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Geen hofkeuring dit jaar 
 

Het bestuur heeft beslist dat er dit jaar geen hofkeuring plaats vindt, ook niet op de volkstuintjes. 
Ongeacht van het feit of het in de maand juli al dan niet toegelaten zal zijn, lijkt het ons toch niet 
verstandig om van deur tot deur te gaan. Sommigen zullen misschien teleurgesteld zijn omdat hun 
tuintje er nu net prachtig bij ligt en ze dus de terechte waardering zullen missen van de hofkeurders. 
Het is echter niet verboden af en toe aan zelfverheerlijking te doen. Wie zichzelf bestoeft, gaat nooit 
onvolprezen slapen. 
 

Waarom tuinieren goed is voor de ziel 
 

In de katern ‘Cultuur en Media‘ (rubriek ‘Groene vingers’) van de krant ‘De Standaard’ van 4 juni 
stond een voor tuinders bemoedigend artikel. Ik citeer er enkele zinnen uit. 
 

- Met je blote handen in de tuin wroeten, doet verrassend goed. 
- Groen, tuinen en tuinieren zijn goed voor ons, niet alleen fysiek, maar ook mentaal. 

Daarover schreef de Britse psychiater en psychotherapeut Sue Stuart-Smith een bevlogen boek 
‘Tuinieren voor de geest’. Haar theorie komt, heel kort door de bocht, hierop neer: een tuin is 
een beschermde plek, je kunt er je eigen gedachten horen. Doordat je kunt opgaan in het 
werken met je handen, ontstaat de innerlijke ruimte om je emoties te ordenen. Het verbetert je 
stemming en vermindert je stress. 

- Zaaien is bij uitstek een gebaar van hoop voor de toekomst. 
- Tuintherapie bewijst zijn nut bij mensen die lijden aan een depressie of te kampen hebben met 

een verslaving of posttraumatische stress: ze vinden hierin een gevoel van eigenwaarde terug. 
Zorgen voor iets geeft positieve vibes, en het is ook handig dat een relatie opbouwen met een 
plant minder lastig is dan met een mens: ze zijn weinig van zeggen en spreken ook niet tegen. 
Als een plant dankzij jouw zorgen prachtig in bloei staat of een mooie oogst oplevert, 
is dat iets om trots op te zijn, het geeft een boost aan je zelfvertrouwen. 

- Tuinieren kan een maatschappelijke beweging zijn. Wat tuintherapieën en stadslandbouw-
projecten gemeen hebben, is dat ze duurzaam werken. Het is een manier om ‘beschadigde’ 
mensen weer aansluiting te laten vinden bij de wereld, maar ook om ons verloren contact met de 
natuur te herstellen. Duurzaam tuinieren is een kwestie van respect, een samenspel van 
geven en nemen, je geeft zorg en aandacht en krijgt een geschenk terug van de 
natuur. Als dat respect er niet is en we enkel uit zijn op exploitatie, loopt het vroeg of laat mis. 

- De benarde toestand van onze planeet heeft met die verwarring tussen machines en de natuur te 
maken: we respecteren de natuur niet meer als levend systeem. 

- Tuinieren brengt ons in contact met de aarde, met het ontstaan van leven en hoe dat floreert, 
maar ook met de broosheid en vluchtigheid ervan. Tuinieren kan de wereld niet redden, 
maar het helpt ons op verrassende manieren een paar stapjes dichter naar een betere 
en mooiere omgeving en we worden er gezonder en gelukkiger van. ‘Il faut cultiver notre 
jardin’, luidt de slotzin van Voltaires Candide. Het advies van Voltaire is nog zo gek niet. 
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Kaapse knofloof (Tulbaghia violacea) 
 

Kaapse knoflook is, in tegenstelling tot wat de 
naam doet vermoeden, geen echte knoflook. De 
plant behoort, net als look, wel tot de Narcisfamilie 
(Amaryllidaceae), maar niet tot het geslacht Allium 
(waar ui, prei, knoflook, bieslook, ... toe behoren).  
 

