
Tuinhek dicht en op slot!
Willen alle tuinders zich aan de
afspraak houden en er voor zorgen
dat het hek bĳ binnenkomst dicht
en op slot gaat en ook als u
weggaat.

Potentillahaag snoeien
Voor 1 april dient u de potentillahaag
te snoeien. Lekker kort (15-30 cm) voor
een mooi resultaat

EHBO/reanimatie
Achter de coulissen zĳn wĳ hier hard
mee bezig. Voor mensen die twĳfelen
of er wel iets gebeurt. Soms is het niet
zo simpel als u denkt.

De hakselaar
De opbrengst van oud ĳzer heeft het mogelĳk gemaakt
om een hakselaar aan te schaffen.De hakselaar is alleen
door 2 personen met een bevoegdheid hiervoor te
gebruiken.

Over het gebruik en de aanlevering van takken krĳgt
u nog bericht.

Rekening nog niet ontvangen?
Heeft u uw rekening nog niet ontvangen van de
Bond van Volkstuinders? Neem dan contact met
ze op. Telefoon algemeen: 020 – 613 2893.
Emailen naar info@bondvanvolkstuinders.nl kan
ook.

De fietsenrekken
worden opgeruimd

Fietsen die blĳven staan
worden vanaf 1 maart
verwĳderd.

Schilder weekend

Het schilderen op een boomschors-
schĳf. Minimaal 10 deelnemers op 18
en 19 februari van 11-15 uur.

Aanmelden voor 10 februari:
tuinparklissabon@gmail.com

Kosten € 5,-
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Nieuwsbrief februari 2023

Beste tuinders, hierbĳ de nieuwsbrief van februari. Veel leesplezier.

‘Mĳn Tuin’
De tuinders van Tuinpark Lissabon krĳgen
toegang tot ‘Mĳn Tuin’. Op dit moment zitten
er al 19 parken op Mĳn Tuin.

De brief hierover hebben alle tuinders
inmiddels van de Bond ontvangen met de
aankondiging en uitleg.

Een week later ontvangen de tuinders dan
een uitnodiging om een inlog aan te maken.

Goed om te weten voor jullie is dat tuinders
bv hun watermeterstanden door kunnen
geven via Mĳn Tuin. Dit kunnen jullie evt aan
het eind van het seizoen gaan gebruiken.

Tevens kunnen adressen, telefoonnummers en
email adressen aangepast en nog vele dingen
meer.
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Plaatsen van heesters en vaste planten
Hun bloemen komen het beste uit tegen een donkerder
achtergrond: een groene haag, wintergroene heesters (sommige
zĳn zelf wintergroen), of een muur. Opvallend is dat gele tot oranje
bloemen in deze tĳd van het jaar sterk overheersen. Sommige zĳn
afgestemd op bestuiving door de wind en vormen wolken
stuifmeel, andere moeten het hebben van bevruchting door al
vroeg voedsel zoekende insecten en dat zĳn vaak geurende
bloemen.

Vorst
Het is niet zo dat winter- en vroege voorjaarsbloeiers continu
bloeien. Ze hebben allemaal eigen systemen om hun bloemen
tegen vorst te beschermen. Tĳdens vorst stopt de bloei even. Als
het daarna weer vorstvrĳ is (dat komt tĳdens de wintermaanden
regelmatig voor) bloeien ze weer uitbundig door. Met
winterbloeiers is er volop kleur en geur!

Vroeg en geel bloeiende heesters
De schĳnhazelaar (Corylopsis pauciflora) bloeit soms al in februari
(tot april) met hangende trosjes lichtgele bloemen aan de nog kale
takken. Het zĳn tot 1,5 m hoog uitgroeiende, dichtvertakte struiken.
Bĳ de gele kornoelje (Cornus mas, een schilderachtige grote struik
of kleine boom tot 5 m hoog) ontspruiten ze in honderden vrolĳk
gele ‘boeketjes’ aan de takken.
De verschillende soorten en cultivars mahoniestruiken bloeien bĳna
allemaal geel in uitwaaierende toeven vol bloemen die soms 15-20
cm lang kunnen zĳn (bĳ Mahonia bealei en de iets kleinere M.
japonica) of nog langer (zelfs 40 cm en sierlĳk overhangend bĳ
Mahonia × media). Ze geuren sterk en kruidig en deze struiken zĳn
wintergroen. In zachte winters kunnen sommige al in december
bloeien, maar de meeste bloeien vanaf februari.
De kronkelhazelaar (Corylus avellana ‘Contorta’) bloeit vanaf
februari met 3-6 cm lange lichtgele katjes aan de kale takken. Nog
vrĳ onbekend is de staartaar (Stachyurus praecox) uit Japan, een
prachtige, tot 2 m hoge heester die in maart-april aan de nog kale
takken bloeit met (heideachtige) gele klokjes in talloze 5-8 cm
lange trosjes.
Deze plant houdt van zure grond. De bekende forsythia of Chinees
klokje (vooral cultivars van Forsythia × intermedia) is er in allerlei
maten en gele bloeitinten. Ze bloeien in maart. De ranonkelstruik
(Kerria japonica) bloeit iets later (april-mei). De bloemkleur is geel-
oranje. Bĳ ‘Pleniflora’ zĳn de bloemen dicht gevuld.

