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Woord vooraf
Beste Tuinhierders,
Door de coronapandemie is het al lange tijd geleden dat we elkaar nog hebben kunnen ontmoeten.
Hopelijk komt daar vlug verandering in zodat we onze activiteiten terug kunnen hervatten. Volgens de
statistieken waren we op goede weg, de vaccinaties lopen goed en de opnames en besmettingen waren
aan het dalen, nu schommelen ze, en hopelijk minderen die in de toekomst. Eén van de goede remedies
is ook in de vrije natuur vertoeven. Daarvoor is onze tuin een uitstekende plaats.
Door het gunstige weer voor groenten en kruid van de voorbije maand is het wel tijd om nog
wintergroentjes te zaaien en of te planten, evenals oogsten van vroege groenten en zeker ook vooral het
wieden van onkruiden. Door de aanhoudende regen van de laatste dagen is het opletten geblazen voor
onze aardappelen en tomaten. De komende dagen wordt er normaal beter weer voorspeld en dan
kunnen terug bloemetjes geplukt worden voor een boeketje of om te drogen. Bij het mooie zomerweer
is het ook tijd om af en toe even te genieten van een lekker BBQ’tje in de tuin.
Verder wens ik jullie nog veel leesplezier en hou jullie goed en gezond zodat je van je verlof ten volle kan
genieten. Een prettig verlof en een aangenaam Tuinhierseizoen gewenst.

Website in een nieuw jasje
Ken je onze website www.tuinhier-kluisbergen.be? Je kunt er alle vorige edities van het clubblad ‘De
Tuin’ terugvinden vanaf 2018. Je vindt er ook informatie over het ontstaan van de vereniging en de
Biologisch – Dynamische zaai-, plant- en Oogstkalender. Ze werd recent vernieuwd, zeker een bezoekje
waard! Heb je suggesties, vragen of een fout opgemerkt? Laat gerust iets achter in het gastenboek.

Activiteitenkalender 2021
Gezien de onzekere omstandigheden beslisten we met het bestuur om de voordracht “Effectieve
Micro-organismen” van 2020 te verplaatsen naar 2022.
Ook het eetfestijn van Robin Orins wordt nogmaals uitgesteld.
We hopen dat volgende activiteiten nog kunnen doorgaan dit jaar:
Dinsdag 24 augustus
Bestuursvergadering Geitenkeuring
Zondag 26 september
infostand op de Geitenkeuring in Zulzeke
Dinsdag 12 oktober
Bestuursvergadering Kaarting
Vrijdag 5 november
Kaarting
Alle geplande activiteiten zijn onder voorbehoud van de op dat moment geldende coronamaatregelen.
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Droog je eigen bloemen
Je kan er niet naast kijken, droogbloemen zijn helemaal terug van weggeweest! Ze zijn niet alleen mooi,
ze blijven ook maanden goed. Waarom niet eens zelf een droogboeket maken met eigen bloemen?

Zaaien
Alles begint in de lente met het zaaien van de bloemen. De ene soort is al beter geschikt dan de andere.
Zo hebben tulpen een te vochtige steel, waardoor ze zouden beschimmelen. Kies daarom voor soorten
met een houtachtige steel. Je hebt de klassiekers zoals lavendel, rozen, hortensia’s of zonnebloemen.
Maar het zijn de veldboeketten die nu vooral in de mode zijn. Denk maar aan de strobloemen
(Helichrysum bracteatum), gele trommelstokjes (Craspedia), gipskruid (Gypsophila), papierbloempje
(Helipterum Roseum), vrouwenmantel,…
Naast bloemen zijn er ook graspluimen die je kan drogen. Zoals pampasgras (Cortaderia), hazestaart
(Lagurus ovatus) of gewoon siergras uit je tuin. Ook zaaddozen of granen kunnen een mooie aanvulling
zijn in je boeket. Voorbeelden daarvan zijn slaapbol (Papaver somniferum), tarwe, haver, gerst…

Strobloemen

Gele trommelstokjes

Zaaddozen van Papaver

Wanneer oogsten?
Oogst de bloemen als de bloemknoppen beginnen te openen maar voor ze in volle bloei staan. Want na
het knippen gaan de bloemen nog iets meer openen. Belangrijk bij het oogsten is dat de plant nog geen
zaad begint te vormen. Tenzij je dit juist wilt zoals bij zaaddozen.
Ook de dag speelt een belangrijke rol. Kies voor een droge, zonnige dag. Knip zo lang mogelijke stengels
maar blijf 15 à 20 cm boven de grond om de plant niet te beschadigen. Na het oogsten, droog je de
bloemen zo snel mogelijk voor het beste resultaat.