Oorspronkelijk komt de plant uit Zuid-Afrika, 
vandaar ook wel Zuid-Afrikaanse look genoemd 
(Society Garlic in het Engels). Ze is vernoemd naar 
Ryk Tulbagh, een Nederlandse gouverneur op Kaap 
de Goede Hoop, en heeft een lange geschiedenis 
als medicinale plant. De Zoeloes, de inheemse 
bevolkingsgroep van Zuid-Afrika, gebruiken de 
bladeren als libido stimulerend middel en de 
wortelstok als smeersel tegen reuma en hoofdpijn.  
In het Zuid-Afrikaans wordt de plant 'wildeknoffel' 
genoemd. 
 

De plant staat graag in de volle zon. In de 
halfschaduw blijft de plant wel leven, maar dan is 
er een grote kans dat de bloei uitblijft.  
Ze wordt 30 tot 50 cm hoog en is beperkt 
winterhard (tot - 7°C). Je moet dus de keuze 
maken tussen ‘in pot’ of in ‘volle grond’ planten. 
Een doorslaggevend criterium kan zijn dat de plant 
weinig water hoeft en in volle grond dus best 
geplant wordt in een goed waterdoorlatende grond. 
In een vochtige tuin zal de plant, zeker tijdens de 
wintermaanden, het moeilijk krijgen. Kies er dan 
voor om de plant op verhoogde bedden of in een 
verhoogde kruidentuin te planten. Zelf hebben we 
gekozen voor een aanplant in pot (zie foto 
hiernaast). Kaapse look kan je ook gewoon houden 
als sierplant. Als de planten in de volle zon staan 
zullen ze de gehele zomer bloemen met mooie 
lichtroze bloemen. Door de stengels met 
uitgebloeide bloemen weg te snijden, verschijnen 
er steeds weer nieuwe. Niet te veel water geven en 
alleen bijmesten tijdens de bloei. Vermeerderen 
kan naast het scheuren ook via zaad. 
 

Gebruik: 
 

De ‘knoflookvervanger’ kan vrijwel het hele jaar vers gesneden worden. De zeer aromatische 
bladeren kunnen, versnipperd als bieslook, gebruikt worden voor kruidenboter en in roomkaas. De 
looksmaak is zeer krachtig, net als die van echte knoflook, met een zacht nootachtig aroma, maar na 
het eten heb je nauwelijks een slechte adem. 
Van de bladeren kan je eveneens een zeer lekkere pesto maken. Deze kan ingevroren worden, 
waardoor je de ganse winter een lekkere lookpesto hebt voor op je lookbroodjes. 
Zelfs de bloem is eetbaar en smaakt net zo scherp als echte knoflook. Ze kunnen als smaakmaker en 
als garnituur toegevoegd worden aan allerlei gerechten. 
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Wie giet, zal oogsten! 
 

Wie tijdens de droge april- en meimaand regelmatig water kunnen geven heeft zal er nu voor 
beloond worden. Vanaf juni wordt de nieuwe oogst van eigen geteelde groenten steeds groter, zodat 
we haast dagelijks verse groenten op het menu kunnen zetten. Even overlopen wat er zoal op tafel 
kan komen. 
 

 De eerste kolen 
Als we even de winterbloemkolen, geoogst in het voorjaar, buiten beschouwing laten, dan kunnen we 
nu de eerste zelfgekweekte kolen op tafel brengen: bloemkool, spitskool en broccoli. Broccoli is 
uitermate geschikt voor de vroege teelt: planten in maart voor oogst tweede helft mei /eerste helft 
juni. Kies een variëteit, die geschikt is voor de allervroegste teelt, zoals bv. ‘Aquiles’ (o.m. 
verkrijgbaar bij Vlaams Zaadhuis). Het is een snelgroeiend ras, zéér compact groeiend, fijnkorrelig 
met blauwgroene schermen, dat ook geschikt is voor de herfstteelt: aanplanten kan tot half augustus voor 
oogst eind september/ begin oktober. Voor de zomerteelt van broccoli pas ik, al kreeg de ‘vroege 
teelt’ het wel hard te verduren door de droogte tijdens de voorbije april- en meimaand, die eerder 
onvervalste zomermaanden leken. Gieten was dus meer dan nodig om een flink bladgewas te 
bekomen vooraleer de bloemzetting begint. 
 

