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Woord vooraf
Beste Tuinhierders,
Het najaar is ingezet en ook het einde van het jaar begint stilletjesaan dichterbij te komen. Er staan nog
verschillende activiteiten op de planning, we hopen de draad opnieuw op te nemen en de coronapandemie
achter ons te laten. Voor dit jaar staat onze jaarlijkse kaarting nog op het programma. Evenals de opmaak
van de 34ste editie van onze Biologisch - Dynamische Zaai-, Plant- en Oogstkalender 2022.
Vanaf nu kan je ook je lidgeld voor volgend jaar vernieuwen. Je blijft lid door € 20 (of € 27 voor leden uit het
buitenland of zonder e-mailadres) over te schrijven op rekening IBAN BE23 4447 5897 7191 BIC (KREDBEBB)
met als mededeling: lidgeld 2022 + naam. Er kan ook altijd cash betaald worden bij de bestuursleden.
We hopen je opnieuw te mogen verwelkomen.

20

BE234447 5897 71 9 1

Koninklijke Volkstuinen Kluisbergen
Lidgeld 2022 + Naam

Uitnodiging kaarting
Wil je ook komen kaarten en/of onze vereniging steunen?
Iedereen is welkom, ook beginners!
Dit jaar kun je spelen voor groenten uit bokaal.
Toegangskaarten zijn te verkrijgen bij de bestuursleden of
via ons nieuw e-mailadres: info@tuinhier-kluisbergen.be
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Terugblik op de Geitenkeuring
Naar jaarlijkse gewoonte vond op zondag 26 september opnieuw de Geitenkeuring in Zulzeke plaats.
Particulieren en fokkers kunnen er hun geiten en schapen laten keuren door experten. De geiten zijn niet
altijd even gewillig om zich van hun beste kant te laten zien, met grappige taferelen als gevolg.
Toeschouwers kunnen ondertussen een kijkje komen nemen op onze tentoonstelling. Zo kon je een
gedeelte van de eigen kweek van de verschillende bestuursleden bewonderen. Er was ook een gevulde
vierkante meter moestuinbak om aan te tonen dat je ook kunt tuinieren met weinig ruimte. Al proevend
van een stukje Italiaans brood met pesto of tomatentapenade konden passanten kennis maken met onze
werking. Er zijn mensen die van de gelegenheid gebruik maakten om nieuw lid te worden of om hun
lidmaatschap te vernieuwen voor 2022.

Help: slakken eten mijn plantjes op!
Slakken houden van vochtig weer, het was dus een ideale zomer voor hen. S ’avonds
komen ze massaal buiten voor hun lievelingsactiviteit: eten. Ze eten van alles en zijn
daarom goede opruimers. Spijtig genoeg staat een mals groen blaadje bovenaan hun
menu. Dit kan voor grote vraatschade leiden in je moestuin: van grote happen in sla- of
koolblaadjes tot volledig opgegeten jonge plantjes.
Een slak leeft maximaal één jaar, maar kan in haar leven wel tot 500 eitjes leggen. Reken zelf maar uit! Je
kan jezelf veel werk besparen door ze in de lente al te bestrijden. Tip: in onze BD-kalender staan de beste
bestrijdingsdagen vermeld. Pas als het kouder is dan 5°C houden ze hun winterrust. Ook in de herfst kunnen
ze je dus nog veel last bezorgen.
Er bestaan twee soorten slakken: de tuinslak (met huisje) en de naaktslak of boterslak. Vooral de tweede
zou de grootste slokop zijn. Je hebt misschien ook gemerkt dat er de laatste jaren steeds meer zijn. Dit komt
door enkele invasieve soorten die in opmars zijn. Wat kan je tegen een opkomende slakkenplaag doen?
• Pak ze als je kan!
Je kan zelf opzoek gaan naar slakken en ze vangen. Het is een intensieve methode, maar wel effectief. Je
maakt het meest kans om ze te vinden bij zonsondergang. Maak zelfs schuilplaatsen om ze makkelijker te
vinden met een dakpan, stuk hout,… zolang het maar vochtig is. Maar wat doe je als je ze gevangen hebt?
Slakken zijn traag, maar volhardend. Als je ze terug wil uitzetten zet ze dan voldoende ver (zeker 20 meter!).
Wil je ze liever doden dan is de meest diervriendelijke manier om ze in een gesloten zakje of potje te laten
inslapen in de diepvriezer. Daarna kunnen ze op de composthoop of uitgestrooid worden in je tuin, als voer
voor andere dieren.
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• De natuurlijke vijand
Je kan ook de hulp inschakelen van de vele natuurlijke vijanden van de slak. Slakken vormen een lekker
hapje voor egels, spitsmuizen, merels, lijsters en spreeuwen. Ook kikkers en padden, hagedissen en
hazelwormen lusten wel een slakje, net als loopkevers, glimwormen, libellenlarven en enkele soorten
spinnen zoals hooiwagens. Hoe meer van deze dieren in je tuin, hoe minder slakken. Zorg dus dat deze
slakkeneters zich goed voelen in je tuin. Voorzie een overwinteringsplek voor egels door middel van bv. een
hoopje bladeren, een poel voor padden en gemengde hagen en bomen voor vogels. En vermijd zoveel
mogelijk pesticiden in de tuin.

