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Van de Redactie
 
 
Woorden van de voorzitter, bestuursmededelingen, GNR, schouw, agenda algemene ledenvergadering en jaarverslag 2017
(in woord en beeld!).
Elzeba interviewde Hero de Jong, Hans Mobach deed grondig onderzoek naar bemesting, Jasper Stut attendeerde op perma-
cultuur en Guus Ickelsheimer stuurde mooie winterfoto�s.
Speciale dank aan Leona voor het mee-denken en mee-samenstellen van deze nieuwsbrief.
Levert u tekst aan; graag als platte tekst. Levert u foto's aan; graag in vol formaat: 300 dpi of meer!
Veel bytes, geen probleem; stuur via wetransfer.com.
 
Voor de actuele VTV-zaken kunt u terecht op onze Facebookpagina. 83 tuinders zijn al lid. Nieuwe leden kunnen zich melden
bij facebook@vtvnaarden.nl.
 
Deze nieuwsbrief staat op de verenigingswebsite, als pdf file. De links naar websites in deze nieuwsbrief zijn eenvoudig via
de website editie te benaderen.
http://www.vtvnaarden.nl/test/nieuws/nieuwsbrieven.html
Voor tuinactualiteiten en andere interessante zaken; zie de website van de vereniging;
http://www.vtvnaarden.nl/test/index.html
 
Veel tuinplezier,

Nico Bader
 
 
Deadline voor de volgende nieuwsbrief is 15 mei 2018.
 
 
 
Foto�s op de voorzijde: Leona van Duivenvoorde.
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Beste medetuinders,
 
Het jaar begon goed met de nieuwjaarsborrel. Voor alle leden, die
daarbij niet aanwezig waren, wenst het bestuur hen een gezond en
groeizaam 2018!
 
Maar toe ging het los: een enorme winterstorm en daarna nog wat
vandalisme: zo werd ons paradijs een slagveld. Vooral veel glasscha-
de en weggewaaide artikelen en zelfs hier en daar een omver ge-
waaid schuurtje. Ook waaide er een aantal bomen om. Jan heeft zich
met collega tuinders meteen ontfermd over de bomen en is al lekker
opgeschoten met het opruimen ervan. Wat betreft de schade op
eigen tuin: dat moeten de huurders zelf weer opruimen. Gelukkig
wordt ook hier af en toe de helpende hand geboden door medetuin-
ders.
Om de vandalen van ons complex te weren, is een moeilijk verhaal.
Dat blijft lastig, het complex is immers publiek toegankelijk en dus
ook toegankelijk voor lieden, die rottigheid uithalen. Het bestuur
heeft besloten om het hek aan de zuidwest hoek te gaan voorzien
van scherpe punten om het daar dus minder makkelijk toegankelijk
te maken. Verder is in de planning de aanleg van een boomgaard in
de zuidwest hoek van het complex. Met een tuintafel erop wordt dat
dan een mooi hoekje om te �chillen�.
 
Nog een paar tips van het bestuur om stormschade te voorkomen en
de vandalen het niet te gemakkelijk te maken:
Laat geen losse materialen op de tuin liggen, bv stukken golfplaat,
plasticfolie, afdekdoeken, plastic tuinstoeltjes, enz.
Zeker je kas in de grond met pennen in beton.
Sluit ramen en deur van je kas, als er storm wordt verwacht.
Haal dood hout uit je bomen en controleer of je boom nog wel ge-
zond is.
Check je schuurtje op degelijkheid en of het wel goed verankerd is
aan de ondergrond.
Leg geen licht ontvlambare vloeistof in je schuur en zeker geen luci-
fers of aansteker!!!
En ga na zo�n hevige storm zo snel mogelijk even op je landje kijken
of alles er nog puik bij staat!
En haal het stukgewaaide glas zorgvuldig uit de grond, zodat je er
straks niet per ongeluk  in grijpt!
Nog een maandje winter en dan kunnen we weer starten met ons
gewroet in de aarde. Dus al jeuken onze handen om te beginnen,
toch nog maar even op gaan zitten!
 
Tuingroet,
 
Elzeba Kleiss
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Mededelingen
 
Schouwcommissie 
De SchouwCommissie is afgelopen april begonnen met
schouwen. Driemaal per jaar worden alle tuinen geschouwd.
De leden van de schouwcommissie beoordelen alle tuinen
altijd met minimaal twee, liefst 3 personen. Dit, om de objec-
tiviteit te garanderen. Bij sterk uiteenlopend oordeel, wordt
een derde persoon om een oordeel gevraagd.
Het bestuur heeft bij de drie schouwen het advies van de
commissie overgenomen en actie naar de huurders genomen,
die onvoldoende hebben gepresteerd. Het totaaloordeel van
elke schouw is terug te vinden in het jaarverslag die verderop
staat in deze nieuwsbrief.
 