 Erwten (en peulen) à volonté! 
De in februari in isomobak voorgezaaide doperwten (Ceresa van eigen teelt) zijn sinds begin juni 
volop te oogsten. Zo ook de peultjes van enkele planten, gekregen van Marc. Peulerwten worden al 
vlug doperwten omdat de keuken bij een geslaagde oogst niet kan volgen. Niet erg, want 
(dop)erwten vriezen wij in. Die komen er na maanden nog steeds goed uit, ingevroren peultjes heel 
wat minder, naar onze mening. ‘Ceresa’ is, net als de doperwt ‘Urbana’ (o.m. verkrijgbaar bij het 
Vlaams Zaadhuis), bijna bladloos en dus gemakkelijk plukbaar. Begin april heb ik 2 rijen ‘Urbana’ 
(ook eigen gewonnen zaad) in volle grond gestopt. De eerste peulen verschijnen nu overvloedig en 
dan volgen al snel de erwtjes. De peulen zijn nog langer (tot 10 à 12 zoete erwten) dan die van 
‘Ceresa’ met 8 à 10 erwten. Maar ik beken, ook hier met dank aan de waterput. Voorgezaaide erwten 
moet je na aanplanten en een daaropvolgende droge periode in ieder geval water geven tot ze 
aanslaan. Maar ook de direct in volle zandgrond geplante erwten heb ik na opkomst een paar keer 
flink aangegoten. 
 

 Nog steeds sla in overvloed 
Aan vroege sla (krop, lollo rossa, frisbee, ruccola, …) geen gebrek. En de voorraad is nog niet 
uitgeput. Regelmatig zaaien, al eens overschotje krijgen dat klaar is om te verspenen en weinig 
wegsmijten zolang er plaats voorhanden is. Geen probleem als er te veel volgroeide sla is, de kippen 
weten er wel raad mee. Roodlof, gezaaid en uitgedund in tray, is klaar voor uitplant. 
 

 Jonge bietjes, klein maar fijn 
De eerste (halflange) rode bietjes (‘Cylindra’) zaai ik altijd voor in tray. Per blokje laat ik er altijd 2 of 
3 staan. Dat is geen probleem want uit zelf maar één ‘clusterzaadje’ komen er gemakkelijk 3 tot 4 
plantjes voort. Wanneer ik ze dan uitplant houd ik de 2 sterkste over. Half juni zijn de dikste het al 
waard om geoogst te worden. Van de twee is er altijd wel eentje bij die sneller groeit en dit wordt 
dan voorzichtig uitgetrokken. Ondertussen heb ik ter plaatse al een nieuw rijtje gezaaid, waarbij je 
dan bij het uitdunnen hetzelfde principe kunt toepassen. 
 