Heb je kippen of eenden? Laat ze in de winter loslopen in je moestuin. Ze eten niet enkel de slakken(eieren)
maar ook onkruid(zaden) en insecten. Net zoals tegen mieren 1 kan je ook tegen slakken aaltjes of
nematoden aankopen. Deze aaltjes zijn een soort wormpjes die slakken parasiteren. Je kan ze kopen in een
tuincentra en zijn veilig voor je planten.
• Hindernissenparcours
Maak het hen moeilijk door een barrière te plaatsen op hun route. Slakken hebben een weke buik en houden
daarom niet van een scherpe of oneffen ondergrond. Ze zullen niet snel geneigd zijn om over een laag grof
zand, gebroken schelpen, eierschalen, kiezel of lavagruis te kruipen. Strooi een laagje rond de planten die
het meest kwetsbaar zijn. Een mulchlaag kan ook helpen.
Slakken zouden geen fan zijn van de geur van knoflook, Oost-Indische kers, koffiegruis en de bladeren van
tomaten. Het kan dus ook helpen om je planten te besproeien met knoflookextract. Laat hiervoor een
geplette knoflookbol even weken in één liter kokend water.
Wist je dat een slak wel een pintje lust? Meer bepaald de geur van gist trekt hen aan. Maak een val door
een potje met bier in te graven in de grond. Als de slak komt drinken, valt ze in het potje en verdrinkt.
• Ecologische slakkenkorrels.
Dit is waarschijnlijk de meest gekende methode. Maar hou er rekening mee: in slakkenkorrels zit lokmiddel,
dus je lokt de slakken naar je moestuin. Het is belangrijk om milieuvriendelijke korrels te gebruiken zodat
de dieren die de dode slakken opeten niet sterven. En zo blijft het ook veilig voor je huisdieren en kinderen.
Deze bio korrels op basis van ijzertrifosfaat, brengen de slakken in een slaap waaruit ze niet meer ontwaken.
Omdat slakken een schuilplaats zoeken om te slapen, zal je geen dode slakken in je tuin vinden. Je strooit
de korrels in een cirkeltje rond je plantjes. Herhaal van zodra je opnieuw ziet dat je gewassen worden
opgegeten.
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meer informatie in de Tuin 3, 2021
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• De grote middelen
Maak of koop een slakkenmuur. Dit is een metalen of plastieken boord van ongeveer 15 cm hoog met een
scherpe rand, waardoor de slakken de weg naar je moestuin niet vinden. De slakkenmuur kan je ook
makkelijk verplaatsen indien je ze even op een andere plaats nodig hebt. Daarnaast kan je ook koperringen
aankopen. Slakken krijgen een lichte onschadelijke stroomprikkel als ze koper aanraken en maken
rechtsomkeer.