Bij de schouwen werden de tuinen beoordeeld volgens vaste
criteria, eventueel met toelichting en foto's.
 
De criteria waren als volgt:
- hoeveelheid onkruid
- opslag niet organisch afval/toestand van de erfafscheiding
- Overhangend groen/ toegankelijkheid paden
- staat van onderhoud opstallen
- tuin 1 meter vrij van slootkant
- bomen niet hoger dan 5 meter, als deze overlast voor de
buren veroorzaken.
- gras gemaaid
 
De SchouwCommissie zal haar eerste ronde, ook dit jaar, weer
in april lopen. Dit jaar gaat de commissie ook letten op de
kleur van regentonnen en huisjes. Deze moeten namelijk
groen zijn, wilt u weten welke kleuren groen zijn toegestaan,
vraag gerust aan Ron Dekker. Deze criteria zullen de komende
jaren worden toegevoegd aan bovenstaand lijstje.
 
Gouden Schoffel
De best onderhouden tuin krijgt een wisselbeker: een 'Gouden
Schoffel'. Deze zal jaarlijks worden uitgereikt tijdens de
nieuwjaarsborrel. Dit jaar heeft de SchouwCommissie geadvi-
seert de schoffel uit te reiken aan Jan Roest. Hierbij gaven zij
de volgende opmerking: De twee aangrenzende tuinen van
Jan Roest  liggen het gehele seizoen er prachtig bij. Bovendien
geeft Jan Roest goede adviezen aan andere tuinders op ons
complex. 

Uitgebloeide narcisbollen
Als u thuis of op de tuin narcissen heeft staan, die u straks na
het bloeien weggooit, zouden wij ze goed kunnen gebruiken.
We willen deze bollen poten langs de graspaden. Vorig jaar
hebben we daar al een start meegemaakt. Zo krijgen we een
prachtig bollenlint langs de paden. De bollen kunnen worden
ingeleverd bij het clubgebouw op zaterdag ochtend bij Jan
Landwaart.

Opruimdagen zaterdag 17 en 24 maart 2018 op het complex
van de VTV
Kijk eens kritisch naar uw eigen tuin en bekijk eens wat eraan
ongebruikte rommel weg kan en hoe het er beter uit kan zien.
En dan bedoelen we alle niet - plantaardige materialen.
Nou begrijpen we dat het niet simpel is om� op de tuin� je
rotzooi af te voeren. Voor sommige mensen zal het lichamelijk
ook bezwaarlijk zijn. Daarom worden ook dit jaar twee op-
ruimdagen georganiseerd. Met dit initiatief worden alle leden
in staat gesteld om op twee zaterdagen hun rommel op een
gemakkelijke manier kwijt te raken en hun tuin er weer spic
en span uit te laten zien. De VTV zorgt voor containers,
waarin iedereen zijn af te voeren niet-plantaardig materiaal
kan storten.
Het zou mooi zijn als de leden elkaar daarbij behulpzaam
kunnen zijn. Wie zou op deze twee zaterdagen de mensen,
die lichamelijk daar niet toe in staat zijn, willen helpen? Laat
het aan het bestuur weten.
Uiteraard zullen deze dagen � opgeleukt� worden met een
lekkere kop soep en een broodje voor de harde werkers.

Vrijwilliger voor winkel gezocht
 
Beste tuinder,
 
De VTV Naarden is op zoek naar iemand die vanaf maart
2018  ongeveer eens per maand in de winkel van de VTV kan
staan. Het �winkelseizoen� stopt  in november dus het komt
neer op zo�n 8x dienst/jaar. De winkel is alleen op zaterdag o-
pen tussen 10 en 12.30 uur.  Vakanties worden simpel opge-
lost door een keer te ruilen, we zijn met zijn vieren namelijk.
Administratieve werkzaamheden worden niet van je ge-
vraagd. Bovendien scheelt je dit je tuindienst die je niet meer
hoeft te vervullen. Kortom, een aantrekkelijke functie in een
plezierig team (dat nu bestaat uit Chris Koopman, Paul Schilder
en ondergetekende)
 
Als je belangstelling hebt dan heel graag contact opnemen
met  
Hans Mobach
035 6946320 of per mail hansmobach@ziggo.nl

