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Van de Redactie
 
 
De lente breekt aan;   het corona virus wordt bestreden;
binnenkort meer vrijheid.
Woorden van de voorzitter en mededelingen van het be-
stuur, en het jaarverslag van 2020.
Jasper Stut gaat weer de natuurcompost regelen en geeft
vooraf uitgebreide informatie.
Go Wammes meldt het verloop en de verdeling van de
Brabantse koemest.
Hans Mobach schrijft over nuttige schimmels in de grond
en over het belang van kalk voor de tuin. En geeft nog een
tip over het bewaren van honing.
Janneke Baatje geeft een recept voor confituur van yacon
en mandarijn.
Nico Bader interviewt Nico Bader.
 
Foto’s van Janneke Baatje, Nico Bader, Leona van Duiven-
voorde, Guus Ickelsheimer, Elzeba Kleiss, Marie-Anne de
Roode, en Go Wammes.
 
Blijf foto’s en tekst sturen; uw naam wordt genoemd, als u
dat wilt.
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 Fa-
cebookpagina. 102 tuinders zijn al lid.
Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij facebook@vtvn-
aarden.nl
Deze nieuwsbrief staat op de verenigingswebsite, als pdf
file.
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 .
 
Goede gezondheid en geniet van de tuin.

Nico Bader.
 
De volgende nieuwbrief komt begin mei uit. Martin Stuger
wordt geinterviewd.
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Van de voorzitter
 
Laten we stoppen met tobben over Corona en de beperkingen,
die dat met zich meebrengt.
Ook als is het niet altijd rozengeur en maneschijn, in de tuin is het
dat wel.
En wat hebben we allemaal genoten van onze volkstuin het afge-
lopen jaar. En dat gaan we zeker komend jaar weer doen. Het is
alweer maart, onze handen jeuken om weer te beginnen.
Het is heerlijk om plannen te maken, vooruit te kijken, te vernieu-
wen.
Daar blijf je jong van geest mee. Tuinieren blijft in deze rare Co-
ronatijd een gezonde bezigheid, daar kun je op een goede manier
oud mee worden.
Helaas wordt niet iedereen oud. Twee van onze leden zijn onlangs
overleden. Bart van der Kraats en Bart Boerebach. Hun tuin was
voor hen beiden heel belangrijk, maar ook het sociale leven op
de zaterdagochtenden, waarop ze beiden steevast aanwezig
waren. We hopen dat hun tuinen, die zij met zoveel liefde jarenlang
hebben verzorgd, een huurder krijgen die er net zo veel plezier
aan gaat beleven als zij deden.
De cirkelgang van de seizoenen en de levenscyclus van beplan-
tingen maken dat een tuin altijd spannend blijft. 
Zelfs in de winter is de tuin nog boeiend. Kijk maar eens naar de
molshopen, die de mollen ondanks het pak sneeuw nog hebben
opgeworpen en de bolgewassen, die al dwars door het sneeuwdek
heen prikken. Zelfs de ogenschijnlijk kale takken van de bomen
hebben de belofte van uitlopende knoppen al in zich. Overal
sluimert het leven in de slapende wintertuin.
Het belooft weer een heerlijk tuinjaar te worden!
 
Elzeba Kleiss,
 

De zaaier
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Mededelingen
 
Tuindiensten 
De tuindiensten vinden elke zaterdagmorgen plaats. Elke
huurder wordt geacht twee tuindiensten per jaar te draaien
voor de vereniging. Opgeven voor een tuindienst kan bij
Chris Koopman (06-51486917)
 
Vacature complexbeheerder

Zoals in de nieuwsbrief van afgelopen mei was te lezen
gaat Jan helaas stoppen als compexbeheerder. Wij besef-
fen dat deze functie niet makkelijk in te vullen is en zeker
niet door 1 persoon.
De afgelopen jaren zijn meerdere functies binnen de VTV
opgesplitst waardoor er in teams aan één functie wordt
gewerkt. Als de functie van complexbeheerder niet door 1
persoon ingevuld kan worden, hopen ook een team samen
te kunnen stellen van leden die deze functie gezamelijk op
zich nemen. 
Vindt u het leuk om met een aantal tuinders deze functie
op je te nemen dan horen wij dat graag van jullie. Vraag
gerust aan Jan of iemand anders van het bestuur wat deze
taken allemaal inhoudt.
 

