Moestuin
KALENDER
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35 jaar tuinbouwvereniging Baljuw 1986-2021

Welkom in 2022
Het nieuwe jaar is begonnen en het lijkt
misschien of er nog niets te doen is in de
tuin.
Het is nat, koud en winderig, dus dat komt
goed uit. Maar vergis je niet: ook in januari
zijn er al veel leden aan het werk. Lekker bezig
met het omspitten van de zware klei, het
verwijderen van het eerste onkruid of de
leftovers van vorig najaar, mest kruien en
oogsten wat er nog geoogst kan worden.
Het is de maand van het vooruitkijken, nieuwe
plannen maken, zaaien, maar ook nog een
beetje geduld hebben.

Tips
Snoei fruitbomen en -struiken die tegen
wintersnoei kunnen (zoals appel, peer, aalbes,
braam)
Stek nu al rabarber, zoete aardappel, en
gember
Kortwiek druiven vóór de sapstroom op gang
komt

Foto’s (v.l.n.r.): aalbes, ijs in waterton, kruiwagen mest, zaden voor planning, tuinbonenzaden, spinazie kiemt, witlof, boerenkoolspruitjes, winterpostelein, veldsla

De moestuin in januari

Maak alle potten en zaaibakjes alvast schoon
met kokendheet water om slakkeneitjes, etc.
te verwijderen
Vul de compostbak met verse mest voor
gebruik in het najaar
Gebruik de kennis die al aanwezig is van je
medetuiniers. En doe het daarna op je eigen
wijze.
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De tuin deze maand

Tuinbouwvereniging Baljuw 35 jaar jong
Tuinbouwvereniging Baljuw bestaat 35 jaar. De vereniging is opgericht in oktober 1986 en heeft op dit moment 61 leden. We hebben
goed contact met de gemeente, omwonenden, de nabijgelegen manege (paardenmest), en de plantsoenendienst (houtsnippers, reinigen
buitensloten en leeghalen compostbakken). Sommige leden tuinieren er al vanaf het begin, maar er komen ieder jaar ook nieuwe
enthousiaste tuiniers bij. Ons ledenbestand is zeer divers en daar zijn we echt trots op. Als bestuur wensen we iedereen een groeizaam
tuinjaar en de vereniging een duurzame & mooie toekomst toe. Deze praktische jaarkalender helpt daar vast ook een beetje bij.

Geen betere raad dan voorraad!
Theo Spiering, voorzitter
Evert van Knotsenburg, en vele anderen

Het is weer begonnen
De ene week vorst aan de grond en de
andere week voorjaarsachtige temperaturen,
we krijgen het deze maand allemaal.
Het nieuwe seizoen is daarmee voorzichtig
weer begonnen. Al stopt het voor sommige
doorgewinterde tuiniers natuurlijk nooit. Eind
januari kun je de paprika’s, pepers en
aubergines thuis al weer voorzaaien. Met een
verwarmde bak gaat dat helemaal goed. En
aan het einde van de maand kun je ook alles al
klaarzetten voor de tomaten. Verder is het
voorjaarsklaar maken van de grond en bakken
nu volop begonnen, voor alles wat je al kunt
zaaien; onder glas of zelfs al in de volle grond.

Tips
Plant nieuwe bomen niet te diep, met de
entplaats ruim boven de grond zodat je later
geen ‘wilde’ uitlopers krijgt
Kijk eens op de website van Tom Clothier
https://tomclothier.hort.net/ als je alles wilt
weten over de zaaitemperatuur en kiemduur
van heel veel planten, groenten en kruiden

Foto’s (v.l.n.r): winterkolen, pruim gaat bloeien, knoflookbieslook ontwaakt, zaailingen mosterdblad en rucola, aalbes loopt uit, paprika- en peperzaailingen, purple sprouting
broccoli, krokussen, kapucijnerzaailingen, sjalotten voor planten

De moestuin in februari

Poot de eerste aardappelen in grote emmers
in de kas. Zodra de tomaten de kas in kunnen,
verhuizen de emmers naar buiten. Je
vervroegt het oogstseizoen daardoor
aanzienlijk
Spit je tuin eens op aan andere manier: met
een grelinette (een soort woelvork) maak je
de grond goed los zonder deze om te gooien,
en je spaart je rug er ook nog eens mee.
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aubergine, paprika, peper, peterselie, selderij,
zoete aardappel
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Onder glas:
andijvie, doperwt, hon tsai tai, kailaan,
kapucijner, kervel, koolrabi, landkers,
mosterdblad, paksoi, peul, pluksla, prei,
raapstelen, radijs, rode biet, rode kool, rucola,
snijbiet, sla, snijsla, spinazie, spitskool,
tuinboon, tuinkers, veldsla, winterpostelein,
witte kool, zuring
Buiten:
knoflook, sjalot, ui
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De tuin deze maand

Dromen verwezelijken
Yvonne Koopmans fietste regelmatig langs het volkstuinencomplex en dacht ‘Dat wil ik ook ooit’. Een druk leven weerhield haar, tot ze
ruim vier jaar geleden de stoute schoenen aantrok, afstapte, informeerde en met een tuin op complex C begon. Kinderen, een drukke baan
en intensief sporten bleken met wat kunst en vliegwerk toch te combineren met het werk in een volkstuin.
In 2021 werd een droom werkelijkheid: Yvonne verhuisde naar tuin A2, en daarna uiteindelijk naar C12 met een prachtige grote kas die ze
over kon nemen. Yvonne noemt zichzelf allesbehalve een prof; ze koopt zaden, leest het zakje en volgt die aanwijzingen. En dat blijkt vaak
een prima resultaat te geven. Tomaten zijn haar favoriet in de moestuin, omdat ze zo lekker zijn maar ook omdat het leuk is om ze te
verzorgen; de lekkere geur van de planten, het dieven, tikken en opbinden. De beste tip die ze kan geven is ‘Geniet van je tuin’. Zelf vindt
ze het heerlijk om lekker buiten en bezig te zijn, te wroeten in de grond, het hoofd leeg te maken en er uiteindelijk meer energie van te
krijgen.