 Knolvenkel 
Knolvenkel is al lang niet meer een gewas voor de herfstteelt: zaaien na de langste dag om niet door 
te schieten, weet u nog… Maar de vroege (zomer)teelt lukt ook prima mits de keuze voor een 
geschikte variëteit, zoals ‘Orion F1’, een modern en vroeg ras (o.m. verkrijgbaar bij het Vlaams 
Zaadhuis). Bij gunstige weersomstandigheden uitplanten vanaf begin mei op een afstand van 30 op 
30 cm, dan kan je oogsten begin juli. Zijn de nachten nog koud, dek dan af met bvb. een vliesdoek. 
De herfstteelt van knolvenkel is in principe de makkelijkste teelt. Zowel de opkweek als de teelt 
verlopen het vlotst. Zaaien ter plaatse (zoals wortelen) vanaf juni tot 20 juli en dan uitdunnen. Maar 
opkweken in potjes en dan uitplanten (tot 15 augustus), zoals de vroege teelt kan ook, bv. omdat 
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het perceel nog niet vrij is op het moment van zaaien. 
presterend ras "Solaris F1" (o.m. verkrijgbaar bij het Vlaams Zaadhuis)
ongeveer 80 tot 100 dagen nodig vanaf de kieming totdat de bol
 

 Wordt binnenkort verwacht …
Het is een kwestie van dagen voor we de eerste courgettes kunnen oogsten. 
eerste vruchten niet uitgroeien en uiteindelijk verschrompelen? 
gaat het om niet bevruchte vruchtbe
rasgebonden is, ik stel het alleszins vast bij verschillende variëteiten.
nog courgettes te planten. Ze 
voorziet. 
Wie peultjes heeft maakt die graag klaar met jonge wortelen (en nieuwe patatjes).
wortelen uit eigen tuin lukt niet meer omdat ik sinds een paar jaren geen
serre. De serre is daarvoor eigenlijk 
van de tomaten en/of paprika die er moeten komen
jonge peentjes van een vinger dik. 
Op de eerste boontjes wordt het nog wat langer wachten. 
mislukt, zodat ik ze dan maar direct in volle grond 
 

Verstandig omgaan met (ecologische) bestr
 

Er is een steeds groeiende vraag naar middelen die ecologisch meer verantwoord zijn, 
we als tuindersvereniging alleen maar toejuichen.
traditioneel chemische), het is altijd goed om de werking en de toepassingsvereisten van het 
gebruikte middel te kennen (de bijsluiter lezen loont).
 

Insectenbestrijding 
 CONSERVE® garden en BIO

voor de bestrijding van een groot aantal insecten
zie bijsluiter). Belangrijk om weten is dat ze best 's avonds toegepast worden
afbreekbaar zijn door UV-straling. Dit wil zeggen dat bij 
snel wordt afgebroken en dus maar zeer kort werkzaam is.
Wat CONSERVE® garden betreft: 
is er geen gevaar meer voor afbraak door zonlicht
dagen verwachten. 
Bij BIO-PYRETREX GARDEN, dat niet wordt opgenomen in het blad, is de nawerking bij zonnig 
weer zeer kort. Wanneer het 
voor UV-straling, werkt het een aantal weken zonder in te boeten op de veiligheidstermijn! Een 
toepassing die bij kolen zeer goede resultaten neerzet.

 

Ziektebestrijding 
 Binnen de ziektemiddelen is er de keuze tussen

Garden is een middel op basis van koper. Door met d
koper op het blad waardoor schimmels en andere organismen geen kans hebben om zich te 
ontwikkelen. Het is dus noodzakelijk om hier preve
middel dat nog kan toegepast worden voor de behandeling van 'de plaag' op 
tomaat. Ook Cosavet Garden
worden ter voorkoming van witziekte (e

 

Bestrijding van slakken 

 Ook slakken kunnen op een biologische manier aangepakt worden met
Go. Het zijn waterbestendige en biologisch afbreekbare 
ijzerfosfaat. Hiermee bestrijd je
slakkenresten in de tuin terug te vinden.
slakkenkorrels onmiddelijk stoppen met verder vreten. Ze trekken zich terug in hun schuilplaats 
waar ze dan doodgaan. Bij gebruik van deze korrels moet u zich geen 
kinderen, huisdieren en andere tuinbezoekers, zoals vogels en egels
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Bij gebruik van deze korrels moet u zich geen 
kinderen, huisdieren en andere tuinbezoekers, zoals vogels en egels. 
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