Verse mest

Zoals jullie waarschijnlijk al wel gemerkt hebben, is er
geen mest dit jaar beschikbaar voor de tuinders op het
complex. Reden hiervan is dat er problemen zijn in het
transport van de mest naar ons complex. Dat wordt veroor-
zaakt door nieuwe wetgeving.
Nu heeft onze oud- voorzitter Go Wammes zich verdiept in
deze nieuwe wet en uitgezocht wat er dan wel mogelijk is.
Daar zijn we hem natuurlijk dankbaar voor. Met deze
nieuwe kennis kunnen we onze voormalige leveranciers
van de mest ( kinderboerderijen, maneges en hertenkam-
pjes) weer gaan benaderen met de vraag of zij ons voort-
aan weer mest willen leveren. Degene, die de contacten
met deze leveranciers onderhield, Bart van der Kraats, is

helaas overleden.
Hans Mobach is bereid zijn taak nu voortaan over te nemen.
Daar zijn we erg blij mee natuurlijk.
Go heeft dit jaar het initiatief genomen om voor een aantal
tuinders gemeenschappelijk mest te bestellen bij een be-
drijf in Brabant. Dat is een groot succes gebleken. Dit initi-
atief wil het bestuur graag overnemen van Go en voortaan
gaat deze manier van mest inkopen lopen via de winkel van
de VTV. Dit wordt ook geregeld door Hans Mobach.
Waarvoor onze dank!
Wie geen verse mest heeft en toch wil bemesten: gedroog-
de mest is verkrijgbaar in de winkel van de VTV.
 
Snoeicursus

Jan Roest wilt ook dit jaar weer op 2 zaterdagochtenden
een snoeicursus geven: 20 en 27 maart. Uiterlijk een week
van te voren zullen wij jullie informeren of deze cursus door
kan gaan met de coronaregels die op dat moment van
toepassing zijn.
De cursusgroep vertrekt om 10.00 uur vanuit het clubhuis.
Het snoeien zal vooral gericht zijn op het zachte fruit: rode
bessen, zwarte bessen, kruisbessen. Maar u kunt vragen
stellen over het snoeien van appel-, peren en/of pruimen-
bomen. 

 
Gereedschap laten slijpen of iets laten lassen

Zoals voorgaande jaren stond er voor eind januari en begin
februari het gereedschap slijpen op de planning. Deze
hebben we op het laatste moment geannulleerd vanwege

VTV Naarden4



Vraag en aanbod
 
Natuurcompost van Den Ouden laten bezorgen 
Ik heb net als de afgelopen jaren geïnformeerd naar de
natuurcompost bij vd Ouden. Deze is weer te bestellen. Het
betreft gecomposteerd tuinafval van de gemeente en ho-
veniers. Het is biologisch en onkruidvrij. Als je interesse
hebt kun je per halve kuub bestellen. Per halve kuub kun
je dan 6 standaard maat kruiwagens kruien naar je tuin
vanaf het clubhuis waar het heel vermoedelijk dan gestort
word. Als er over blijft zal ik dit verder onder de mensen die
besteld hebben dit verder verdelen. Ik wil het ongeveer half
maart laten bezorgen op een vrijdag.
De kosten zijn 19 euro (incl Ob) en waar vermoedelijk per
kuub zo, n 6 a 8 euro bezorgkosten bijkomen (bezorgkosten
vrachtwagen 150 euro incl Ob). Houd dus rekening met
ongeveer 27 euro per kuub.
Je kunt bestellen via reactie op deze post, of per e-mail
(jjstut@hotmail.com) of via telefoon (06-41288582) of

mondeling uiteraard. Geef dit uiterlijk 10 maart door aan
Jasper.
Deze compost draagt het keurmerk keurcompost klasse A.
De compost is gecontroleerd door een onafhankelijk
keurmerk dat garandeert dat de grondstoffen van natuurlij-
ke oorsprong zijn en dat het eindproduct mag worden inge-
zet in de biologische teelt (www.denoudengroep.com). De
voordelen zijn onder meer: - een gelijkmatige afgifte van
voedingstoffen - vrij van onkruidzaden en ziektekiemen -
optimale buffer van voedingstoffen en water.
Meer informatie over de compost vindt u op: https://nl.
denoudengroep.com/producten/bodemverbeteraars-
groenvoorziening/openbaar-groen-tuinaanleg/natuurcompost-
openbaar-groen
Het infoblad van deze compost is te vinden op de volgende
pagina in deze nieuwsbrief.
 