Hoe langer je naar het gras staart,
hoe meer je ziet
Tomaten zijn Yvonnes favoriet

Romke van de Kaa – kweker en publicist

Vriezen en dooien
Enthousiast staan er al allerlei zaailingen en
plantjes klaar om uit te planten, en soms lijkt
het er werkelijk op dat de kou niet meer
terugkomt.
Dat is het leuke van maart: je vergist je. Ook
aan het einde van de maand en verder in het
voorjaar kan een nachtvorst nog veel schade
aanrichten. Maart kan erg guur zijn, maar op
de zonnige dagen is het een plezier om in de
tuin te werken. En dat zie je op het
tuincomplex; veel tuiniers zijn al weer volop
aan de gang.

Tips
Bedek rijen zaadjes met een dun laagje zand.
De zaailingen kunnen er gemakkelijk doorheen
groeien en de rijen blijven zichtbaar. Handig
om onkruid weg te halen en water te geven
Maak je eigen plantenlabels van oude
kunststof lamellen
Zaai eens een keer in vermiculiet. De wortels
kunnen goed groeien in de losse structuur en
het spul houdt goed vocht vast. Vooral
geschikt voor middelgrote tot grote zaden.
Het is te koop in bijna ieder tuincentrum
Foto’s (v.l.n.r): rabarber loopt uit, pad ontwaakt na winterslaap, munt in pot, uienzaden kiemen, rode bieten zaailingen, doperwten bij een rek uitgeplant, blauwe bes in knop,
doorgeschoten winterkool bloeit, aardappelen spruiten, oogst laatste pastinaken

De moestuin in maart

Dek de grond af met stro, karton of oude
stalmest, om onkruid tegen te gaan en de
warmte en vocht in de grond vast te houden
Verzorg de aardbeienplanten, geef ze voeding,
en knip de dode bladeren weg om ze een
goede nieuwe start te geven
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Binnen:
ananaskers, artisjok, aubergine, bittermeloen
(sopropo), bonenkruid, muismeloen, paprika,
peper, peterselie, selderij, tomaat, zoete
aardappel
Onder glas:
andijvie, bloemkool, broccoli, doperwt,
hon tsai tai, ijsbergsla, kailaan, kamille,
kapucijner, knolselderij, knolvenkel, koriander
Buiten:
aardappel, aardbeispinazie, asperge, bieslook,
bosui, brave hendrik, crosne, kervel, knoflook,
koolrabi, landkers, mosterdblad, paksoi, peul,
pluksla, prei, raap, raapstelen, radijs, rode
biet, rode kool, rucola, savooikool, sjalot,
snijbiet, sla, snijsla, spinazie, spitskool,
spruitkool, stengelui, tatsoi, tuinboon,
tuinkers, tuinmelde, ui, waterkers, witte kool,
wortel (zomer), wortelpeterselie, zilverui,
zuring

‘Kom zo vaak mogelijk’
Simon van der Knaap is hovenier van beroep en heeft voor alles in de natuur een grote passie. Een eigen moestuin was dan ook een
grote wens: “Ik droomde al jaren van een eigen landje. De kinderen zijn nu wat groter, dus het gaat nu ook. Ik hoopte op een tuin hier, op
loopafstand van huis.”
Wat Simon het leukste vindt, is dat je zelf meemaakt hoe alles groeit van zaadje tot plant. En met als eindresultaat natuurlijk de oogst in de
zomer. Vandaag is hij er samen met zijn partner Maaike. Zij geeft aan dat het toch met name zijn ding is, en zij vooral komt om het onkruid
verwijderen. Ze zegt het met een grote lach op haar gezicht. Gevraagd naar de lekkerste groenten zegt ze dan ook onmiddellijk
sperziebonen en courgettes. Simon is verder gek op zijn eigen bietjes. Gelukkig mislukt er ook wel eens wat. Vorig jaar werden de gladiolen
opgegeten door zwarte luis. Zijn tip is: “Kom zo vaak mogelijk, er is altijd wat te doen en een winterslaap is echt niet nodig.”

Simon heeft tuin B8 en B9 met totaal 192m2

De tuin deze maand

Elk weer heeft zijn tegenweer

Perfecte start
Het tuinseizoen is nu dan toch echt voor
iedereen begonnen.
Met mooie voorjaarsdagen waarop je denkt
dat het al zomer is, en met de net zo
realistische wind- en regendagen die je doen
beseffen dat het toch echt nog maar april is.
April is voor de tuin een heel fijne maand. Er
komt al veel boven de grond, en er zijn nog
weinig hongerige luizen en kevers. Het belooft
dit keer toch echt het perfecte seizoen te
worden, met een heerlijk langdurige en rijke
oogst. Geniet van het moment.

