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Nieuws van LEVENSLUST 
 

 
 

Van de Voorzitter 
 

We hebben 2020 achter ons gelaten en zijn alweer in de 
2e maand in het nieuwe jaar. Alle voorbereidingen voor 
een nieuw, hopelijk mooi, tuinseizoen zijn gedaan en nu 
is het wachten op wat hogere temperaturen, wat droger 
weer en dan kunnen we aan de slag. 
Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er niets gebeurt. 
Langs de Wildbaan wordt hard gewerkt om het gaas te 
bevestigen aan de palen die vorig jaar zijn geplaatst. 
 

 
 

Op verschillende plaatsen wordt gesnoeid en gesnipperd 
en ieder lid is natuurlijk druk bezig met het maken van 
plannen: waar ga ik e.e.a. zaaien en planten. In eerdere 
afleveringen van de nieuwsbrief is hier al eens aandacht 
voor geweest, dus kijk nog eens terug op onze website 
en snuffel eens in het archief met ‘oude’ nieuwsbrieven. 
Binnenkort zal ieder lid van de tuinwinkel wel een 
berichtje krijgen dat de bestelde artikelen kunnen 
worden afgehaald en dan komt het echte werk weer een 
beetje dichterbij. Ook binnenshuis kan al wat worden 
voorgezaaid en voorgekiemd. 
Wanneer het zover is dat we buiten aan de slag kunnen 
moet de grondtemperatuur toch wel wat hoger zijn 
geworden. Om te kiemen hebben zaden toch een 
bepaalde temperatuur nodig. Daarnaast is het ook 
belangrijk dat we ervoor zorgen dat we onze planten en 
struiken van voldoende en juiste voeding voorzien. Kijk 
eens wat er op een zak (organische) mest of kunstmest 
staat vermeld. Allerlei elementen die een plant nodig 
heeft om te groeien, net zoals ook wij, mensen, voeding 
nodig hebben. 
In eerder verschenen nieuwsbrieven hebben we al 
aangegeven dat alle verenigingsactiviteiten op een laag 
pitje staan. De maatregelen om verspreiding van het 
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COVID-virus tegen te gaan zijn voorlopig 
nog te streng om de maatregelen die wij 
hebben genomen terug te draaien of zelfs 
te versoepelen. Denk daarbij aan het 
toegangsbeleid van de tuinwinkel, de 
werkzaamheden van de 
onderhoudscommissie worden op kleine 
schaal uitgevoerd, de toiletten zijn 
beperkt geopend en de kantine is niet 
geopend. Jammer voor dit moment, maar 
we gaan er van uit dat in de loop van het 
jaar hierin verandering kan komen. 
Het bestuur vergadert op dit moment ook 
niet zoals we gewend zijn: met z’n allen 

in het tuinhuis. Met enige regelmaat is er 
overleg door het DB en wordt de rest van 
het bestuur bijgepraat of zonodig om 
advies gevraagd. Dit alles betekent zeer 
waarschijnlijk ook dat in maart geen ALV 
kan worden gehouden. Wel wordt er hard 
aan gewerkt om alle stukken over 2020 op 
orde te maken, zodat we alle leden in 
ieder geval op de hoogte kunnen stellen 
over hoe het met onze vereniging in 2020 
is gegaan. U hoort hierover nog van ons. 
Wat opvalt is dat er erg veel 
belangstelling is voor het huren van een 
tuintje. Misschien is het ook niet zo 
vreemd. Veel mensen zoeken een gezonde 
vorm van ontspanning en dat is nu 
eenmaal mogelijk op zo’n lapje grond op 
ons complex. Helaas hebben we niet 
zoveel tuintjes beschikbaar om iedere 
belangstellende aan een tuintje te 
helpen. 

 
SNOEIWERK 
Het kan nog net voordat de fruitbomen uit 
gaan lopen. Snoei bij droog weer en zeker 
niet tijdens een periode van vorst. 
Verwijder zwakke en kruisende takken bij 
peren- en appelbomen. Snoei de 
hoofdscheuten met een derde terug, 
zodat er een evenredig verdeeld 
takkengestel ontstaat dat behoorlijk open 
is in het midden. 
Halveer het aantal zijscheuten dat langer 
is dan 30 cm. De kortere kun je met rust 
laten. 
Verwijder dode takken en doe dat ook 

met zieke en zwakke takken. 
Ook wanneer je appel- of perenboom een 
goede oogst oplevert, gezond is en er 
goed uitziet, kan hij baat hebben bij een 
goede snoeibeurt. Door de takken genoeg 
ruimte te geven en meer fruit dragende 
zijscheuten te stimuleren, krijg je meer 
oogst. 
Het is bij fruitbomen snoeien belangrijk 
dat snoeiwonden goed kunnen genezen. 
Werk daarom altijd hygiënisch: zorg dat 
je snoeischaar scherp en schoon is. Dit 
voorkomt de verspreiding van ziektes. 
Snoeihout kun je best afvoeren. Wanneer 
dit lang in de tuin blijft liggen, kan dit 
besmet raken met schadelijke zwammen 
als bijv. ‘meniezwam’ (kleine rode 
stipjes). Ook zieke takken moeten worden 
afgevoerd om verdere verspreiding te 
voorkomen. 
 