Uitgebloeide narcisbollen

Als u thuis of op de tuin narcissen heeft staan, die u straks
na het bloeien weggooit, zouden wij ze goed kunnen ge-
bruiken. 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 het clubhuis.
 
Lasklusjes 
Ik, Chris Koopman, tuin 141, ben bereid kleine lasklusjes
te doen tegen vergoeding van de kosten. Heeft U interesse,
bel dan 0651486917.
 
Onderhoud waterpomp

Ik, Ruud 4 VTV Naarden Beek, kan uw waterpomp onder-
houden. De kosten hiervoor bedragen 20 euro inclusief
afhalen en monteren, exclusief kosten voor onderdelen.
Mochten er extra kosten nodig zijn voor onderdelen dan zal
dit vooraf in overleg gaan. 

Belangrijke data

 
Zaterdag 1 Datum volgt  - Gereedschap slijpen
 
Zaterdag 2 Datum volgt  - Gereedschap slijpen
 
Zaterdag 3 Datum volgt  - Gereedschap slijpen
 
Zaterdag 4 Datum volgt  - Gereedschap slijpen
 
Zaterdag 20 maart 10.00-12.00 uur - Snoeicursus
 
Zaterdag 27 maart 10.00-12.00 uur - Snoeicursus

de aanscherpte coronamaatregelen op dat moment. We
zijn van plan om het gereedschap wel te laten plaatsvinden
maar op een moment dat het weer mogelijk is. Zodra dit is
zullen wij jullie hiervan op de hoogte stellen per mail en in
onze facebookgroep. 
 
Lidmaatschapskaartje - tijdelijk geen korting bij Spilt

De meeste leden zullen inmiddels de lidmaatschapskaart-
jes voor 2021 hebben ontvangen. Met daarop een mooie
vlinder gemaakt door Johan Baatje. Ieder lid ontvangt, als
de nota voor de contributie en de huur betaald is, twee
kaartjes. Wanneer u op de tuin bent, willen wij u verzoeken
om altijd een kaartje bij u te hebben. Wat niet onbelangrijk
is, is dat als u iemand toestaat op uw tuin te komen, bijvoor-
beeld tijdens uw vakantie, hem of haar één van deze
kaartjes mee te geven, als bewijs dat hij of zij op uw tuin
mag komen. Voorheen gaf Spilt altijd 10% korting op zaden
en planten, dus ook groentestekjes. Deze wordt tijdelijk niet
gegeven. Waarschijnlijk als de winkels weer normaal open
kunnen wel weer.
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Brabantse koemest
 
 
Een 28-tal leden hebben gebruik gemaakt van de mogelijk-
heid om gezamenlijk gedroogde en gemalen koemest in te
kopen. Met elkaar hebben ze 90 zakken van 20 kg besteld
bij boer Arie Bankers van www.brabantsekoemest.nl uit
Deurne. Prijs: € 9,00 per zak. De bijna twee ton mest is
aangevoerd op 5 houten pallets. Door een fout van de
bevrachter moest een pallet met 28 zakken in de laatste
week van januari worden nageleverd. Gelukkig is dat na
enige strubbelingen prima in orde gekomen. Ik heb begre-
pen dat er na afsluiting van onze actie nog enkele leden
zijn geweest die op eigen initiatief nabestellingen hebben
gedaan.
 
Voortaan via de winkel.

Aanvankelijk was het bestuur niet zo gelukkig met onze
gezamenlijke actie. De winkel zou daardoor omzet mislo-
pen. Gelukkkig wilde het bedrijf een kwantumkorting geven
van € 1,-- per zak. Deze marge heb ik ter compensatie in
de winkel/verenigingskas gestort. Een volgende gezamen-
lijke inkoop zal niet meer uitgaan van mij persoonlijk maar
van de winkel.
 