Tips
Leg de zaden van pompoen en courgette niet
plat op de grond, maar kantel ze. Zo zijn ze
minder gevoelig voor rotten. Maak de grond
ook niet te vochtig
Laat je jonge koolzaailingen niet opeten door
slakken en/of vogels. Pot ze eerst nog op in
een 9-centimeterpotje tot het wat stevigere
plantjes zijn

Foto’s (v.l.n.r.): tuinbonen bloemen, spinazie in kas, radijsjes, zaaisels en zaailingen, bloedzuring, perenboom bloeit, rabarber, citroentijm, zaailingen worteltjes, solitair bijtje
in bijenhotel

De moestuin in april

Verzoen je met onkruid dat je toch nooit de
baas wordt, zoals heermoes. Kijk op de
website van www.annetanne.be voor
informatie over het medicinale gebruik, en
hoe je heermoes in de moestuin kunt
gebruiken als bijvoorbeeld plantversterkend
middel
Wees alert op spontane zaailingen van vorig
jaar en verplaats deze cadeautjes eventueel
naar een geschikte plek
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Koningsdag

‘Schoenen aan en naar de tuin’
“Tuinieren is voor mij anti-stress. Als je een sombere bui hebt of niet lekker bent, heb je natuurlijk geen zin. Toch gewoon gaan, schoenen
aan en naar de tuin. Het helpt altijd.“
Aan het woord is Jetty Sewbaks, al 35 jaar lid van de vereniging. Haar tuin bevindt zich op perceel C17 en ze heeft er 265m2 in gebruik, met
zowel kassen en een koude bak. “Mijn grootste succes was de Chinese courgette, die lange dingen.” Ze laat een foto zien met extreem
lange courgettes. “Meestal kom ik naar de tuin met een plan, maar doe ik wat anders. Nu kwam ik om de bloemkoolplantjes te planten,
maar ik zie dat er mest is. Ja, dan ga ik natuurlijk mest rijden.” Ze omschrijft zichzelf als een rommeltuinier. Het hoeft allemaal niet zo
netjes. Maar ze weet heel goed wat ze doet. “Kousenband uit de kas lukt het ene jaar wel en het andere niet. Het afgelopen jaar helemaal
niet, waarschijnlijk omdat ik er ook aubergine had bij gezet. Dat ga ik nu anders doen.” “De lekkerste groente? Spitskool vind ik lekker,
bloemkool vind ik lekker. Als je het maar pittig klaarmaakt, vind ik alles lekker”, grinnikt ze.

Jetty met een foto van haar super courgettes

Zaaien deze maand
Binnen:
ananaskers, artisjok, augurk, basilicum,
meloen, muismeloen, okra, tomaat, zoete
aardappel
Onder glas:
bleekselderij, bonenkruid, courgette, kalebas,
kangkung, knolselderij, knolvenkel,
komkommer, mais, Nieuw-Zeelandse spinazie,
patisson, pompoen, postelein
Buiten:
aardappel, aardbeispinazie, andijvie, bieslook,
bloemkool, boerenkoolspruitjes,
boomspinazie, bosui, brave hendrik, broccoli,
broccolini, Chinese kool, dille, hon tsai tai,
ijsbergsla, kailaan, kamille, kervel, koolrabi,
koriander, mosterdblad, palmkool, pastinaak,
peterselie, pluksla, raap, raapstelen, radijs,
rammenas, rode biet, rode kool, rucola,
savooikool, schorseneer, selderij, sjalot,
snijbiet, sla, snijsla, spinazie, spitskool,
spruitkool, stengelui, tatsoi, tuinkers,
tuinmelde, ui, waterkers, witte kool, wortel
(winter), wortel (zomer), wortelpeterselie,
zilverui, zuring

De tuin deze maand

Zonder lof geen aardappels!

Klaar voor de zomer
Voor veel tuinliefhebbers is mei de mooiste
maand van het jaar. Alles is lekker groen, en
niks verdringt elkaar nog.
Het onkruid lijkt nog te overzien en ziet er
eigenlijk best mooi uit. De grappige miljoenen
jaren oude heermoes-sprieten die boven de
grond komen, het frisgroene zevenblad
(lekker in een salade). En niet te vergeten de
bewonderingswaardige groeikracht van de
haagwinde met die mooie witte bloempjes en
die grappige ellenlange witte wortels die zo
gemakkelijk afbreken en dan apart weer
verder groeien. Als je deze maand alles op
orde hebt, ben je klaar voor de zomer.

Tips
Bescherm je aalbesstruiken al vrij snel na de
bloei, wanneer de besjes zich hebben
ontwikkeld maar nog onrijp zijn. Gebruik een
niet te grofmazig net en maak het overal goed
dicht zodat een vogel er niet in verstrikt kan
raken

Foto’s (v.l.n.r.): sugar snaps bloeien, mais zaailingen, eerste goudsbloem bloeit, artisjokken, bieslook met bloem, aardbeien bloeien, bloem haverwortel, kamille,
kapucijnerbloem, courgette kiemt