• En wat met zout?
Oké, het is effectief. Slakken bestaan uit 80% water, bestrooi je hen met zout dan zullen ze uitdrogen. Maar
dit zouden we eerder afraden. Zout is slecht voor je bodem, het lost onmiddellijk op bij regen en het is een
erg dieronvriendelijke manier om ze te bestrijden.
En nu is het aan jou: bedenk wat voor jou de beste methodes zijn (combineer gerust) en probeer het uit!

Start to moestuin - deel 1: de voorbereiding
Altijd al gedroomd om je eigen groenten te kweken? Twijfel niet langer en begin eraan! Weet je niet goed
waar te starten? Wij helpen je op weg! Je hoeft niet onmiddellijk een moestuin van verschillende are aan te
leggen, met 3 of 10 vierkante meter heb je een goed begin. Begin dus niet te groot, vergroten kan later nog
altijd. Maar het kan zelfs nog simpeler! In enkele potten maak je je eigen kruidentuintje of maak je eigen
vierkante meter moestuinbak. Wil je echt zelfvoorzienend worden? Een tuin van 50 vierkante meter volstaat
om een zomer lang groenten te voorzien voor een gezin van 4.
• Waar?
Kies je voor een moestuin in de grond, dan is het nu het ideale moment om je moestuin klaar te maken. De
eerste stap is een goede ligging vinden. Het is belangrijk om een zonnige plaats te kiezen want groenten
hebben minstens 7 uur per dag zonlicht nodig. Er bestaan wel planten zoals bv. rabarber, spinazie, munt,…
die wel schaduw kunnen verdagen, maar die zijn eerder in de minderheid.
Ook felle wind vermijd je beter. Dat is vooral belangrijk aan de noord- en westkant van je tuin. Het oosten
en zuiden laat je beter open om zonlicht door te laten. Dit is makkelijk op de lossen met een haag die dan
weer goed is om vogels aan te trekken. Blijf ook zeker 10 meter weg van grote bomen (zeker coniferen),
want zij nemen veel water uit de bodem. Het is gemakkelijk als je moestuin dicht bij een kraantje of regenton
ligt. Ideaal voor tijdens de droge dagen.
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Een stuk gazon weghalen is ideaal om te starten als moestuin. Haal het gras nog voor de winter weg.
1. Maai het gras zo kort mogelijk.
2. Spit een strook aarde weg langs de korte zijde van één steek diep.
3. Werk verder in stroken en draai telkens de plak aarde om met de graskant naar beneden.
4. Hak de grootste stukken wat kleiner met een hark of frees, maar niet te fijn om onkruid te vermijden.
5. Bedek de bodem met een dikke mulch laag bv. herfstbladeren of compost bv. Champost.
Vanaf maart kun je aan de slag!
Heb je eerder een braakliggend stuk met veel planten en onkruid? Dan is
het best om te wachten tot in de lente om het onkruid te verwijderen en
het gras kort te maaien. Spit de grond (zoals hierboven omschreven) en
plant er in april aardappelen op. Door het dikke bladerdak wordt het
onkruid onderdrukt. De harde bovenlaag wordt alvast een stuk luchtiger.
Zaai er na het rooien van de aardappelen eind augustus de groenbemester
Phacelia op. Deze eenjarige bloem zal extra stikstof in de bodem brengen.
Ze houdt de bodem bedekt en geeft extra voedingstoffen. Ideaal om in de
lente van start te gaan.