Mest uit de eigen omgeving ?

De kwaliteit van de pure mest was prima. Ze was nagenoeg
reukloos en kon gemakkelijk over een flinke oppervlakte
worden verdeeld en, net als mestkorrels, oppervlakkig
worden ingewerkt. Wet mij betreft dus voor herhaling vat-
baar. Toch hoop ik dat ook de mogelijkheid zal blijven be-
staan om ook agrarische mest uit onze eigen omgeving aan
te voeren. Dat lijkt me wel zo handig.
 
Gratis plastic afvalzakken.

Laat het dumpen van tuinafval bij het clubhuis alsjeblieft
stoppen, Dat kost de vereniging (en dus je mede-leden)
handenvol geld !
De grote plastic zakken waarin de mest werd geleverd zijn
trouwens heel geschikt voor het afvoeren van tuinafval. Als
je de moeite neemt om je afval kort te knippen sta je er van
versteld hoeveel er in zo’n zak gaat. Lange bramen en
frambozentakken gaan er in de lengte helemaal rechtop 
in. Zakken in de achterbak,  bij de containers van het G.A.
D. uitschudden en,,,,,, je bent er mooi vanaf, Je kunt na-
tuurlijk ook de groencontainers bij je thuis en die bij de buren
vullen.
 
 
 
Go Wammes.

NU kalk geven
 
Het is nu de goede tijd om je tuin van kalk te voorzien. Kalk
(niet te verwarren met kali) is voor bepaalde gewassen een
belangrijk element, andere halen er hun neus voor op. Tot
de laatste behoren aardbeien, aardappels, uien en andere
knolgewassen.  Andere soorten moet je daarentegen weer
lekker verwennen met kalk, met name alle koolsoorten. Ook
goed om wat minder last te krijgen van knolvoet. In het al-
gemeen is een onderhoudsdosering nodig om de pH van
de grond op peil te houden. Deze mag niet te laag worden
( te zuur), bijvoorbeeld omdat dan de bacteriële stikstofbin-
ding bij de bonensoorten niet goed verloopt. Hoeveel die
onderhoudsdosering is staat op de verpakking aangege-
ven. Een normale gift is ongeveer 1 kg/10 m2 . Bij koolsoor-
ten 1,5 – 2 kg /10 m2. Strooi niet vlak voor je gaat planten
of zaaien, maar minimaal twee weken eerder.  In onze
winkel verkopen we per kg of per zak van 20 kg.  
 
Hans Mobach
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Uw tuin vol
schimmels!
 
Ja, ja, het klinkt misschien een beetje minder fris maar je
kunt er donder op zeggen dat ook jouw tuin barstensvol
schimmels zit. Wees er maar zuinig op! Zonder die schim-
mels zouden al die groentes, fruit, aardappelen en bloemen
er een stuk minder fraai bij staan. Hoe zit dat?
In de loop der evolutie zijn er heel nauwe samenwerkings-
verbanden ontstaan tussen ondergrondse schimmels en
plantenwortels. Schimmels hebben geen bladgroen, staan
niet in het licht en kunnen niet zoals planten suikers vormen
uit kooldioxide en water. Maar ze hebben die suikers en
allerlei stoffen die met behulp daarvan zijn opgebouwd wel
nodig. Plantenetende dieren hebben een oplossing be-
dacht: planten opeten. Schimmels zouden dat ook kunnen
doen, met als gevolg dat er binnen de kortste keren geen
planten meer over zijn: einde verhaal voor de schimmels.
Om dat probleem op te lossen zijn ze gaan ‘samenwerken’
met planten: ruilhandel. Als ik wat van jou krijg, krijg jij wat
van mij. Oftewel: de plant levert wat suikers en andere
koolhydraten aan de schimmel die zich op de wortels be-
vindt en de schimmel is zo vriendelijk dat te betalen met
water, stikstof, fosfor, kalium en andere mineralen die de
plant nodig heeft voor zijn groei. Deze samenwerking, die
voor beide voordelig is, komt bij 80 á 90 % van alle planten
voor; de schimmels worden mycorrhizaschimmels ge-
noemd. Eén van de uitzonderingen zijn de koolachtigen. 
Misschien is het daarom dat juist de koolachtigen in onze
tuinen veel last hebben van een schimmel (knolvoet) die
vals speelt: hij steelt suikers zonder er wat voor terug te
geven, hij is dus parasitair bezig. Door het ontbreken van
nuttige mycorrhizaschimmels worden de wortels niet be-
schermd tegen kwaadwillenden, net zoals bij mensen on-
schadelijke bacteriën op de huid en in de darm ons bescher-
men tegen soorten die het minder goed met ons voor
hebben. 
Deze schimmels blijken nog ‘slim’ te zijn ook. Eén schim-
melindividu kan in contact staan met honderden planten-
wortels  en zo een ondergronds web vormen, ook wel het
‘wood wide web’, www,  van de ondergrond genoemd. 
Gebleken is dat de schimmel actief zijn aangeboden voe-
dingsstoffen naar die planten vervoert die er het meest voor
terug geven. Zeg maar gewoon: hier is sprake van handel.
Uiteraard niet bewust, maar zo werkt het wel. In Oregon
Malheur National Forest is het grootste organisme ter we-
reld  gevonden: een honingzwam van meer dan 2400 jaar
oud met een ondergronds netwerk (mycelium) verspreid