De moestuin in mei

Maak van vlierbloesem een lekkere siroop,
gelei of likeur, of trek er thee van. Ze bloeit
maar een paar weken, wacht daarom niet te
lang met plukken en verwerk de bloemen
gelijk
Zaai regelmatig weer wat nieuwe sla en
andijvie. Na tien weken kun je ze eten. Door
iedere paar weken te zaaien kun je het hele
seizoen oogsten
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Onder glas:
augurk, basilicum, courgette, kalebas,
kangkung, komkommer, kousenband, mais,
meloen, okra, patisson, pompoen
Buiten:
aardbeispinazie, andijvie, bleekselderij,
bloemkool, boerenkoolspruitjes, bonenkruid,
boomspinazie, bosui, broccoli, broccolini,
Chinese kool, dille, hon tsai tai, ijsbergsla,
kailaan, kamille, kervel, knolvenkel, koolrabi,
koriander, mosterdblad, Nieuw-Zeelandse
spinazie, palmkool, pastinaak,
peterselie, pluksla, postelein, radijs,
rammenas, rode biet, rode kool, rucola,
savooikool, schorseneer, selderij, snijbiet, sla,
snijsla, sojaboon, spinazie, spitskool,
spruitkool, stamboon
(sperzie/snij/pronk/droog), stengelui,
stokboon (sperzie/snij/pronk/droog), tatsoi,
tuinmelde, waterkers, witlof, witte kool,
wortel (winter), wortel (zomer),
wortelpeterselie, zuring

De tuin deze maand

‘Sla is toch wel het lekkerst’
Stefan Schutte tuiniert ruim drie jaar bij de vereniging. Meestal alleen, maar soms helpt ook zijn vriend een handje. “Het liefst doe ik het
in mijn eentje. Ik vind het moeilijk om dingen uit handen te geven”. Stefan noemt zichzelf een geordend tuinier. “Alles wat gezaaid wordt,
moet wel netjes op een rijtje komen.” Hij houdt van experimenteren. Nieuw afgelopen jaar was de roodlof. Dat deed het goed, maar viel
toch wat bitterder uit dan verwacht. “Ik moet me vooraf nog wat beter inlezen.” zegt hij lachend. Toppers zijn de tomaten en zijn
worteltjes. “O ja, en de winterbloemkool. Die was werkelijk prachtig en perfect.“ Geen succes was de zoete aardappel: “Dat werd helemaal
niks.” Een goeie tip voor andere tuiniers: “Als je last van muizen hebt, leg dan een lapje met etherische menthololie in de buurt. Daar
houden ze niet van.” Waar Stefan echt gelukkig van wordt, is sla. “Dat is toch wel echt het lekkerst en kan ik iedere dag wel eten!”

Stefan beheert tuin D17 van198m2

Het maakt alle verschil of je een
insect hoort in je slaapkamer, of in je
tuin

De tuin de baas
Deze maand is het alle hens aan dek om nog
een beetje grip te houden op wat er allemaal
bedoeld en onbedoeld groeit.
Dagelijks onderhoud is dé remedie om de tuin
enigszins de baas te blijven. Een paar weken
vakantie is in deze tijd heerlijk, maar voor de
tuin de ideale gelegenheid om het heft van je
over te nemen. Dat geeft niet, want het levert
je onverwacht leuke verrassingen op van
planten waarvan je het bestaan niet wist. En
natuurlijk meer kennis over allerlei plagen en
ziekten. Neem de tijd om in deze drukke
maand te genieten en zorg dat je er plezier in
houdt. Tuinieren is ontspanning.

Tips
Strooi een beetje (patent)kali op de grond
rond de tomatenplanten, het verbetert de
smaak en houdbaarheid van de tomaten
Houd de composthoop vochtig, maar ook
weer niet kletsnat. Zo verteert het tuinafval
het best
Laat rabarber na de langste dag met rust en
behoud tenminste vijf volwassen stengels

Foto’s (vl.n.r.): klompen met materiaal om tomaten te dieven en op te binden, komkommerkruid, courgette bloeit, Lathyrus, tomatenbloempjes, aalbessen rijpen, doperwten
geoogst, tuinbonen, sla Forellenschluss, dragonafrikaantje

De moestuin in juni

Tik iedere keer als je op de tuin komt zachtjes
met een stokje tegen zelfbestuivers als
tomaten, pepers, paprika’s en aubergines in je
kas om de bestuiving te bevorderen
Denk vooruit, in juli komen er veel plekken in
je tuin leeg. Kijk wat je nog kunt zaaien
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Zaaien deze maand
Buiten:
andijvie, bloemkool, boerenkool, broccoli,
broccolini, cichorei, courgette, dille, groenlof,
hon tsai tai, ijsbergsla, kailaan, koolraap,
koolrabi, palmkool, patisson, pompoen,
postelein, rammenas, rode biet, rode kool,
rucola, savooikool, snijbiet, sla, sojaboon,
spinazie, spitskool, stamboon
(sperzie/snij/pronk/droog), stokboon
(sperzie/snij/pronk/droog), tatsoi, tuinmelde,
waterkers, witlof, wortel (zomer), zuring

De tuin deze maand
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‘Proberen, steeds proberen, en soms lukt het dan’
Lila en Robby Raghoe zijn al 30 jaar lid. Eerst zaten ze nog op een ander plekje, maar nu hebben ze al vele jaren plek A18, een tuin met een
praktische kas op 148 m2.
Lila geeft aan: “M’n zoon was nog niet geboren, en die is nu 26 jaar! Ik vind tuinieren leuk, het ontspant, je hebt allemaal lekkernijen en je
zorgt voor je eigen voedsel.“ Aardbeien zijn hun beider favoriet, maar als je rondkijkt op de tuin zie je ook heel veel Surinaamse groenten.
Lila glundert als ze het heeft over haar boterzachte aubergines die ze vorig jaar had, sopropo (bitterlemoen) wel echt voor de liefhebber,
klimspinazie, en de Madame Jeanet pepers. Ze kopen bijna geen groente in de winkel.
Lila heeft het plezier van tuinieren meegekregen van haar grootouders. “Mijn oma en opa waren landbouwer, en zo heb ik het geleerd en
heb ik tuinieren altijd leuk gevonden. We worden wel ouder dus we weten niet hoe lang we het volhouden.” Of ze nog een tip hebben?
Robby en Lila zeggen het allebei tegelijkertijd: “proberen, proberen, steeds proberen, en soms lukt het dan ook.”

