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********NIEUWSNIEUWSNIEUWSNIEUWS********    
jaargang 4 nummer 1: 1 november 2018 

Van de voorzitter Wim: “Winterklaar maken!” 
Winterklaar maken? Bij mij is dat het blad en andere plantenresten gewoon 
laten liggen. Dan is de bodem bedekt en gaat de langzame vertering gewoon 
door op de grond in plaats van op de composthoop. Een goed idee is, zoals op 
de lezing tijdens de jaarvergadering van Walter Savelkouls naar voren kwam, 
afgevallen bladeren en houtresten toe te voegen aan wat je al had aan dood 
materiaal. 
Nu het zo droog is en met de lage temperatuur van nu, zal het niet snel verteren om opge-

nomen te worden door de bacteriën en schimmels die in 
een goede tuingrond vertoeven. Het zal toch echt wel weer 
gaan regenen binnenkort en dan komen ook de schimmels 
weer tot leven. 
Voor de eerste echte nachtvorst kan je de bieten en winter-
wortels die nog in de grond zitten afdekken of inkuilen. 
Schorseneren en aardbeien kan je gerust in de grond laten 
zitten, tenzij het streng gaat vriezen. De herfstframbozen 
kan je nu goed afknippen en versnipperen en toevoegen 
aan de composthoop of op de vrije grond verspreiden.  

Ook mijn biomulch (levende mulch), zoals Phaecelia, mosterd en winterspinazie wachten 
rustig de winter af. Zij vriezen meestal af en bedekken dan de bodem. Als de spinazie over-
leeft dan gaat deze vroeg groeien en heb je een vroege oogst. 

 

Van de tuinbeheerder Max: 
“Ben je voorbereid op een herfststorm 
of sneeuwbui?” 
Ieder jaar zijn er toch weer moestuinders die zich laten 

verrassen door een herfststorm of een sneeuwbui… Ik kan het niet 
vaak genoeg zeggen. Ruim alles wat kan wegwaaien goed op: met 
name plastic kassen hebben het soms zwaar te verduren. Maar ook 
hebben we, meer dan eens, gezien dat de kooiconstructies niet 
bestand waren tegen een flink pak (natte) sneeuw. 
Dus zeg ik het nog maar een keer:  

                        “Ben je voorbereid op code rood?” 
 
 

Waarschijnlijk zijn velen het al vergeten, maar bijgaande foto is gemaakt op 
 10 december 2017: nog geen jaar geleden!!!  

 

Heb je al een agenda voor 2019: datum jaarvergadering is bekend! 
De jaarvergadering is gepland op maandag 11 maart 2019 20.00 uur. 
Nadere informatie hierover volgt t.z.t. 
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Snoeien: een paar tips 
Het is heel verleidelijk om nu je bessenstruiken te lijf te gaan met je snoeischaar… maar 
hou er rekening mee dat niet iedere struik het nu al waardeert dat je al aan zijn takken zit te 
knippen.  Wat je nu wel kunt snoeien: 

• De vroege frambozen: Hier mag je het hout die vruchten gedragen heeft aan de bo-
dem wegsnoeien, de nieuwe takken laat je staan, zij dragen de vruchten van volgend 
jaar.  

• De late frambozen : Deze snoei je met de grond gelijk.  De vruchten groeien op de 
takken die volgend jaar groeien.  

• Lavendel : Knip de uitgebloeide bloemetjes weg, laat het oude hout met rust tot begin 
volgend jaar in februari/maart wanneer je wel het oude hout terugknipt tot +/- 10-20 
cm van de bodem. 

 
Wacht zeker met volgende planten of struiken te 
snoeien, de opgeslagen energie in de plant moet 
weer naar de wortels van de plant : 

• Bessen (rode, witte, zwarte) 
• Kruisbessen  
• Fruitbomen 

 
 

Kijk ook eens wat er op onze eigen website staat: http://volkstuinaanschot.nl/  
Zie onder “tuinieren” en dan onder “snoeien” 
 

Wortelvertakkingen 
We hebben er dit jaar bij menige moestuinier gezien: bijzondere 
vormen. Het makkelijkst is die rare zomer de schuld te geven. Toch 
zijn er een paar zaken die hierin meespelen:  

• Te veel stalmest kan de oorzaak zijn van de wortelvertakkin-
gen. Worteltjes houden niet van erg veel mest. 

• Vertakkingen duiden op een storing in het vroege ontwikke-
lingsstadium, waardoor de normale ontwikkeling van de 
hoofdwortel wordt gestopt. De wortelplant probeert de storing 
te compenseren door nieuwe groeipunten aan te leggen. 

• Vertakkingen worden meest veroorzaakt door een slechte 
bodemstructuur: wanneer er veel kluiten in de opgebouwde 
rug of ondergrond zitten, komen vertakkingen regelmatig 
voor. 

Voor de moestuinier maakt dit natuurlijk helemaal niks uit, want de smaak is, als het uit je 
eigen tuin komt, geweldig. 
 

Vijf redenen om de moestuin NIET winterklaar te maken 
 

1. Gewasresten en boombladeren beschermen de bo-
dem tegen het winterweer. 

2. Aanwezige groenbemesters bevorderen de bodem-
vruchtbaarheid. 

3. Vogels, insecten en andere dieren vinden volop 
voedsel onder en tussen (resten van) planten. 

4. Het bodemleven is actiever in een bedekte of be-
groeide grond. 

5. Een ondiepe grondbewerking is optimaal voor de 
bodemvruchtbaarheid, zo blijkt uit onderzoek. Dat kan 
prima in het voorjaar. 

 

Phaecelia 