Lidmaatschapskaartje en korting bij Spilt
De meeste leden zullen inmiddels de lidmaatschapskaartjes
voor 2018 hebben ontvangen. 
Ieder lid ontvangt, als de nota voor de contributie en de huur
betaald is, twee  lidmaatschapskaartjes. Wanneer u op de tuin
bent, willen wij u verzoeken om altijd een lidmaatschapskaart-
je bij u te hebben. Wat niet onbelangrijk is, is dat als u iemand
toestaat op uw tuin te komen, bijvoorbeeld tijdens uw vakan-
tie, hem of haar één van deze kaartjes mee te geven, als bewijs
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dat hij of zij op uw tuin mag komen. Het tuincomplex is voor
iedereen toegankelijk; helaas lopen er ook mensen op het
complex met een kwade bedoeling. Op die manier weten we
dat goed is dat er een onbekend gezicht op uw tuin is.
 
Een mooie bijkomstigheid is dat op vertoon van uw lidmaat-
schapskaartje u 10% korting krijgt bij Spilt op zaden en
planten, dus ook op de groentestekjes. 

Ontwikkelingen GNR, GM en VTV
 
Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen heeft
gemeente GM toegezegd dat het huidige huurcontract met
GM, dat per 1 januari 2019 verloopt, door GM zelf zal worden
verlengd. Eind november hebben we hiervan een schrijven
ontvangen van gemeente GM. Graag willen we deze dan ook
met jullie delen. 

5



De vijver
In de nazomer van 2016 was het behoorlijk schrikken als je het
complex opliep: rondom de paddenpoel was alles platge-
maakt, bomen en beplanting waren weggehaald. De padden-
poel was helemaal dicht geslibd en er was geen kikker meer
in te bekennen, de notenboom was behoorlijk scheefgezakt
en zou bij een flinke storm het loodje leggen en daarbij de
hele paddenpoel beschadigen. Ook was er een enorme mono-
cultuur aan het ontstaan van springbalsemien en moerasspi-
rea. Besloten was om de de paddenpoel te renoveren. Het plan
wat er toen lag, was als volgt:
 
Een zaadmengsel van wilde planten, die insecten aantrekken,
te zaaien; de poel uit te baggeren, zodat er weer padden,
kikkers en salamanders in kunnen leven en een vlinderstruik
te planten.
 
Dit is inmiddels gelukt, daarnaast is er ook een bijenboom
geplant bij de vijver.
In dit project is ontzettend veel werk gaan zitten, met een
flink aantal vrijwilligers onder leiding van Jan Landwaart is
het gelukt! Een aantal puntjes op de 'i' zullen nog gezet
worden, maar de entree van het complex heeft weer een
mooie uitstraling gekregen. Het leuke is dat elk jaargetijde
weer een verrassing is wat de vijver ons brengt: van krokussen
tot tulpen tot één en tweejarige bloemenmengels.
 
Nu die ooievaar nog!

Augustus 2016

November 2016: rondom de vijer is alles leeg gehaald en de

bloembollen zijn gepoot.

Januari 2017

Maart 2017: de krokussen komen op

April 2017: de krokussen hebben plaats gemaakt voor oa tulpen

Eind april 2017: een stel eenden zijn met regelmaat in de vijver

te vinden
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Agenda  Algemene
Ledenvergadering
Het bestuur nodigt de leden uit voor de:
 
Algemene ledenvergadering van de VTV Naarden
 
Deze zal gehouden worden op maandagavond 19
maart 2018 in de Witte Kerk te Naarden.  
 
Aanvang 20.00 uur.
 
Agenda
1.   Opening.

2.   Goedkeuring notulen algemene ledenvergadering
van 20 maart 2017 (opgenomen in de    Nieuwsbrief van
mei 2017).

3.   Jaarverslag 2017, zie deze nieuwsbrief februari
2018.

4.   Financieel jaarverslag 2017, ligt ter inzage op 10 en
17 maart 2018 in het verenigingsgebouw alsmede vanaf
een half uur voor de aanvang van de vergadering.

5.   Verslag van de kascontrolecommissie en voorstel tot
decharge van de penningmeester.

6.   Begroting 2018 en vaststelling contributie en
huurprijs 2018. Voorgesteld wordt deze ongewijzigd te
laten (contributie   15, huurprijs   0,45 per m2).

7.   Benoeming nieuwe leden van de kascontrolecom-
missie. Aftredend zijn de heer Reinier de Jong en me-
vrouw J. van Rossum. De heer de Jong stelt zich herkies-
baar. Het tweede lid zal tijdens de ALV worden  geko-
zen.