Een komkommer giet je groot; een
meloen giet je dood
tuinieren geeft Lila en Robby vrijheid, uitdaging en ontspanning

Water geven en oogsten
Deze maand is toch wel de echte start van de
maandenlange oogsttijd.
En van het bijna dagelijks water geven om de
boel niet te laten verdrogen. Ongelofelijk dat
het in de winter zo nat was, bedenk je dan. De
tuin staat niet voor niets vol met 1000litervaten, blauwe tonnen en verder alles waar
een waterdichte bodem in zit. De tuin groeit,
bloeit en geurt heerlijk. Er is nog steeds van
alles te doen maar de groeikracht van veel
planten, ook van onkruid, is al een stuk
minder. Ook deze maand kun je nog heel veel
zaaien. Wat dat betreft is het seizoen nog lang
niet voorbij. Heerlijk!

Tips
Gebruik oude takken en snoeihout ter
ondersteuning van je planten. Het ziet er op
een natuurlijke manier mooi uit
Wacht bij uien, sjalotten en knoflook met
oogsten tot de planten omvallen en het blad
verdort

Foto’s (v.l.n.r.): komkommers, zoetzuur van komkommer, aardbeien rijpen, uien drogen voor bewaring, sla-zaailingen, oogst cherrytomaten, Nieuw-Zeelandse spinazie,
aardappelen, hommel op engelwortelbloem, Basilicum a Foglie Violetta di Lattuga

De moestuin in juli

Geef, als tomaten gaan rijpen, niet teveel
water meer. Als je ruim water geeft, wordt dat
vocht ook opgenomen door de rijpe vrucht
waardoor het velletje kan barsten. Oogst
daarom ook tomaten voor je water geeft
Probeer een deel van je oogst eens in te
maken. Het is niet zo moeilijk, maar enige
verdieping en hygiënisch werken zijn wel
belangrijk. Op internet is veel informatie te
vinden
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Buiten:
andijvie, boerenkool, broccoli, broccolini,
Chinese kool, cichorei, groenlof, hon tsai tai,
ijsbergsla, kailaan, knolvenkel, koolraap,
koolrabi, paksoi, palmkool, postelein, raap,
raapstelen, rammenas, rode biet, rucola,
snijbiet, sla, spinazie, spitskool, stamboon
(sperzie/snij/pronk), tatsoi, wortel (zomer),
zuring
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Een groente-tuinman die alles lust
Via zijn Nederlandse buurman hoorde Haider Salem over de mogelijkheid om een moestuin te huren, alweer veertien jaar geleden.
“Ik vroeg of ik eens bij hem mocht komen kijken. Ik hou van de moestuin. Ik kom van een boerderij in Luxor, in Egypte. Daar in de omgeving
is alles boerenland. Mijn vader verbouwde er veel. Meestal tuinbonen - weet je dat die rauw heel gezond zijn? - uien, knoflook, suikerriet,
mais, en veel meer. Ik lust ook daarom eigenlijk alles.”
Haider vindt zichzelf een groente-tuinman. Daar is hij gek op en hij verbouwt dat het liefste. Van koriander, dille, aardappelen, tuinbonen
natuurlijk, aubergines, tot paprika’s en pepers. Hij is trots op zijn tuin en geeft aan dat bij hem bijna alles lukt. Hij komt bijna iedere dag,
ook als het alleen maar even kort is, om te ontsnappen aan het dagelijkse leven.
Wat er vorig jaar niet zo goed ging, waren de aardappels. “Die bleven veel te klein, misschien wel omdat ik teveel verse mest had
gebruikt?” Haider heeft nog een tip voor het bestuur: meer vergaderingen – nee, geen werkbeurten - om af te stemmen, en hulp te bieden
als iemand even geen tijd heeft.

Van aandacht groeit alles
Haider heeft tuin A1 met een oppervlakte van 109m2

Maand van overvloed
Volop zomer, met toch ook een goede kans
op een flinke storm na een paar hete dagen.
Planten en bloemen die je niet gestut hebt,
liggen dan mooi plat. Of erger. Het is de tijd
van nog meer oogsten en je tuin bijhouden,
want alles groeit gewoon nog door. En het is
ook de tijd van inmaken en de vriezer
volstoppen. Thuis heb je vaak achteraf nog
evenveel werk als op de tuin zelf. De dagen
gaan al merkbaar korten, maar toch kun je
ook ’s avonds nog heerlijk buiten zitten en
genieten van hoe alles er bij staat.