Sta+HHR-5: CvT 
In eerdere afleveringen in onze 
nieuwsbrief heb ik het al eens 
aangegeven: Om onze vereniging “goed” 
te laten functioneren zijn er allerlei 
regeltjes en verplichtingen en soms is het 
niet altijd leuk om daarmee in aanraking 
te komen. Het bestuur dient op de 
naleving hiervan toe te zien, maar 
specifiek gebeurt dit door de Commissie 
van Toezicht. De werkwijze is vastgelegd 
in het HHR. 
Hier staat dit als volgt omschreven: “De 

commissie van toezicht heeft de zorg 
voor de controle op de naleving van de 
verplichtingen door de leden zoals in dit 
reglement beschreven. Zo nodig neemt 
zij preventieve maatregelen, signaleert 
overtredingen en neemt actie om deze 
overtredingen te beëindigen. De 
commissie is bevoegd om namens het 
bestuur met de leden in contact te 
treden en aanwijzingen te geven teneinde 
het reglement te doen naleven. De 
commissie doet voorstellen aan het 
bestuur tot het vervallen verklaren van 
het lidmaatschap in de gevallen dat een 
lid weigerachtig is de aanwijzingen van 
de commissie op te volgen.” 
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In de praktijk komt het er op neer dat 
enkele bestuursleden regelmatig een 
rondje over het complex lopen en 
vervolgens bespreken wat zodanig afwijkt 
van de regels dat betreffende tuinlid 
hierover een schrijven moet krijgen. 
Hierin wordt een korte omschrijving van 
het probleem gegeven [vaak overlast van 
bloeiend en zaaiend onkruid; verkeerd 
geplante bomen of struiken; aardappelen 
op verkeerde plaats; afvalhoop] en wordt 
ook een termijn gesteld waarin dit moet 
worden opgelost. Wanneer dit niet 
binnen de gestelde termijn is gedaan 
volgt een 2e brief waarin betreffende 
tuinlid nadrukkelijk wordt gewezen op de 
verplichtingen en ook op eventuele 
consequenties. Dit betekent dan meestal 
een gesprek met enkele bestuursleden en 
in het uiterste geval een voorstel tot 
beëindiging van het lidmaatschap. In de 
meeste gevallen komt het gelukkig niet 
zover. Vaak zijn persoonlijke 
omstandigheden van leden de oorzaak 
van langere periode van geen activiteiten 
op de tuin met overlast voor anderen als 
gevolg. Vervelend voor alle betrokkenen 
maar toch iets wat niet gewenst is op ons 
complex. Zorg dat het niet zover komt 
dat u een berichtje krijgt van de CvT. 
Meestal betekent dit dus dat er iets niet 
in orde is. 

 
MAAK EEN TEELTPLAN VOOR DE 

MOESTUIN 
Het leuke van een moestuin is dat je kunt 
eten uit eigen tuin. Maar ervoor zorgen 
dat er altijd voldoende is en niet te 
veel  oogsten in de eigen tuin valt nog 
niet mee. 

 

 

Zet eerst alle informatie op een rij zoals 
vruchtwisseling (zie kader) en gewenste 
hoeveelheden groenten per week of 
maand van het jaar. Dat is een leuk 
puzzeltje dat het gemakkelijkst gemaakt 
kan worden op een teeltplanformulier. 

 
Teeltplan is jaren bruikbaar 

De eerste keer is het opstellen van een 
teeltplan en een zaaikalender best een 
klus. Maar alebij zijn ze de jaren daarna 
ook bruikbaar en je hoeft ze alleen hier 
en daar wat bij te stellen. Het bekijken 
van een teeltplan van anderen is 
leerzaam. Wanneer je op internet zoekt 
op 'teeltplan moestuin' kun je diverse 
plannen bekijken en als voorbeeld 
gebruiken. 
 