8.   Herbenoeming bestuurslid. Aan de beurt van aftre-
den is L. van Duivenvoorde, secretaris, die zich herkies-
baar stelt. Voorgesteld wordt mevrouw van Duiven-
voorde te herbenoemen, wederom voor een termijn
van drie jaar.
 
Pauze.
9.   Onderhoud complex

10. SchouwCommissie

11. Herkeuring AVVN Nationaal keurmerk

12. Ontwikkelingen GNR en GM

13. Rondvraag

14. Sluiting

Mei 2017: de bloembollen zijn gemaaid en de bloemenmengels

zijn gezaaid

Juli 2017: de eenjarig bloemen staan in bloei

Augustus 2017: steeds meer eenjarige bloemen staan in bloei

Februari 2018: de eerste krokussen laten zich weer zien. 
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Achter het hek van
tuin 419, 428 & 429:
Hero de Jong
 
Toen ik aan Hero vroeg of ik hem mocht interviewen voor ons
clubblad �De Zaaier�, vond hij dat goed op voorwaarde dat
zijn toprecept erin mocht komen. Dat vond ik een verrassend
antwoord en natuurlijk plaatsen we zijn recept, want tuinders
zijn altijd nieuwsgierig naar mooie recepten.
 
Hero heeft in zijn werkzame leven met verschillende beroepen
zijn brood verdiend, maar is nu met pensioen. Hij is pas laat
gehuwd. Verder is Hero actief op, zoals hij dat noemt, het
kerkelijk erf. Hij volgt de �hotemetoten� kritisch. En daar kun
je druk mee zijn, maar ook soms teleurgesteld over zijn.
 
Zijn opmerking maakte mij nieuwsgierig naar zowel naar zijn
persoon als wel naar wat hij dan allemaal aan het verbouwen
zou zijn. Dus was een van mijn eerste vragen:
 
Wat verbouw je er allemaal op je landje?
Ik heb veel geëxperimenteerd met bijzondere gewassen, doch
wat altijd blijft zijn: pompoenen, komkommers, asperge,
chayote, rabarber, boerenkool, appels, boontjes, wilde bloe-
men, klimspinazie, kruiden, rode kool en bessen.
Voorts zijn er nog wat nieuwigheden in de probeer.
 
Wat is Chayote en hoe zit het met de klimspinazie, moet die
niet in de kas?
Chayote is een zeer productieve klimplant, waarvan je de
vruchten wel de gehele winter kan bewaren en eten, op zolder
of in de kelder.  (Red: chayote heeft een 'bite' als een appel.
De smaak wordt vergeleken met een combinatie van cantal-
oupe meloen en komkommer. Binnenin de chayote bevindt
zich een grote zachte pit.

Chayote op de tuin van Hero - sept 2016

Balletjes met brandnetels

 

Toch zeker een keer per jaar, gaan we bij ons

thuis de lekkerste groente oogsten. Op 1 april

steken ze nog niet, dan oogsten we de bovenste

5 centimeter van de jonge toppen. Wel eerst

goed wassen endrogen in de slacentrifuge.

Daarna snij je de brandnetels fijn.

 

De volgende ingredienten heb je dan nodig:

- 100 gram jonge brandnetelkopjes

- 150 gram havermout

- 1 grote witte ui, gesnipperd

- 4 eetlepels magere kwark

- 100 gram geraspte kaas

- 1 eetlepel sesamzaad

- plus 2 grote eieren

- naar smaak peper, tamari, of ketjap

 

Meng alle ingredienten en laat een poosje

staan. Vorm van het mengsel ronde koekjes en

bak ze in een laagje rijstolie, pakweg 9 minuten

gaar en lichtbruin.

Surinaamse spinazie kan beter in de kas, de Madeira spinazie,
kan ook (vorstvrij) buiten, maar je moet wel weer voor de
winter de knollen oogsten. Daarna telkens vorstvrij bewaren,
tot april. Dan mogen ze weer de grond in.
 
Je houdt dus wel van koken?
Ja, bij ons thuis koken wij nog "ouderwets" Mijn (verse) patat
frites, zijn de lekkerste van heel Europa en mijn bijgevoegde
recept voor harvermoutballen met brandnetel verdient de
hoofdprijs.

 
Hoe lang heb je eigenlijk al een tuin op het complex?
Volgens mij sinds 1994. Ik ben begonnen met een klein stukje
en heb inmiddels drie tuintjes samengevoegd.
 