Tips
Geef tuinplanten in de ochtend en bij de voet
van de plant water, dan hebben ze de hele
dag de tijd om het water op te nemen en te
groeien in het volle licht, en is er minder kans
op schimmels
Oogst ook eens onrijpe pepers. Deze zijn heel
goed bruikbaar in de keuken, vaak net iets
minder heet, en friskruidig van smaak. Een
groene jalapeño is het bekendste voorbeeld
van een onrijpe groene peper die toch heel
veel wordt gegeten

Foto’s (v.l.n.r.): vijg, mais geoogst, jam ingemaakt, augurken, bosje worteltjes, Oost-Indische kers, paarse kousenband, bittermeloen, knoflookbollen geoogst, rijpe bramen

De moestuin in augustus

Zaai nu groenbemesters op braakliggende
grond. Koolzaad en mosterd groeien snel en
kun je in het najaar omspitten voordat ze gaan
bloeien, en voor ze afsterven door de vorst
Snoei zomerframbozen. Dunne en zwakke
stengels knip je helemaal weg, want die gaan
niet veel fruit geven
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Onder glas:
knolvenkel, koolrabi, paksoi, rode biet
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Buiten:
andijvie, hon tsai tai, kailaan, kervel, pluksla,
postelein, raapstelen, radijs, rammenas
(winter), rucola, snijbiet, sla, snijsla, spinazie,
tuinkers, veldsla, waterkers, winterpostelein,
zuring
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‘Ik geniet van alles wat er in de tuin groeit, bloeit en leeft’
Sinds een paar jaar tuiniert Kewan Fazel in tuin C15, ongeveer 200 vierkante meter groot. Daarvoor tuinierde hij bijna tien jaar lang op
complex D. De doorslag voor de verhuizing gaf de grote kas die hij over kon nemen. Kewan komt oorspronkelijk uit Iran, en veel van de
soorten die hij teelt komen hier vandaan. Zijn favorieten zijn onder andere tarreh (een soort ‘snijprei’) en shahi (qua smaak enigszins
vergelijkbaar met tuinkers). Kewan lust alles en de meeste groenten, kruiden en vruchten doen het goed in zijn tuin in de volle zon. Maar
hij vindt het ook leuk om te experimenteren, zoals de komkommers in de buitenteelt, waar hij zelf ook zaden uit oogst. En hij is trots op de
twee meter hoge granaatappelstruik in zijn kas die hij uit de zaden van een vrucht zaaide. De oogst is voor Kewan van harte welkom maar
zeker niet het belangrijkste; het ontspannen, buiten zijn en genieten van de natuur en de tuin staan voorop, de klimroos en de vijver met
vissen in zijn tuin zijn hem even lief.

In de tuin groeien veel dingen die je
nooit gezaaid hebt
Kewan geniet van het buiten zijn

Volgend jaar anders
Er komen wat meer lege plekken in de tuin,
en stiekem denk je al na over hoe het
volgend jaar toch allemaal anders moet.
Je geniet van je successen en piekert over
waarom sommige dingen dit jaar, ondanks je
goede zorgen, niet tot hun recht zijn
gekomen. Als je een kas hebt weet je dat je
daarmee het seizoen nog flink kunt oprekken.
In de winter groeit er dan nog winterandijvie,
bloemkool, en veel meer. Sommige kassen
staan in de winter net zo vol als in de zomer.
Neem je voor eens een rondje te lopen en te
kijken bij de buren dichtbij en verder weg op
de tuin. Laat je verrassen en doe nieuwe
ideeën op.

Tips
Ecoprint je eigen tas of t-shirt met bladeren
uit eigen tuin. Je legt bladeren op een lap
lichte stof, die je daarna stijf oprolt en in
water met azijn en/of bakpoeder kookt, spoelt
en droogt. Je bent er wel even mee bezig,
maar het resultaat is er dan ook naar. Laura zie Een echte volkstuin - geeft je graag advies

Foto’s (v.l.n.r.): paprika’s rijpen, laatste komkommers geoogst, inmaakpotten, zaailingen winterkolen, kweeperen, appels, Dahlia’s, knolvenkel, hommel op groenbemester
Phacelia, zaden geoogst van afrikaantjes (Tagetes)

De moestuin in september

Verwijder bloempjes, een deel van de
bladeren en de jonge uitlopers van peper- en
paprikaplanten. Zo rijpen de al aanwezige
vruchten beter
Tuinier gerust de hele winter door. De
zogenaamde weeuwenteelt is een manier van
telen waarbij je begin september zaait en de
zaailingen in de winter onder glas (koude kas
of platte bak) laat overwinteren
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Onder glas:
bloemkool, hon tsai tai, kailaan, knolvenkel,
koolrabi, paksoi, pluksla, raapstelen, radijs,
rammenas (winter), rode biet, savooikool,
snijbiet, sla, snijsla, spitskool, stengelui, tatsoi,
wortel, zuring
Buiten:
kervel, mosterdblad, rucola, spinazie, tuinkers,
veldsla, winterpostelein
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Een echte volkstuin
Tot Laura Farinacci-Kok per toeval tuinbouwvereniging Baljuw ontdekte, verbouwde ze zoveel mogelijk groenten in de achtertuin. Maar
een echte volkstuin, met meer ruimte, en zelfs een kas, wie wil dat nou niet! Laura begon in juli 2020 met een klein tuintje, maar heeft die
ondertussen verruild voor twee tuinen op complex C en D, respectievelijk 90 en 125 vierkante meter groot en met een grote en kleine kas.
In de tuin zijn Laura’s Italiaanse roots terug te vinden; haar favoriete groenten zijn tomaten, aubergines en courgettes.
Naast koken vindt ze het ook leuk om creatief met de oogst uit de tuin bezig te zijn, zoals ecoprinten en het vlechten van klimrekken van
snoeiafval. Laura tuiniert biologisch en houdt van een gecontroleerde chaos in de tuin. Zelfs radijs en worteltjes lukken nu, twee soorten
die in de achtertuin vaak mislukten door een slakkenplaag. Laura spit niet en vindt respect voor de tuin, planten en dieren belangrijk.
Laura’s tip: “Haal bij de oogst geen planten uit de grond maar knip ze net boven de grond af. Zo gooi je geen kostbare aanhangende grond
weg en de wortels verteren vanzelf.”