 

VRUCHTWISSELING 

Het aantal vakken voor de teelt van 
groente dient minimaal 6 te bedragen. 
Dan is een vruchtwisseling van 1 op 6 
mogelijk, waarbij eens in de zes jaar 
dezelfde gewasgroep of plantenfamilie op 
hetzelfde stukje grond terugkomt. Dat is 
bijvoorbeeld bij koolgewassen de 
minimale eis. Het meest eenvoudige 
vruchtwisselingsschema is: 
1. Peulvruchten 
2. Koolgewassen 
3. Bladgewassen 
4. Vruchtgewassen 

5. Wortelgewassen 
6. Aardappelen 
Daarbij komen het jaar na de 
peulvruchten de koolgewassen, daarna de 
bladgewassen enzovoort. Maar afhankelijk 
van de behoefte kan de tuin in meer 
vakken ingedeeld worden. 
 

 

VOORTEELT, NATEELT, TUSSENTEELT 

Met een strakke planning is het mogelijk 
om bij veel teelten nog een voor- of 
nateelt te doen. Soms zijn zelfs drie 
teelten mogelijk: na een vroege slateelt 
bijvoorbeeld kan nog gemakkelijk twee 
maal sla of een ander bladgewas geteeld 
worden. 
 
En wanneer u in het seizoen twee 
vierkante meter ruimte voor sla nodig 
hebt, kunt u daarvoor steeds dezelfde 
plek gebruiken, maar u kunt de sla ook als 

voor- en nateelt bij andere bladgewassen 
of zelfs op andere vruchtwisselingsvakken 
plaatsen. 
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BLIJF REKENING HOUDEN MET 
VRUCHTWISSELING 
Er zit echter één grote adder onder het 
gras: bij het uitvoeren van voor- of 
nateelten wordt vaak de vruchtwisseling 
verstoord. Let er dus goed op dat de 
belangrijkste gewassen in het eigen 
vruchtwisseling vak blijven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit luistert het nauwst bij de 
koolgewassen ofwel de kruisbloemigen. 
Daartoe behoren bijvoorbeeld ook 
radijsjes, raapsteeltjes en meiknolletjes. 
Deze teelten lenen zich goed als 
voorteelt, maar mogen nooit op een 
ander perceel komen dan wat voor de 
koolgewassen is bestemd. Anders gaat het 
mis met de vruchtwisseling en is een 
knolvoetaantasting vaak het gevolg. 

 
 

Wat te doen in februari 
 

Februari is de laatste maand in rij van de 
meteorologische winter en vormt zo de 
overgangsmaand tussen winter en lente. 
De ideale periode dus om de moestuin te 
gaan voorbereiden. 
Deze maand staat gekend voor zijn koude 
en gure dagen, al laten de weergoden het 
dit jaar wat afweten. We verwachten een 
periode van zachte temperaturen overdag 
afgewisseld met lichte vorstperiodes 's 
nachts. Start met een aantal 
moestuinklusjes en haal de lente toch al 
even in huis! 

Voorzaaien in een tuinkas 
 

Omdat februari nog een koude maand is 
om te zaaien of te planten, kan je 
binnenshuis of onder koud glas beginnen 
met het voorzaaien. In de eerste helft van 
de maand maak je de serre of kweekbak 
klaar door het glas te reinigen en de 
grond voor te bereiden zodat er in de 
tweede helft van deze maand kan worden 
voorgezaaid. 
 

Bekalking van de grond 
Planten hebben een bepaalde zuurgraad 
van de grond nodig om optimaal te 
groeien. De Ph-waarde is de factor die de 
zuurtegraad van uw grond bepaalt. 
Gemiddeld dient men ervan uit te gaan 
dat er 1 maal per 2, 3 jaar bekalkt moet 
worden. Op tuinen die regelmatig worden 
bemest met organisch materiaal behoeft 
er minder kalk gebruikt te worden. Op 
kleigrond zoals wij die meest op het 
complex hebben is de gemiddelde PH 7,5- 
8. Om de Ph waarde van uw grond te 
bepalen kunt u in de tuinwinkel een 
bodemtester van Ecostyle kopen. In 
iedere verpakking zitten 8 testen, 
voldoende voor een aantal jaren. 
 
Bekalking kan in 2 periodes worden 
uitgevoerd n.l. in het najaar of in het 
vroege voorjaar voor de grond bewerkt 
wordt. Bij een normale bekalking is 
ongeveer 1 kg per 10 vierkante meter 
voldoende. In het voorjaar is het aan te 
raden DCM zeewierkalk of ECOstyle A-Z 
kalk te gebruiken omdat deze wat zachter 
is. Bekalken dient te gebeuren op tuinen 
waar nog niets op staat. Als er al wat 
geteeld wordt mag je niet tussen de 
bestaande beplanting kalken. Ook mag de 
bekalking niet tegelijk met andere 
bemesting worden uitgevoerd. Een juiste 
bekalking kan ook een positieve invloed 
hebben op een aantal ziektes en 
gebreksymptomen zoals neusrot bij 
tomaten. In de tuinwinkel kunt u Dolokal, 
A-Z kalk van Ecostyle of DCM zeewierkalk 
kopen. 