Hoe drogen?
Eerst rits je de overtollige blaadjes van de stengels. Maak daarna een bosje met 5 tot 10 stengels en bind
ze bijeen met een koordje of een elastiekje. Het voordeel van een elastiekje is dat het gespannen blijft,
want de bloemen kunnen door het drogen volume verliezen. Hang de bloemen ondersteboven aan een
koordje op een donkere, warme en droge plaats zoals een zolder. Heb je geen droge plaats? Wikkel elk
bundeltje dan in papier.
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Laat voldoende plaats tussen de bosjes zodat er voldoende lucht bij kan, zo gaan ze sneller en mooier
drogen. Maken ze een ritselend geluid als je ze vastneemt? Dan zijn ze voldoende gedroogd en
gebruiksklaar! Bloemen die nog niet volledig droog zijn kunnen hun kopje laten hangen. Regelmatig
voelen is dus de boodschap.
Afhankelijk van de temperatuur en de ruimte waarin ze drogen zullen de bloemen klaar zijn na 3 tot 6
weken. Ziezo, nu ben je volledig klaar om je eigen boeket samen te stellen! Tip: heb je momenteel niet
de juiste bloemen staan? Bezoek eens een pluktuin in de buurt.

Mieren: vervelend of nuttig?
Mieren jagen op ongewenste insecten zoals mijten en
larven van vlooien of vliegen. Het zijn ook echte opruimers:
ze eten kadavers van dieren en organisch afval zoals
fruitresten. Ze zijn ook zelf voedsel voor vogels. Ook
planten kunnen er baadt bij hebben doordat ze zaadjes
verspreiden. Heb je geen overlast van de mieren? Laat ze
dan gerust verder werken. Want op zich is de mier dus een
nuttig beestje in de tuin. Maar te veel is te veel. Als ze
zorgen voor overlast moet je ingrijpen. Wist je trouwens
dat mieren communiceren via geursporen op de grond?
Vind je er één, dan zal de rest zeker volgen.

Enkele tips om een mierenplaag te bestrijden:
•

Verhuizen: vul een bloempot met aarde en zet die ondersteboven op het mierennest. Na twee
weken zullen ze hierin hun nest gemaakt hebben en kan je ze verplaatsen.

•

Verjagen: je kan ze op een natuurlijke manier verjagen met aaltjes. Er bestaan ook enkele huistuin-en-keuken middeltjes zoals peper, koffiedik, gesnipperde ajuin of look. Leg dit op hun route.

•

Elimineren: Mieren kunnen niet tegen bakkersgist. Meng dit met evenveel keukenstroop en
plaats het in een schaaltje in de buurt van het nest. Of giet meerdere malen kokend water over
de nestuitgangen. Toch liever insecticiden? Plaats lokaasdoosjes in de buurt van het nest.
Doordat ze gesloten zijn kunnen kinderen en huisdieren er moeilijker bij. Er bestaan ondertussen
ook al ecologische varianten. Voor meer informatie neem je best contact op met een tuincenter.

Voorkomen is beter dan genezen
Mieren hebben een hekel aan bepaalde geuren. Volgende planten zouden de mieren op afstanden
moeten houden:
• Lavendel
• Afrikaantjes (ook wanneer niet in bloei)
• Goudsbloem
• Salie
• Basilicum
• Bieslook
• Rozemarijn
• Munt
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De mier en de bladluis
Mieren werken niet enkel goed onderling samen, ze hebben ook een samenwerking met de bladluis.
Bladluizen scheiden een zoet sap af genaamd honingdauw waar mieren dol op zijn. In ruil beschermt de
mier de bladluis tegen zijn natuurlijke vijanden zoals (de larven van) lieveheersbeestjes. Mieren
bestrijden kan dus ook een positief effect hebben op het aantal bladluizen in je moestuin.