Je hoeft de wereld niet te
verplaatsen, die ligt al op z’n plek
Laura samen met haar partner Brian

opa van Rens de Gast over spitten, tuin C21

De seizoenen verschuiven
Het einde van het tuinseizoen nadert met
rasse schreden.
Een paar jaar geleden was je al aan het
opruimen en voor het einde van de maand
moesten de tijdelijke plastic kassen zijn
afgebroken. Nu staat er in oktober nog volop
in dat nog prima kan afrijpen. Het zou jammer
zijn om dat dan bruut te moeten verwijderen.
Het bestuur heeft daarom het seizoen gewoon
met een maand verlengd. De tijdelijke kassen
moeten nu voor eind november zijn
opgeruimd. En daarmee volgt het de natuur,
die daar zelf al volop mee aan de gang was.
Ook in oktober kun je nog prima oogsten.

Tips
Maak van gevallen bladeren bladaarde door
ze te verzamelen in plastic zakken die je
dichtbindt en 2 jaar laat staan
Knip de conifeerhaag zo nodig nog een laatste
keer voor ze de winter ingaat

Foto’s (v.l.n.r.): pompoenen, gember geoogst, rijpe paprika’s en pepers, doorgeschoten rucolaplanten, winterkervel gekiemd, herfstframbozen, Chinese kool Scarvita,
herfstkleur blauwe bessenstruik, rijpe peren, knolselderij en pompoenen

De moestuin in oktober

Probeer eens een deel van je tuin uit met de
zogenaamde No dig - filosofie: niet spitten. Als
je de grond niet spit maar mulcht wordt de
grond donkerder, kruimelig, samenhangend,
bevat een rijker bodemleven en kan beter
tegen droogte of juist overvloedige regen. Op
internet vind je er veel informatie over
Leg onrijpe tomaten die al een vleugje kleur
hebben in een koele kamer bij zo’n 15 graden.
In een papieren zak met daarin ook een rijpe
banaan of appel kleuren ze vaak alsnog
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Onder glas:
landkers, mosterdblad, pluksla, radijs, rode
biet, rucola, snijbiet, sla, snijsla, spinazie,
tuinkers, veldsla, winterpostelein, wortel,
zuring
Buiten:
knoflook, tuinboon

De tuin deze maand

Start wintertijd
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‘Het híer zijn vind ik het leukst’
Gerrit Geneuglijk is al ruim vier jaar enthousiast lid. “Het allerleukst is het gewoon híer zijn, en de vrijheid die er is.“ Het feit dat je maar
één keer per jaar een werkbeurt hebt, speelde ook mee. “Het moet wel een hobby blijven!” Gerrit noemt zichzelf een plezier tuinier, Hij
vindt het leuk om te experimenteren. Zo heeft hij in het voorjaar citroenpitjes gezaaid, en die zijn ook nog eens allemaal opgekomen.
Verder was hij blij verrast door de grootte van zijn Galia-meloenen vorig jaar. “Ik stap steeds meer over op fruitbouw, dat is wat
gemakkelijker, maar ik vind de ‘ruikrozen’ die ik heb ook heerlijk.” Alles wat hij mee naar huis neemt, maakt hij zelf klaar. Hij is de kok thuis.
Gerrit is een tevreden tuinier die van zijn rust houdt. Dat zijn tuin A4 een beetje aan de rand ligt, vindt hij dan ook prima. Zijn tip voor
andere tuiniers: “Goed onkruid wieden, en aandacht geven aan je tuintje, dan gaat alles goed. Als je regelmatig komt, al is het maar een
uurtje, dan hou je ook het onkruid redelijk bij.”

Gerrit heeft een tuin van 186m2

De definitie van onkruid is persoonlijk:
de verkeerde plant op de verkeerde
plaats

Klusjesmaand
Het is nu echt herfst en er valt niet veel meer
te tuinieren. Het is de uitgelezen maand om
op te ruimen en te klussen.
Nieuwe plantenbakken bouwen, je
gereedschap eens goed schoonmaken, de kas
uitmesten en de ramen lappen nu je overal
goed bij kunt. Bomen en struiken kunnen nu
goed worden verplant, al wachten anderen
daar liever mee tot het voorjaar. De mestkar
staat weer regelmatig voor de
ingangspoorten. Nooit voor lang, want voor
de meeste leden is het een sport om er zo snel
mogelijk bij te zijn. Wie het eerst komt wie het
eerst maalt, zo gaat dat nu eenmaal.