 
 over 9 km2, zeg maar de oppervlakte van Bussum onge-
veer.
Een aantal van die schimmels steekt in de herfst de kop
boven de grond: paddenstoelen.
Wil je naast groenten en fruit ook schimmels kweken? Dat
kan tegenwoordig heel makkelijk. Smakelijke oesterzwam-
men kun je nu kweken op koffiedik. Via de site rotterzwam.
nl kan je een growkit kopen waarmee je je eigen koffieprut
kunt omzetten in oesterzwammen. Duurt een weekje of zes.
Eenvoudig, lekker en ook leuk voor de kinderen. Eenmaal
begonnen kun je die kweek eindeloos kosteloos
voortzetten!
Eet smakelijk!
Hans Mobach

Tip
 
Mocht je ook wel eens last hebben van gekristalliseerde
honing, die je niet meer kunt smeren, dan is dit de oplossing.
Rasp wat gember, ca. 2 cm uitgaande van een standaard-
potje, en prak dat door de honing heen. Binnen een mum
van tijd wordt de honing een stuk vloeibaarder. Als de ho-
ning erg koud is duurt het wat langer. Waarschijnlijk zit er
een enzym in de gember die voor dit proces zorgt. Als je
van gember houdt wordt het ook nog eens lekkerder. De
honing blijft vervolgens altijd vloeibaar. Houd je niet van
gember, zet de pot dan een paar dagen op de verwarming
(of zonder deksel opwarmen in een pannetje warm water).
 
Hans Mobach
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Achter het hek van
tuin 129
 
Nico Bader zit al vanaf 2006 op tuin 129.
Het tuinieren zit in de genen; geboren in Aalsmeer, zijn
vader teelde kamerplanten en als kind werkte  hij, als
vanzelfsprekend, mee in de kas.
Hij is vele jaren werkzaam geweest in de chemie, eerst in
het onderzoek, later in de literatuur. Bij dit laatste speelde
de opkomst, ontwikkeling en groei van Internet een belang-
rijke rol.
Sinds zijn pensionering is hij actief voor de Stichting   
Pythagoras, een stichting die zich bezighoudt met filosofie
en de klassieke oudheid. Het beheren van de website
[ https://www.stichting-pythagoras.nl/nl/start/ ] is een be-
langrijke taak. Daarnaast beheert hij een website waarbij
postcensuur centraal staat  [ https://postcensuur.nl ].
 
De tuin is een belangrijke buitenactiviteit. Hij volgt de
groeiprocessen met verwondering; ook het fysiek bezig zijn
is belangrijk. Hij tuiniert plantaardig, dus zonder dierlijke
mest. Boomblad, compost van Jasper Stut en plantaardige
mestkorrels van Carel Bouma uit Zeewolde zorgen voor de
bodemvruchtbaarheid.
In het kasje staat een druif en wordt er voorgezaaid (toma-
ten, courgettes, pompoenen, bonen, peulen, suikermais,
kortom de makkelijke teelten). Buiten staan verschillende
bessenstruiken (rood, blauw, zwart, kruis, wijn en aal),
frambozen, bramen, appels, peren en buitendruiven.
 