Kleur in de wintertuin
Heesters en vaste planten die in de winter en vroege lente bloeien, zĳn uiterst welkom in de tuin.
Het is een select gezelschap en als ze ook nog geuren zĳn ze absoluut onmisbaar.
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Kleur in de wintertuin

Vroege vaste planten met gele bloemen

Een van de mooiste vroege bloeiers is het bekende
hondstandras (Erytronium tuolumnense ‘Pagoda’), met
grote lelieachtige bloemen (3-4 bĳ elkaar aan een
stengel, maart-april, 25 cm hoog). Het kleine,
tapĳtvormende speenkruid (Ranunculus ficaria) is
inheems en bloeit in maart-mei met gele
sterrenbloemen boven het glinsterend groene blad.
Iedereen kent de voorjaarszonnebloem (Doronicum
orientale); een van de mooiste is de gevuldbloemige,
rĳkbloeiende ‘Frühlingspracht’ (maart-april). Een
lichtgeel bloeiende smeerwortel (Symphytum
grandiflorum) bloeit iets later. Cipreswolfsmelk
(Euphorbia cyparissias) bloeit al vanaf maart met
bloemen in schermen met daar omheen warmgele
schutbladen.
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Moestuinplannen maken in februari
Als de eerste zonnestralen doorheen de wolken breken, beginnen onze groene vingers al gauw te
kriebelen. Naast het oogsten van de laatste wintergroenten zoals spruitjes, winterprei en
schorseneren, is het voor het echte moestuinwerk nu nog wat te vroeg. Maar we kunnen wel
al grootse plannen maken, bepaalde voorbereidingen treffen en dromen van een rĳke oogst. Heb je
nog geen moestuin dan kan je misschien overwegen om er één aan te leggen. Het is een leuke
periode om te starten en je hebt nu nog tĳd om je voldoende te informeren en het nodige materiaal
aan te schaffen.

Het moestuinieren begint met het kiezen van de juiste zaden en het maken van een plan. Een
correcte indeling van de ruimte die je hebt gereserveerd voor jouw groentetuin, rekening houdend
met een aantal belangrĳke factoren zoals de beschikbare oppervlakte, oriëntatie, bodemkwaliteit,
licht/schaduw,…

Heb je niet veel plaats zaai of plant dan groenten die je moeilĳker in de winkel vindt
zoals augurken of groenten die je best zo vers mogelĳk eet zoals radĳzen, rucola en aardbeien.

Ben je een beginnende moestuinierder kies dan voor eenvoudige groenten met een grote kans op
slagen: pompoenen en courgetten, radĳzen (waarbĳ ook het loof eetbaar is en heerlĳk is als je het
vers kan oogsten), aardappelen, wortelen, prei,… Heb je enkel een terras of balkon dan kan je ook
gebruik maken van een kweekbak/vegtrug of een verhoogde moestuintafel. Je hoeft ook niet
onmiddellĳk alles zelf te gaan zaaien maar je kan ook plantgoed kopen.

Hoe dan ook, wroeten in jouw eigen moestuin werkt rustgevend en je harde werk wordt beloond met
heerlĳke groenten en vruchten die je zelf hebt gekweekt en kunt oogsten! Supervers, vaak
goedkoper, het kan volledig biologisch en het is ook nog eens beter voor het milieu. Redenen
genoeg om een eigen moestuin aan te leggen.