Waarom ben je destijds begonnen met een tuintje?
Omdat ik de boerenkool uit de supermarkt niet te vreten vond!
 
Wat vind je leuk aan het tuinieren en wat vind je minder leuk?
Leuk is vooral als ik iets nieuws uitprobeer en het goed lukt,
minder leuk is natuurlijk als iets hopeloos mislukt of erger nog:
als het helemaal fout gaat! En natuurlijk de voortdurende
strijd tegen het onkruid.
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Eet je alles zelf op ?
Ik geef soms wel wat weg aan vrienden, maar het meeste dat
eten wij toch inderdaad zelf op.
 
Heb je aardige contacten met je medetuinders?
Ik heb amper of weinig contact met mijn medetuinders, maar
daar kom ik ook niet voor.
 
Heb je dan misschien nog wel een goeie tip voor je
medetuinders?
Jazeker. Besteedt wat meer aandacht aan nieuwkomers, zodat
hun zulke onnodige (storm)-tegenslag en/ of teleurstelling
bespaard blijft.
 
Commentaar van het bestuur op deze tip:
Hero, je hebt gelijk met je opmerking. De begeleiding van
de nieuwkomers zou wel beter kunnen. Dat wil het bestuur
ook graag, maar we kunnen daar toch slecht mensen voor
vinden.
Dus als je iemand weet...
 
Op een ochtend met volle zon en matige vorst heb ik bijgaan-
de foto van Hero gemaakt met hoedje op zijn tuin, die nu nog
kaal en leeg is, maar waar kennelijk de meest heerlijke en
bijzondere producten uit gaan komen!

Hero de Jong

Aardpeer kweken
 
Maart en april zijn de twee maanden dat je aardpeer kunt
uitplanten als je ze nog niet hebt. Aardpeer stelt weinig eisen
aan de bodem. Sommige varianten geven zomers mooie
bloemen. De plant kan wel tot 3 meter hoog worden.
 
Aardpeer is wel een woekeraar in je tuin en verspreidt zich
snel. Graaf bijvoorbeeld een grote bak in en plant daar de
knolletjes in, dat voorkomt woekeren. 1 knolletje kan wel 100
knolletjes oogst opleveren. Oogsten doe je na de bloei en als
de eerste nachtvorst is geweest, vaak november. Aardpeer kun
je de hele winter door oogsten.
Laat elke winter een paar knolletjes zitten, zo heb je ieder jaar
weer nieuwe oogst.
 
Niet alleen de knolletjes kun je eten, de jonge stengels kun je
ook bleken en eten. Die hebben dan een hele zachte smaak,
een beetje te vergelijken met asperge en artisjok.
 
Bleken doe je zo:
In het voorjaar als de scheuten opkomen zet je bijvoorbeeld
een pot omgekeerd over de scheuten en bedek ze een doek.
Na ongeveer twee a drie weken zijn ze klaar, dit is als ze 7 tot
15 cm lang zijn. Verwerk ze het liefst nog de zelfde dag.
Dompel ze na het oogsten in wat water met citroensap, zo
voorkom je dat ze donker van kleur worden. Blancheer ze kort
en grill met een beetje kaas onder de grill.

Hulp gevraagd
 
Zijn er op ons complex wellicht 1 of 2 handige timmerlieden
(ja, die zijn er!) die mij willen helpen met het vervangen van
het dak van mijn tuinhuisje?
Het oude dak moet eraf, en een nieuw stevig golfplaat-dak
(?) moet er dan vanzelfsprekend weer op. Wie oh wie wil mij
hiermee helpen, en advies geven?
Ik kijk uit naar enthousiaste handige mannen. Ik wil graag
meehelpen, maar bezit niet het juiste gereedschap.
Tuinnummer 209 en telefoonnummer 06-25239954
Wil Boxem

Gebleekte scheuten
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Bemesting….. tja
wie moet je geloven? 
 