 
 
Er zijn wat ongemakken aan de benen. De tuin is daarom
arbeidsvriendelijk ingericht. Het principe van permacultuur
wordt gehanteerd, te weten rust voor de bodem (ofwel niet
spitten), grond beschermen door te mulchen en diversiteit.
Het gaat erom een optimaal product te telen, de hoeveel-
heid komt op de tweede plaats.
 
De tuin is in deze coronatijd nog belangrijker dan anders;
een ontspannen buitenplek. Er is wel het gemis van de
gezamenlijke activiteiten en de zaterdagochtendkoffie.
Voor de vereniging is de corona heftig. Stilstand.  Maar er
is goede hoop dat het snel weer normaler / normaal wordt.
 
Al jaren maakt hij met veel plezier de Nieuwsbrief voor de
vereniging, overgenomen van Cor Eijpe. Sinds 2016 in kleur
en in tijdschrift formaat, samen met Leona van Duivenvoor-
de. Een wens is meer bijdragen van de medetuinders. Er
gebeuren veel mooie dingen op de verschillende tuinen,
maar er lijkt een zekere schroom te zijn om dit te delen.
 
Hij heeft veel bewondering voor de bestuursleden en an-
dere actieve vrijwilligers; zij verdienen de volle steun en
medewerking.
 
(tekst Nico Bader).
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Welke potgrond gebruik je best?  
Bron;  https://www.velt.nu/potgrond 
 
Gangbare potgrond 
 
In tuincentra en supermarkten vind je (goedkope!) potgrond, meestal met turf en kunstmest. Die 
ingrediënten staan vermeld op de verpakking. 

- De meest courante soorten potgrond bevatten kunstmeststoffen (ureum, ammoniumnitraat) 
als extra stikstofbron. Doel: een snellere groei van je plantjes. De aanmaak van deze 
kunstmeststoffen is echter een energieverslindend proces. In volle grond, en in mindere mate 
in potten en bakken, doodt kunstmest het bodemleven. 

- Turf is ontgonnen en gedroogd veen. Het is de belangrijkste grondstof om potgrond te maken. 
Turf houdt namelijk goed water vast. Het wordt echter gewonnen uit natuurgebieden die zo 
verdwijnen. Veengebieden zijn echter van groot belang voor de biodiversiteit en om de 
klimaatverandering in te perken. Ze beslaan minder dan 3% van het aardoppervlak, maar 
leggen ongeveer evenveel koolstof vast als alle bossen samen. Zo zijn ze onmisbaar voor het 
vasthouden van CO2. Daarom verkiest Velt turfarme, of beter nog, turfvrije potgrond. 

 
Betere potgrond 
 
Velt kiest voor potgrond zonder kunstmest, en bij voorkeur ook zonder turf. Diverse fabrikanten en 
veel tuinwinkels bieden al biologische potgrond aan. In die biopotgrond zit dan wel turf, maar geen 
kunstmest. De meststoffen zijn dan organisch, bijvoorbeeld compost. Op die zakken staat dan: voor 
biologische teelt/landbouw. Biopotgrond helpt je dus een stapje op weg. 
Er zijn ook steeds meer turfarme of turfvrije potgronden verkrijgbaar die dan meteen ook kunstmestvrij 
zijn.  Heel vaak is turf daar vervangen door kokosvezels. Ook dat lees je op de lijst met ingrediënten. 
Fijne kokosvezels zijn een restproduct van Aziatische kokosnootplantages. Dit product legt dus 
duizenden kilometers af. Maar: de vezels worden wel gedroogd, en dan gecomprimeerd tot volumes 
die 4,5 maal kleiner zijn. Die techniek beperkt de impact van het transport dan enigszins.  
 