Tips
Wees zuinig met stikstofrijke mest bij
appelbomen. Teveel mest geeft veel bladeren,
maar minder bloesem en dus appels
Maak paadjes van houtsnippers in plaats van
tegels. Dat scheelt je heel wat keren struikelen
Reinig je kas en lap de ramen. Je kunt er nu
goed bij en je vergroot de hoeveelheid
winterlicht. Besteed aandacht aan alle hoeken
waar insecten zich verstoppen
Foto’s (v.l.n.r.): wortels van roodlof en witlof, zoete aardappelen oogst, sambal met rode pepers, palmkool, paksoi, slakken houden van kool, winterrammenas, snijbiet,
herfstbladeren voor compost, pluksla in de kas

De moestuin in november

Snoei een bramenstruik bij voorkeur voor de
winter. Het snoeien is dan gemakkelijk want je
kunt dan nog goed zien wat je wel en niet mag
snoeien. Bramen bloeien volgend jaar op het
hout dat dit jaar is gemaakt. Knip dus alle
takken waar bramen van zijn geoogst tot op
de grond toe weg en bind de nieuwe juist op
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knoflook

De tuin deze maand
47

21

22

23

48

28

29

30

24

25

26

27

Alle tijdelijke kassen
afgebroken en opgeruimd

Tuinlid van het eerste uur
Corrie Tulp begon ooit met wat groenten in de achtertuin en het boekje ´Tuinier beter op de vierkante meter´. Toen er in 1986 in de
krant werd bericht dat er moestuinen langs de Baljuwlaan kwamen meldde ze zich direct aan.
Corrie houdt net zo van koken als van tuinieren, ze vindt het heerlijk om wat lekkers met de oogst te maken. Er wordt jaarrond van eigen
tuin gegeten, vroeger aten ouders er zelfs ook van mee, nu smullen kinderen en kleinkinderen vaak mee van de oogst. Ze beleeft veel
plezier aan haar kas; een flinke investering maar iets waar je je leven lang plezier van hebt. Corrie lust bijna alles (op postelein na) maar het
allerlekkerste vindt ze de voorjaarsraapsteeltjes uit de kas. “In een stamppotje verwerkt zijn ze zo zacht en mals, als lente op je bord!”
Verder noemt ze als grote pluspunten het buiten zijn, tot rust komen (en soms daardoor zelfs de tijd vergeten). Haar motto is: “Pas goed op
je tuin en verwaarloos haar niet, want dan is de lol er snel vanaf en kun je haar niet meer bijbenen. Als je er goed voor zorgt, zal ze je
belonen met een mooie oogst.”

Zoals het klokje op de tuin tikt, tikt
het nergens
Willem van Vreeswijk – tuin D19

Corrie tuiniert al sinds jaar en dag op tuin C1 met 156m2

Rustig aan
feestdagen, en thuis en op het werk is het
vaak nogal hectisch.
Dat geeft niks, want erg veel kun je in de tuin
nu toch niet doen. Al zitten er altijd nog een
paar mooie dagen tussen waarop het heerlijk
is om even te gaan kijken en nog wat te
klussen. In december ontmoet je nog steeds
andere tuiniers, al is het wel wat rustiger. De
activiteiten thuis kunnen gewoon doorgaan,
want je hebt de hele maand om de zadenbestellijsten in de te vullen en daarbij alvast
weer weg te dromen van het nieuwe seizoen
dat komen gaat. Wedden dat je teveel
bestelt?

Tips
Bestel en kies je zaden voor het volgende jaar.
Dat kan via de vereniging, maar dat hoeft
natuurlijk niet. De vereniging krijgt wel korting
bij www.zaadhandelvanderwal.nl
Zaaien in december in de koude kas is lastig.
Het is te koud en er is te weinig en te kort
licht. In alle andere maanden gaat er altijd nog
wel wat. Deze maand moet je echt geluk
hebben
Foto’s (v.l.n.r.): mest kruien, kale takken fruitbomen, kop van spruitkool, boerenkool Redbor, prei geoogst, savooiekool in de sneeuw, fruitboom planten, tatsoi,
kleurenbietjes, aardbeiplanten in de winter

De moestuin in december

Vermeerder je rabarber in de winter als het
nog niet vriest. Vul de nieuwe plantgaten op
met potgrond en dek de gedeelde planten af
met wat stro of grove compost
Oogst boerenkool het beste na een
vorstperiode. Dan is ze wat zoeter. Veel
mensen vinden dat het lekkerst
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Laatste dag betaling
lidmaatschap 2023

Het bestuur van tuinbouwvereniging Baljuw
Het bestuur draagt zorg voor het goed draaiend houden van de vereniging, de verhuur van de tuinen, de organisatie van de werkbeurten
en andere gemeenschappelijke activiteiten, en voor een financieel gezonde club. Iedere vier jaar wordt er een nieuw bestuur gekozen.
Leden kunnen zich hiervoor verkiesbaar stellen. De eerstvolgende verkiezingen zijn in 2022 (april) en 2026. Eventuele tussentijdse
vacatures worden natuurlijk als deze zich voordoen al vervuld. Misschien iets voor jou ook? Natuurlijk zijn er ook veel taken die gedaan
worden door de andere leden van de vereniging. Materiaal beheren, soep koken, opruimen rommel, onderhoud en verbouwen van de
gemeenschappelijke ruimtes: we doen het met elkaar. Wil je ook meer doen voor de vereniging, maar weet je niet wat? Of je hebt een
goed idee? Spreek dan één van de bestuursleden aan. Als het even kan maken we er werk van!

v.l.n.r.: Thijs, Corrie, Stefan, Peter, Theo (foto Yvonne van der Male tuin C13)

Geluk is: de kunst een boeket te
maken van bloemen waar je bij kan

Alle tips in deze kalender zijn goedbedoelde
raad en komen overal vandaan. De redactie
is niet verantwoordelijk voor eventuele
schade of tegenvallende resultaten naar
aanleiding van het gebruik van deze
kalender.
Veel plezier in het nieuwe tuinjaar!

35 jaar tuinbouwvereniging Baljuw 1986-2021
Uitgave december 2021
Redactie, vormgeving en foto’s: Diana Stek (tuin D14) en Peter Pieters (tuin D7)