 
Een jaarlijks terugkerende vraag als je weer begint op je tuin
is: wat moet ik erop gooien om de plantjes naar wens te laten
groeien? Een vraag waar ook iedere boer mee zit. Hij/zij lost
dat op door de grond te laten analyseren waarna er een
keurig bemestingsadvies volgt, afgestemd op het gewas dat
de boer gaat verbouwen. Aangezien in de grootschalige
landbouw meestal met kunstmest wordt gewerkt is het niet
zo moeilijk een advies op maat te geven. Er bestaan allerlei
kunstmestvarianten met een verschillende NPK-verhouding en
-gehaltes en daar wordt dan uit gekozen.
Bij de volkstuinder die geen kunstmest gebruikt ligt dat alle-
maal wat lastiger. Ten eerste laat je de grond niet (jaarlijks)
analyseren, je hebt meestal te maken met veel verschillende
gewassen achter en door elkaar en de meststoffen die je ge-
bruikt hebben soms een onbekende samenstelling, zoals de
stalmest of het blad dat je onder werkt.  Het motto �flink mest
erop, dat is altijd goed� is zeker niet voor alle gewassen ge-
schikt. Alle planten hebben de elementen N, P en K, stikstof,
fosfor en kalium,  nodig, maar bij de ene plant gaat het jou
om de wortel, bij de andere om de stengel of het blad of de
vrucht of het zaad en die elementen hebben daar elk een
andere bijdrage aan.  Je hebt stikstofminnende  en stikstof-
mijdende planten, kalkminners en -mijders, planten die ge-
baat zijn met extra kalium (kali) of wat extra fosfaat, soorten
die niet tegen verse stalmest kunnen en andere soorten die je
daarvan niet genoeg kunt geven. Geef je aardappels teveel
stikstof dan lekker veel blad, maar knollen ho maar. Ze houden
ook niet erg van kalk, anders krijg je schurft (ja, niet jij maar
de aardappel).  Daarentegen genieten ze weer van extra ka-
lium.  Een teveel van het een kan weer zorgen voor een tekort
aan iets anders (bijv. teveel kalk, te weinig magnesium en ij-
zer). Hoe kom je uit deze puzzel?
Heb je met jouw methode al jarenlang een prachtige op-
brengst, ga dan gewoon zo door. Als je daarentegen door alle
tegenstrijdige adviezen van collega tuinders het ook niet meer
weet of je wil proberen wat meer te �finetunen� dan heb je
wellicht aan onderstaande tabellen wat steun.  Daarbij is het
goed met de volgende algemene regels rekening te houden:
 
-  De adviezen geven slechts een 'richting' aan.  Tussen de
soorten van een gewasgroep bestaan nog wel (kleine) ver-
schillen in mestbehoefte. De tuinen kunnen onderling ook
veel verschillen; zelfs binnen één tuin heb je �zandiger� en �-
kleiiger� plekken.
-  Houd rekening met wat er hiervoor gestaan heeft en pas
de bemesting aan.  Bijvoorbeeld: na peulvruchten hoef je
weinig of geen stikstof te geven. Na kolen weinig tot geen
kalk (als je die tenminste wel kalk hebt gegeven).
-  Een vuistregel bij vrucht- en wortelgewassen is om een K:
N-verhouding van 2: 1 aan te houden. Dus als je wat Culterra
 
 
 

hebt gegeven doe je er nog wat patentkali bij.
-  Stalmest, compost en dood blad kan nogal eens variëren in
samenstelling. Je weet nooit precies hoeveel voeding je ermee
geeft, hoe zuur het is, of er ongewenste chemicaliën inzitten,
zoals antibiotica, of ongewenst straatvuil.
 
Uitleg bij de tabellen
In de eerste tabel �samenstelling meststoffen� staan de gehal-
tes aan stikstof (N), fosfaat (P), kalium (K) en calcium (Ca), ook
wel kalk genoemd. Zoals je ziet zijn die gehaltes en verhou-
dingen in organische mestkorrels, stalmest en compostvariabel
en niet bekend. Er zijn meststoffen met vrijwel alleen stikstof,
bloedmeel, vrijwel alleen fosfaat, beendermeel of vrijwel al-
leen kalium, patentkali. Om de pH te verhogen (= de grond
minder zuur maken) gebruik je kalk. Lavameel bevat nog veel
meer elementen dan aangegeven, zoals magnesium, ijzer en
silicium en sporenelementen. Het is vooral een structuurver-
beteraar.In de tabel zijn ook een paar functies van de voe-
dingsstoffen in de plant aangegeven.
 
De gewassen zijn te verdelen in groepen, de tweede tabel.
Gewassen die tot dezelfde groep horen hebben grote over-
eenkomsten in mestbehoefte, ook al zijn er onderling wel
verschillen, maar die zijn kleiner dan de verschillen tussen twee
groepen.
 