Kokosvezels versus turf 
 

- Turf is zuur (pH 4 tot 5), maar houdt goed water vast. 
- Kokosvezels zijn ongeveer neutraal (niet zuur dus; pH 6) en houden nog beter en langer water 

vast. 
- De beworteling van je planten is beter in kokosvezel dan in turf. 
- Als turfpotgrond helemaal uitgedroogd is, neemt die bij de eerste gietbeurt niet meteen water 

op. Potgrond met kokosvezel doet dat wel. 
-  

Waar koop je turfvrije/turfarme potgrond? 
 

- Het bedrijf ECOstyle verkoopt al lang potgrond zonder turf, en mét kokosvezels. ecostyle.be 
- Het Nederlandse bedrijf Bio-Kultura ontwikkelde een biologische potgrond zonder turf. 

Compost van dierlijke mest van biobedrijven, compost van boomschors en kokosvezel zijn de 
hoofdbestanddelen. Zeewier, gesteentemelen en veenmos maken de potgrond compleet. Je 
kunt deze o.a. bestellen bij www.mijnbiotuin.be.    bio-kultura.nl 

- Compo heeft een Organic & Recycled Universele Potgrond, met als ingrediënten: 
compostvezels, gecomposteerde naaldhoutschors, groencompost en organische meststof. 
compo.be 

- Het Nederlands bedrijf Pokon ontwikkelt met Wageningen University potgrond met 30 procent 
hernieuwbare grondstoffen. Deze potgrond bevat naast turf ook rijstkaf, houtvezels, 
boomschors- en groencompost. De houtvezels komen uit bossen in Nederland en Duitsland, 
het rijstkaf uit de Europese rijstindustrie.   pokon.nl 

- De Vlaamse Compostorganisatie (Vlaco) ontwikkelde een universele potgrond waarin 50 
procent turf vervangen wordt door Vlaco-groencompost en gecomposteerde houtschors. Je 
vindt deze potgrond slechts bij enkele composteerbedrijven. Vraag ernaar! vlaco.be 
 

Potgrondfabrikanten blijven zoeken naar duurzamere – en toch betaalbare – ingrediënten voor hun 
mengsels. Bijvoorbeeld: heidechopper (de groene beheersresten van heidegebieden), haksel van 
miscanthus (olifantsgras), enzovoort. 
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Bladcompost 
 
Wat gebruikten tuinders als potgrond voordat turf op de markt kwam? Bladcompost! Met veel 
boombladeren en wat geduld maak je die zelf zo: 
1.  Verzamel afgevallen blad op een vochtige dag. Droog blad is ook goed, maar dat moet je dan 
natmaken. Het blad van de meeste boomsoorten verteert heel snel. Blad van beuk en eik composteert 
wel langzamer, maar werkt ook. Meng bij voorkeur verschillende soorten blad. 
2.  Stop het vochtige blad in een grote plastic zak of iets dergelijks. 
3.  Prik enkele gaten onderin de zak, en zet hem weg in een hoekje. Schud die zak om de maand 
eens door mekaar, en geef ook wat water als het materiaal te droog is. 
4.  Na twee jaar heb je een perfecte vervanger voor turf of kokosvezels. De hoeveelheid bladcompost 
is niet groot: je houdt ongeveer 20 procent over van je oorspronkelijke massa. 
Je kunt ook houtsnippers, of een mengsel van bladeren en snippers, zo een paar jaar laten verteren 
tot potgrond. 
 
Zaaigrond versus verspeengrond 
Waarvoor moet je potgrond dienen? Naargelang je wil zaaien of planten, maken we dit onderscheid 
tussen potgronden: 

- Zaaigrond bevat weinig voedingsstoffen, maar vooral fijn materiaal dat goed vocht vasthoudt, 
en waar het zaadje vlot kan kiemen. Zaaigrond wordt meestal verkocht alszaai- en stekgrond. 

- Verspeengrond (ook plantgrond genoemd) heet in de meeste winkelsuniversele potgrond. Die 
is al rijker aan voedingsstoffen omdat de plantjes in de tweede fase van hun leven veel wortel 
en blad moeten maken. 
 

Zelf je zaaigrondmix maken 
 

- Meng ongeveer 45 procent kokosvezels met ongeveer 45 procent biologische potgrond. Dan 
voeg je nog 10 procent scherp zand, vermiculiet of fijn lavagruis toe: die maken het mengsel 
nog wat luchtiger. 