Hoe water besparen in de (moes)tuin?
Water is onmisbaar voor je tuin, maar door de lange droge periodes wordt het steeds schaarser. Daarom
moeten we er verstandig mee omspringen. Hier zijn enkel tips om water te besparen en tegelijk je
planten een droge zomer te laten overleven.

Geef ’s avonds water
Om een te grote afkoeling van de grond te vermijden en om de planten tijdig te laten opdrogen, geef je
normaal best ’s morgens water. Maar bij hitte is het beter om ’s
avonds te gieten omdat het water anders te vlug verdampt.
Daarnaast bestaat het risico dat de bladeren zouden verbranden.
Opgelet: bij vochtige gewassen (zoals tomaat) is het beter om
toch ’s morgens te gieten omdat ze sneller last krijgen van
schimmels.

Spaar regenwater
De belangrijkste tip: probeer zoveel mogelijk water op te vangen
als het regent. Zoals met een regenton of waterput. Zo heb je een
mooie voorraad voor als het warmer wordt. Of zet een emmer in
je douche en vang het koude douchewater op. Je kan zelfs je
kookwater bewaren. Heb je een plonsbadje voor de
(klein)kinderen? Giet het water niet zomaar weg, maar geef het
aan je planten.

Vermijd uitdroging van de grond
Bescherm je bodem preventief voor droge én koude periodes met bodembedekking of mulching. Dit is
een natuurlijke techniek waarbij je de bodem toedekt met een laag tuinresten. Neerslag kan hierdoor
rustig in de bodem dringen en zo de onderliggende grondwaterlagen beter aanvullen. Maar de mulch
zorgt ook voor verkoeling en voorkomt verdamping. Bijkomend voordeel: het mulchmateriaal breekt af
waardoor het extra voeding (compost) levert en je minder moet bemesten.
Volgende materialen zijn geschikt: gazonmaaisel, stro, compost, lavagruis, champost, bladeren, hooi,
oogstresten,… Fijn materiaal mag je tot 5 centimeter dik strooien. Let op met gazonmaaisel: strooi niet
te dik maar gebruik verschillende dunne laagjes. Grof luchtig materiaal mag je tot 10 centimeter dik
leggen.
Mulchen doe je het best in het voorjaar, maar het kan geen kwaad om het nu nog te doen. Zorg wel dat
de grond voldoende vochtig is voordat je de mulch aanbrengt.
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Waterweetjes: wist je dat…
•

… regenwater beter is voor je planten omdat het minder kalk en mineralen
bevat?

•

… je beter één keer per week veel water geeft dan elke dag een beetje? Zo
gaan je planten actiever opzoek gaan naar water en krijgen ze diepere wortels.

•

… met een ingegraven bloempot of fles met gaatjes je water kunt geven en doseren tegelijk?

•

… je gras niet hoeft te besproeien? Het zal misschien een beetje geel worden, maar vanaf de
eerste regen wordt je gras weer helemaal groen!

•

… een gebrek aan water de oorzaak kan zijn van het doorschieten (= vroegtijdige zaadvorming)
van je planten? Dit komt vaak voor bij sla.

•

… planten voor 95% uit water bestaan?

Recept: Aardappelsalade met tuinkruiden
Ingrediënten voor 8 personen:
krielaardappelen
witte wijnazijn
mosterd
olijfolie
sjalotten (fijngehakt)
lente-uien (fijngehakt)
bladpeterselie (fijngehakt)
bieslook (fijngehakt)
dille (fijngehakt)
peper
zout

750 g
4 el
2 el
4 el
2
4
2 el
1 el
1 kl

Bereiding:
1. Kook de ongeschilde aardappelen in gezouten water of stoom ze gaar. Maak de
mosterdvinaigrette: meng de azijn, de peper, het zout en de mosterd in een kom. Voeg de
olijfolie toe. Doe de sjalotten, de peterselie, het bieslook en de dille erbij. Zet even apart.
2. Giet de aardappelen af en snij ze in vieren. Schep de nog warme aardappelen in een kom en
voeg de vinaigrette toe. Roer goed. Zet koel weg of serveer meteen.
3. Verdeel de aardappelsalade over de borden. Garneer met bieslook en dille.
Ideaal voor bij de barbecue!

6