Als laatste tip: de grond tuinklaar maken doe je best in een droge periode. Natte aarde bewerken zorgt er
voor dat je de bodemstructuur beschadigd. Gebruik geen onkruidverdelgers: zulke middelen roeien onkruid
snel uit, maar ze zijn ongezond voor mens en milieu en blijven nog een hele tijd in de grond zitten.
• Een goede bodem, daar valt of staat alles mee
Ervaren tuinders weten het, de bodem is alles. In een goede bodem groeien je plantjes bijna vanzelf. Grond
bestaat uit een mengeling van leem, zand en klei. De ideale moesttuingrond is zandleem. Licht genoeg om
te bewerken, maar zwaar genoeg om water en voedingstoffen vast te houden. Elk type bodem heeft wel
zijn voordelen en elke groente heeft zijn favoriet. Maar elk soort grond heeft baat aan een jaarlijkse dosis
compost.
Maar zitten er veel voedingstoffen in je bodem? En is je grond zuur of kalkrijk? Dit kan je niet zelf
waarnemen, waardoor je beroep moet doen op een professionele bodemanalyse. Hiervoor kan je terecht
bij de Bodemkundige Dienst van België. Een analyse kost 79 euro, maar als lid van Tuinhier krijg je 18%
korting2. Ze onderzoeken niet enkel de zuurtegraad, maar ook de grondsoort, het humusgehalte en de
aanwezigheid van diverse voedingsstoffen. Zeg maar de totale bodemvruchtbaarheid. Na enkele weken krijg
je een uitgebreid verslag en een bemestingsadvies voor de komende 3 jaar.
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http://www.tuinhier.be/nl/ledenvoordelen
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De ideale zuurtegraad of pH voor je bodem bedraagt tussen de 5,5 en 7,5. Een neutrale pH-waarde is 6,8.
Doordat tuinders soms kalk strooien zonder te weten of dit eigenlijk nodig is, zijn (moes)tuinen vaak te
kalkrijk. Sommige planten hebben het wel graag wat zuurder bv. aardappelen en aardbeien. Terwijl erwten,
bonen en asperges het meer hebben voor een kalkrijke bodem. Als een plant groeit in een voor hem
verkeerde zuurtegraad, zorgt dit ervoor dat de plant geen voedingstoffen kan opnemen. Ook al zijn die
voldoende aanwezig in de grond. Het is belangrijk om het je zelf niet te moeilijk te maken en groenten te
kweken naargelang je bodem.

pH > 7,5
= te kalkrijk

Turf toevoegen
en wachten op
(zure) regen

Bodemanalyse
pH < 5,5
= te zuur

Kalk toevoegen

Volgende keer: hoe maak je een moestuinplan.

Groepsaankoop Champost
Moestuinieren zorgt ervoor dat de bodem wordt uitgeput. Door het jaarlijks toevoegen van compost of
organische materialen verrijk je de bodem met voeding die noodzakelijk is voor de plantengroei. Het zorgt
ook voor een goede bodemstructuur.
Champost of champignonmest is een krachtige bodemverbeteraar. Zoals de naam het zegt is het de aarde
waar champignons op gekweekt worden. Het is 100% organisch én duurzaam doordat de restaarde uit de
champignon teelt kan worden gerecycleerd. Wil je weten wat het verschil is met ‘gewone’ compost of meer
informatie? Neem dan een kijkje in de Tuin 4 uit 2020. Alle vorige edities van de Tuin zijn terug te vinden op
onze website.
Door Champost in groep aan te kopen, kunnen we de prijs laag houden. De prijs per m³ bedraagt € 14.
Afhaling na afspraak. Bij interesse neem gerust contact op met Pascal Hubau, Kapoenstraat 4, 9690
Kluisbergen (pascal.hubau@skynet.be) of 0473/80 76 14.
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Seizoensrecept: Perenconfituur (met gember en vanille)
Ingrediënten voor 2 potjes van elk 200g:
•
•
•
•
•
•

500 g peren (geschild en zonder klokhuis)
Sap van 1 citroen
Sap van 1 sinaasappel
1 vanillestokje
2 cm verse gember
250 g geleisuiker

Hoe maak je het?
1. Snij de peer in stukjes en doe ze samen met het citroen- en sinaasappelsap in een ruime kookpot. Haal
het merg uit het vanillestokje en voeg dit toe aan het fruit in de kookpot. Ook het stokje zelf mag er bij.
Snipper de gember fijn en voeg toe. Laat 10 minuten koken.
2. Pureer en voeg er de confituursuiker aan toe. Breng aan de kook en laat 3-4 minuten goed doorkoken.
3. Schep meteen in steriele potjes of bokaaltjes. Vul ze tot aan de rand en sluit ze af.
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