Daarna volgen de tabellen met bemestingsadviezen. Uiter-
aard moet je weten wat �normaal� is.
Voor paardenmest die we op de tuin krijgen is dat 1 kruiwa-
gen/10 m ². Voor compost, Culterra, organische mestkorrels
(uit koemest/kippenmest/cacaodoppen) volg je de aanwijzing
op de verpakking. Wil je wat meer van een bepaalde voedings-
stof geven dan geeft de tabel eronder de richting aan. Voor
extra N of P kun je respectievelijk wat bloedmeel of beender-
meel gebruiken, of eventueel wat extra Culterra. Voor extra
kalium patentkali.
Tot slot wordt geadviseerd geen verse stalmest te gebruiken
bij uien, bieten en wortelen, maar goed verteerde mest, in het
najaar ondergewerkt, kan weer wel.
Radijs en rammenas hoef je eigenlijk helemaal niet te bemes-
ten.
 
Waar komt al deze wijsheid vandaan? Als bronnen heb ik het
boek �Het Nieuwe Moestuinieren� van Hans van Eekelen, uitg.
KNNV, diverse artikelen in het AVVN-blad �De Tuinliefhebber�,
de Stap-voor-stap-gids �Groenten�, uitg. Kosmos-Z&K en inter-
net gebruikt en verder een paar procentjes eigen ervaring.
Doe ermee wat je wil.Opmerkingen en verbeteringen op
grond van eigen ervaring aanbevolen.
 
Hans Mobach
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voedingsstof→ Stikstof	(N) Fosfaat	(P) Kalium	(K) Kalk	(Ca)
meststof	↓ in	% in	% in	% in	%
Organische	mestk.* NPK	gehaltes	en	verhouding	niet	bekend	en	niet	te	vergelijken	
Paardenmest* met	de	gehaltes	in	de	andere	meststoffen.
Compost	* Dosering	volgens	verpakking.
Culterra	 10 4 6
Bloedmeel 13 0,2 0,7
Beendermeel 6 16 0,5 4
Patentkali 30
Kalk 40
Lavameel 0,5 3,5 11,7
*variabel
nodig	voor bladontwikkeling wortelgroei bloei stevigheid

stengelvorming rijping	vruchten vruchtvorming verhoging	pH
en	zaden vorming		van	 (maakt	zure

zetmeel grond	minder
stevigheid zuur)

2.	Soorten	gewassen
Kruisbloemigen alle	koolsoorten,	koolrabi,	rammenas,	raapst.,	paksoi,	radijs,	mosterdzaad
Peulvruchten alle	soorten	bonen,	peulen,	erwten,	kapucijners
Knolgewassen wortels,	radijs,	knolselderie,	uien,	sjalot,	aardappelen,…
Bladgewassen sla,	spinazie,	selderie,	veldsla,	peterselie,	prei	….	
Vruchtgewassen tomaten,	komkommer,	courgettes,	pompoenen,	meloenen,	…
Aardbeien,	kleinfruit frambozen,	rode	bessen,	witte	bessen,	kruisbessen,…
Kruiden kervel,	bieslook,	tijm,	basilicum,	lavendel,…

Gewas↓ N P K kalk	(Ca)
Kruisbloemigen extra	* normaal	* normaal	* extra	***
Peulvruchten geen/weinig normaal extra	** normaal
Knolgewassen weinig/normaal normaal extra weinig
Bladgewassen extra normaal normaal veel	
Vruchtgewassen normaal normaal extra normaal
Aardbeien,	kleinfruit normaal normaal extra weinig	tot	geen
Kruiden normaal normaal normaal normaal

*	Voor	NPK: zie	voor	normale	dosis	de	verpakking	of	1	kruiwagen	mest/10	m²
**	extra	Patentkali: 0,5	-	1	kg/10	m² aardappels	1	-1,5	kg/10	m²
**	*	Voor	Kalk: weinig: 0,5-1	kg/10	m² (aardappels	en	uien:	0,5	kg/10m²)

normaal 1	kg/10	m²
veel 1	-	1,5	kg/10	m²
extra 1,5-	2	kg/10	m²

1.	tabel	samenstelling	meststoffen

3.	Bemestingsadvies
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WAT IS
PERMACULTUUR?
 
Introductie tot Permacultuur
 
Bij permacultuur Nederland geloven we in lokaal, vers en

gezond voedsel wat met
respect voor de mens en de
aarde is gegroeid.
Met permacultuur kun je
onder andere leren hoe je
een lekkere eetbare tuin
kunt ontwerpen die mooi
en nuttig is voor jezelf en
andere levende organis-
men.
Bekijk één of meerdere

van onze 15 introductie artikelen over permacultuur om meer
te leren. En neem eens een kijkje in de permacultuur facebook
groep (± 14.000 leden) om kennis te maken met andere
mensen die geïnteresseerd zijn in permacultuur.
 
