels).
Tuinplan
Maak van tevoren een tuinplan, met een indeling waar wat komt.
Planten en zaaien
Zorg dat de bedden waar u in wilt zaaien of planten in het voorjaar klaar zijn (bemest en onkruidvrij).
U kunt van tevoren zaaien in potjes of bakjes, zodat u zelf zuiniger bent met het zaad en niet teveel plantjes hebt.
Enkele keren na elkaar zaaien is beter dan in 1 keer het hele zakje leegmaken; zo hebt u steeds nieuw zaaigoed.
Mijn ervaring is dat dat beter werkt en je veel langer doet met het zaad. Wel goed kijken naar de datum op het
zakje; die is meestal zo`n 2 á 3 jaar na koop. Sommige zaden kunnen veel langer mee dan op het zakje staat.

Bijvoorbeeld tomaten zijn zeer lang kiemkrachtig. Bonen daarentegen weer zeer kort, de meeste moeten in 1
jaar opgemaakt. Koop dus niet teveel soorten tegelijk.
In het voorjaar begint men met:
 Tuinbonen
Tuinboonzaden kunnen zo in de grond, maar dek ze wel af met vliesdoek (in de winkel te koop); de
duiven lusten ze ook en plukken ze zo uit de grond. Als de tuinboonplantjes 2 á 3 cm zijn, kan het doek er
weer af en blijven de duiven er ook af.
 Wortel
Zaaien gemengd met wat zand, dan komen ze niet zo dicht bij elkaar. Is erg klein zaad.
 Koolplantjes
Zoals bloemkool en spitskool. (wel in de platte bak onder glas)
 Erwten en peulen, kapucijners
Wat ik zelf met erwten en peulen doe. Ik zet ze een dag voor ik ze wil planten in een glazen (jam) potje in
de week met warm water. Tel uit hoeveel ik er ongeveer wil planten en heb dan nooit teveel.
Reken op ongeveer 30 zaden per meter. Zorg dat het een mooie droge dag is. Omdat ze al geweekt zijn,
ontkiemen ze dan snel. Bij veel vocht gaan ze rotten, zeker omdat ze al geweekt zijn.
Erwten en peulen en kapucijners klimmen, dus moet u tegen gaas zetten, anders vallen ze om en rotten
weg.
 Spinazie
Er zijn verschillende soorten spinazie, neem voor vroege de ‘scherpzadige soort’.
 Raapsteel
Raapsteel kan ook al vroeg gezaaid worden, in de platte bak.(onder glas)
 Radijs
Ditzelfde geldt voor radijs.
Als u een platte bak heeft kunt u al in februari beginnen. Afdekken onder vliesdoek of transparant plastic kan
ook. Gespannen over pvc buizen die u in de grond steekt, en vastzet met gronddoekpennen. Zo zijn de zaden en
plantjes gelijk beschermd tegen vogels en ander vreetgraag gebroed.
Als u de ruimte ervoor heeft, kunt u thuis voorzaaien en later in de tuin planten.
Ik zaai ook veel voor op de tuin in bakken, vanaf maart/april in mijn kas .
Vanaf april kunnen de andere groenten gezaaid of geplant worden, zoals aardappels, sla en andere
bladgroenten. Als de grondtemperatuur boven de 10 graden is, dus opgewarmd is, kunnen in mei bijvoorbeeld
mais, bonen, knolvenkel, courgette, pompoen, gezaaid worden. En in de kas komkommer, tomaten en paprika.
Bescherming
Bescherm uw groenten tegen vraat van dieren door er netten over te plaatsen. Zet pvc buizen in een boog in de
grond en span daar een net overheen en zet het net met gronddoekpennen vast. Zo kunnen de duiven en
andere vogels er niet bij. Voor bescherming tegen insecten gebruik ik een ander middel dat niet slecht is voor het
milieu, dat heet Spruzit en is van de ECOVER lijn.
Er zijn ook andere middelen, maar die zijn slecht voor het milieu en/of zeer giftig voor mens en dier. Ik gebruik
dat liever niet.
Bemesting
Er is veel te koop, maar meestal is een basis bemesting genoeg van NPK (Natrium, Stikstof, Kalium). In de
tuinwinkel is dit te koop. Strooi dit in het voorjaar (voor het zaaien en planten ) op de grond en hark het licht in.
Halverwege het seizoen nog een keer bijstrooien. Ik gebruik zelf spullen van ECOVER en Bouma.
Ook compost is erg goed en maakt de bodem gezond. En kalk.
Indien u meer wilt weten over de verschillende bemesting van planten, kunt u dat vragen aan andere tuinders, en
op internet is ook van alles te vinden natuurlijk, leve het internet. In het boek dat ik aanbeveel staat ook van alles
over de verschillende bemesting van de planten.
Vruchtdragende planten en bomen hebben graag wat meer kalium, dat worden de vruchten groter en geven ze
rijker vruchten. Aardappelen willen beslist geen kalk, dat worden ze ziek.

Plagen
 Slakken
Strooi niet zomaar wat slakkenkorrels op de grond, de meesten zijn zeer giftig voor egels, katten en
vogels. Padden, egels en merels eten slakken dus koester deze. Ik heb een website gevonden waar ze
een milieuvriendelijk middel verkopen: nematoden. Dat zijn kleine beestjes, die de slakken opzoeken in
ze kruipen en ze dan dood maken; ongevaarlijk voor mens en dier. De site heet:
www.roodmetzwartestippen.nl
Ik heb dit verleden jaar gebruikt en moet zeggen dat het werkt. Maar het moet wel nauwkeurig behandeld
worden. Er liggen folders hierover in de kantine.
 Duiven
Het enige wat helpt is netten spannen over uw groentebedden, ze eten anders alles op.
 Andere vogels
Vogels zijn gek op aardbeien en ander klein fruit zoals aalbessen. Dek deze ook goed af.
Compostbak
Een compostbak is verplicht op uw tuin en goed voor uw tuin. Al uw onkruid kunt u hier in doen, met uitzondering
van wortelonkruid zoals zevenblad en kweekgras. Dit moet u eerst dood laten gaan voor het in de compost mag.
Anders groeit het daar verder en besmet u uw tuin er weer mee,
Er is genoeg informatie wat er verder wel en niet in de compostbak mag. Vraag gerust als u hier meer informatie
over wilt. Meer informatie ligt ook op de tafel in de kantine.
We hebben ook een gezamenlijke compostbak voor wortelonkruid als zevenblad en kweekgras. Zorg dat er zo
min mogelijk aarde bijzit!
Opstal
Als u iets wilt bouwen (opstal) informeer of kijk in het reglement wat wel en niet mag. Er mag een heleboel, maar
houd rekening met het milieu en met uw medetuinders en overleg met hen. En houd u aan de regels.
Meer informatie
Meer informatie over bv composteren, en een compostbak maken kunt u vinden in de kantine; de informatie
wordt regelmatig aangevuld.
Een leuk en zeer compleet tuinboek is De Groente en Fruit Encyclopedie van Groenboekerij.
Ik hoop dat u veel tuinplezier heeft en kom gerust als u vragen heeft of zomaar een praatje wil.
Ik heb tuin 57.
Yolande Marchand, vroeger tuinbouwschool gedaan, en heeft haar tuin nu zo’n 10 jaar