- Of, als je nog gebruikte zaaigrond hebt van vorig jaar: meng 10 procent fijn gezeefde, goed 
rijpe compost met 90 procent gebruikte zaaigrond. 

 
Zelf je verspeengrondmix maken 
 

- Meng 25 procent heel rijpe, en fijn gezeefde compost met 75 procent biologische potgrond. 
Vervang eventueel 1/3 van je compost door bentoniet, lavameel of basaltmeel. Die voegen 
extra mineralen toe en ze houden het vocht beter vast. 

- Of, als je nog gebruikte verspeengrond hebt van vorig jaar: meng 25 procent fijn gezeefde, 
goed rijpe compost met 75 procent gebruikte verspeengrond. 
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Confituur van yacon
en mandarijn
 
Ingrediënten voor ongeveer 6 potjes van 250 ml:
* 500 gram geschilde Yacon (appelwortel)
* 6 middelgrote mandarijnen (bio) met stevige schil
* 1 afgestreken eetlepel roze peper of geraspte verse
gember
* 400 ml water
* 1 eetlepel citroensap
Om te geleren: 500gr geleisuiker speciaal + 100 gr
geleisuiker
Zeste maken van de schil van mandarijnen: alleen het
oranje van de schil raspen. Pers daarna alle mandarijnen
uit en doe het sap in de pan (300 a 350 ml.) Schil de ap-
pelwortel, snijd in stukken en rasp die met de fijne rasp van
je keukenmachine. De rasp verkleurt snel dus stort het di-
rect in het mandarijnen sap. Voeg water, licht gekneusde
roze peper en citroensap toe. Laat dit mengsel een uur
zachtjes koken.
Appelwortel bevat geen pectine dus met geleren moeten
we helpen. De eenvoudigste manier is 2:1 geleisuiker; maar
wil je maximaal profiteren van de zoetheid van de appel-
wortel, voeg dan zeer weinig of geen suiker toe en geleer
de massa met gelatine of Marmello.
Nb De appelwortel wordt nooit helemaal zacht dus krijgt
ook deze marmelade een lekkere bite.
Gebruik de marmelade o.a. als bijgerecht of bij een
kaasplankje
 
p.s. Roze peperkorrels heel slecht verkrijgbaar, alternatief
geraspte gemberwortel
 
Janneke Baatje

Appelazijn maken
Nog wat laatste slecht wordende appels liggen van je
laatste oogst, je kunt er appelazijn van maken. Dit kan ook
enkel van de klokhuizen en schillen die je over hebt. Zorg
ervoor dat de appels volledig onder water staan, je kunt
bijvoorbeeld een bordje of glazen deksel er bovenop leggen
om dit voorkomen.
- Was de appels goed en snijd de appels in stukken.
- Laat de appels op kamertemperatuur rusten tot ze bruin
worden en gooi de stukje in een grote glazen schaal of pot.
- Giet genoeg water in de schaal om de appels te bedekken.
- Sluit de pot met een kaasdoek af. Bind de doek niet strak
om de randen van de schaal heen, maar leg hem er losjes
overheen. Zo kan er nog voldoende zuurstof bij het meng-
sel komen.
- Zet de afgedekte pot op een warme, donkere plek. Denk
bijvoorbeeld aan de meterkast. In de lente en zomer kun je
de schaal ook in de schuur of op zolder bewaren.
- Laat de pot  2 maanden rusten en roer het mengsel een
keer per week goed door.
- Haal de schaal na 2 maanden uit de kast of schuur. Er
drijft nu waarschijnlijk een dunne laag moer op het mengsel.
Dit is normaal en is ontstaan tijdens het gistingsproces.
- Zeef het mengsel en giet de vloeistof in een tweede pot
of schaal. Hier kun je de kaasdoek, maar ook een normale
zeef voor gebruiken. Zorg dat alle vloeistof in de tweede
pot wordt gegoten.
- Sluit de nieuwe pot wederom af met een kaasdoe en laat
de pot nog 4 tot 6 weken rusten op een warme, donkere
plaats.
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