De oorsprong van Permacultuur
Permacultuur is omschreven in Australië in de jaren 70 door
twee Australische biologen, Bill Mollison en David Holmgren.
Door de relaties in de bossen van Tasmanië te onderzoeken
en de belangrijkste ecologische principes van dit systeem te
achterhalen hebben ze een methode ontwikkeld die mensen
in staat stelt  zelf functionele ecosystemen te ontwerpen.
 
Meer weten?
De belangrijkste principes van permacultuur worden toege-
licht in de vrij te downloaden introductiecursus over perma-
cultuur. Het gaat onder andere over principes als:
 
-) Hoe je de ecologische hoofdfactoren zoals de zon, water &
wind kunt gebruiken om een basisontwerp te maken.
-) Hoe je met 7 verschillende plantlagen voor een optimaal
gebruik van de zon & de bodem kunt zorgen. En hiermee leg
je ook de basis voor een systeem met een gezonde biodiversi-
teit.
-) Het optimaliseren van functionele relaties tussen de verschil-
lende elementen  in je permacultuur systeem door middel van
de 3 functie regel. Elk element heeft meerdere functies en elke
functie wordt door meerdere elementen ondersteunt.
 
Vele andere praktische informatie is te vinden op de voorbeel-
den pagina en op de inspiratie pagina.
Ook zijn er inmiddels verschillende goede Nederlandstalige
permacultuur boeken beschikbaar:
 
http://www.permacultuurnederland.org/wp/
 

Regenwormen van
belang voor boer en
weidevogel
 
Regenwormen spelen niet alleen een belangrijke rol in de
bodemvruchtbaarheid, maar ook in de voedselvoorziening
voor weidevogels. Met name de rode regenwormen, wormen
die van grof organische stof leven, zijn belangrijk. Ruige
stalmest en een hogere grondwaterstand stimuleren de aan-
wezigheid van die wormen. 
Graslanden hadden tot halverwege de vorige eeuw een hoge
rijkdom aan planten en diersoorten, stelt onderzoeker Jeroen
Onrust van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), maar door
intensivering, ruilverkaveling, ploegen en doorzaaien is dit
weidelandschap ontdaan van zijn natuurlijke dynamiek. Die
veranderingen hebben een negatieve invloed op soorten. 
Veel soorten planten en vogels zijn in aantal achteruitgegaan,
maar regenwormen lijken een uitzondering op de regel. On-
rust heeft zich in zijn promotieonderzoek daarom gericht op
de regenwormen in het Friese weidegebied. Wat bepaalt hun
verspreiding? Wat bepaalt de beschikbaarheid voor weidevo-
gels? En wat is de invloed van de intensivering op de regen-
wormen? Op 15 december promoveerde Onrust. In zijn
proefschrift 'Earth, worms and birds' gaat hij in op die vragen.
 
Rode regenwormen
In Nederland zijn 23 soorten regenwormen. Onrust deelt die
regenwormen in in twee groepen: de detrivoren die van grof
organisch materiaal leven en de geofagen die van bodemdeel-
tjes en organische stof leven. De detrivore soorten zijn wat
roder van kleur dan de geofage soorten. Onrust noemt die
eerste groep daarom de rode regenwormen, de tweede groep
zijn de grijze regenwormen. De rode regenwormen blijken
een belangrijke rol te spelen in de voedselvoorziening van
weidevogels, maar in de intensieve landbouw staan die rode
wormen onder druk.
Ruige stalmest
De rode regenwormen voeden zich met grof organisch mate-
riaal: blaadjes, gras en ruige mest. Ze komen 's nachts boven
de grond om materiaal op te halen. Ze trekken het organisch
materiaal de grond in en spelen zo een belangrijke rol in het
ecosysteem van de bodem. Ruige stalmest is een belangrijk
voedsel voor die rode wormen, maar die mest wordt niet veel
meer toegediend. Met drijfmest en kunstmest kunnen die rode
wormen niet zoveel. In veel landbouwgronden vind je daarom
vooral grijze wormen.
Grondwaterpeil
Naast organisch materiaal speelt ook de grondwaterstand een
rol. In droge gronden zijn wormen minder actief. Door verla-
ging van het grondwaterpeil zullen minder rode wormen naar
het oppervlak komen waardoor er ook minder voedsel voor
de weidevogels beschikbaar is. Onrust denkt dat zijn bevin-
dingen van belang zijn voor natuurinclusieve landbouw.
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Elke zaterdagochtend kunt u in de kantine gratis koffie drinken. Kom ook eens gezellig langs.
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