Zaden selecteren en bestellen
Zaden kan je op een donkere en droge plek doorgaans 2 à 3 jaar bewaren. Met één zakje zaad ben je
dus al gauw een aantal jaren zoet. Bĳ het langer bewaren neemt de kiemkracht doorgaans af en zal
de kans op slagen afnemen. Januari is het moment om oude zaden te controleren en nieuwe in huis
te halen. Wacht met het bestellen niet te lang want speciale rassen en soorten zĳn vaak snel
uitverkocht. Voor een doorsnee moestuin heb je een twintigtal soorten nodig.

Het aanbod is vaak zo groot dat je al gauw het bos door de bomen niet meer ziet. Wil je volledig
biologisch te werk gaan, kies dan ook voor biologische zaden. Ze zĳn afkomstig van biologisch
gekweekte planten waar geen chemische bestrĳdingsmiddelen aan te pas zĳn gekomen. Voor de
klassieke zaden worden wel chemische middelen ingezet en plantenhormonen gebruikt.

Vaak zie je ook de aanduiding F1 op de verpakking staan. Dit zĳn zaden die voor-tkomen uit een
kruising tussen twee verschillende cultivars van een plant. Ze worden geselecteerd om hun goede
eigenschappen zodat de nieuwe plant sterker is,



Zaaibedden klaarmaken
Eens het wat droger is en de grond niet meer aan je laarzen blĳft
kleven, kan je de zaaibedden klaar maken. Hark de grond fijn en
verwĳder plantenresten uit de grond als dat nog niet is gebeurd. Verrĳk
de bodem met compost, organische meststof, kalk of bentoniet waar
nodig. Het ondermengen van bentoniet is ideaal voor zandgronden.
Het zĳn kleimineralen die er voor zorgen dat de grond beter vocht en
voedingsstoffen vast houden. Leg een vliesdoek op de plek waar je
gaat zaaien om de bodem al wat op te warmen.

Nu al zaaien
Kan je je echt niet meer inhouden dan kan je al bepaalde soorten gaan
zaaien in een verwarmde ruimte. Bĳ minimaal 20°C kan je bĳvoorbeeld
kropsla, prei, selder, zomerpostelein, knolselder en broccoli zaaien.
Vanaf eind januari kan je ook erwten en tuinbonen zaaien. Voor het
zaaien gebruik je best geen zaaigrond van het jaar voordien. De grond
kan schimmels bevatten en jouw zaailingen aantasten. Zaaitrays met
een waterreservoir zĳn heel handig en zorgen voor een goede
kieming.

Aardappelen
Zelf aardappelen kweken is heel leuk en je hebt er geen grote
moestuin voor nodig. Het kan heel eenvoudig met behulp
van kweekzakken en ze passen ook op een klein terras of balkon.

Je kan pootaardappelen kopen of je kan zelf aardappelen laten
kiemen. Kiemen kan makkelĳk in eierdoosjes. Leg de aardappelen in
het doosje en zet ze op een koele plaats met veel licht maar niet in de
volle zon, bĳ een temperatuur rond 10°C. Het duurt ongeveer 5 weken
tot de scheuten één cm groot zĳn. Laat de aardappelen tegen half/eind
februari kiemen zodat ze tegen eind maart de grond in kunnen.

Afwisseling
Elke plant neemt verschillende voedingsstoffen op uit de bodem. Het
is daarom belangrĳk om elk jaar af te wisselen en niet jaar na jaar
dezelfde soort op dezelfde plek in de moestuin te zaaien of te planten.
Dit voorkomt uitputting van de grond maar is ook goed om de
vespreiding van ziekten en plagen tegen te gaan. Plant ook bloeiende
kruiden zoals bernagie, bieslook, zonnebloemen, venkel en dille tussen
de bedden om bĳen en andere insecten te lokken. Ze bevorderen de
bevruchting en voorkomen vervelende plagen. Ook vogels zullen jouw
tuin dan graag bezoeken en plaaginsecten helpen de kop indrukken.
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Moestuinieren



Sleutelhanger maken

Nodig:

• Dikke tak van minimaal 30 cm

• Niet te dik touw of draad

• Metalen haakjes waar de sleutels aan
gaan hangen
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Jeugdplek

Geen grof vuil

Geen tuinafval

Doppen van gasflessen
graag inleveren bĳ het winkeltje/gashok.

Metaal/oud ĳzer ook graag inleveren bĳ
het winkeltje/gashek.

Geen koelkasten

Geen chemisch afval

In afvalcontainers:

Jeugdplek


