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Van de redactie
Het werk op de tuin ligt in deze periode veelal stil. Toch hoef je in de winterperiode je hobby
niet te laten rusten. Lange winteravonden bieden een uitgelezen kans. Welke? Je kennis van
tuinieren te vergroten! De redactie heeft haar best gedaan u hier mee te helpen.
Snoeien altijd moeilijk gevonden? Ruud heeft er een uitvoerige studie van gemaakt. Lees
het artikel en het snoeien wordt daarna een fluitje van een cent.
Gerk kijkt altijd zijn ogen uit op de tuin. We zijn in onze vereniging bevoorrecht met zo’n lid.
We kunnen namelijk soms met hem meekijken als hij weer eens door zijn lens heeft
gekeken. Wie heeft hij nu weer gezien? Doe mee aan de prijsvraag!
Wilde u altijd al weten waar de dikste boom van Nederland staat? En hoeveel eieren er
gemiddeld in Nederland per persoon per jaar worden gegeten? Vergeet dan niet Theo’s
rubriek “Wist u dat…” te lezen.
Maak ook kennis met de muskusrattenvanger die actief is in het gebied rondom ons
complex. Vergroot je kennis op het gebied van pepino’s en schorseneren.
Misschien wil je ook wel eens een stukje schrijven voor de Riethoorn? Je kunt je bijdrage
sturen naar de redactie. Taalfouten? Dat is niet erg, de redactie haalt ze er zo nodig uit.
Wij wensen u veel leesplezier toe.
Namens de redactie,
Bert Drolenga

Inleveren kopij voor de Riethoorn van april 2016
voor
10 maart 2016
bij Bert Drolenga
bertdrolenga@casema.nl
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Van de Voorzitter
Het is al weer december 2015, wat gaat een jaar toch snel voorbij!
Bijna een jaar geleden is de Riethoorn voor het eerst digitaal
verschenen. Veel mensen lezen de Riethoorn op de website van onze
vereniging, zowel leden als mensen van buiten af. Ik ben telefonisch
benaderd door mensen van andere tuinverenigingen. Zij vertelden mij
dat zij op deze manier veel kunnen lezen over onze tuinvereniging en
dat vinden zij erg positief. Ook onder andere ons tuinreglement en onze statuten. Ook
vinden ze de beelden / plaatjes die op de website staan heel duidelijk. Kortom zeer positieve
reacties. Wij mogen hier als vereniging trots op zijn!!!!!!
Ons nieuwe clubhuis is bijna af. Nog een paar kleine dingen. De officiële opening zal op 16
april 2016 plaats vinden tijdens de plantjesmarkt. Ik hoop dat u, samen met het bestuur,
allemaal in de gelegenheid bent om hierbij aanwezig te zijn. De gemeente krijgt een
uitnodiging, zodat ze kunnen zien wat er bij onze vereniging gebeurt. Ook wordt dan de
naam van clubgebouw bekend gemaakt. En natuurlijk: de bedenker van de naam, de
winnaar van de prijsvraag. Laten we die dag er met zijn allen een onvergetelijk feest van
maken.
Ook dit jaar zijn er veel paden op de schop gegaan, het ziet er geweldig goed uit. Ik dank alle
leden die hier aan mee hebben gewerkt voor hun inzet!
Zoals u op het info bord hebt kunnen lezen zijn we terug naar Garant Zaden als
zaadleverancier. Laten we collectief deze zaden bestellen, zodat we een grote korting
kunnen realiseren.
Hierbij wil ik het bestuur bedanken voor hun grote inzet van het afgelopen jaar en verder
iedereen die aan de totstandkoming het clubgebouw heeft meegewerkt.
Namens het bestuur wens ik u fijne feestdagen en een Gezond Nieuwjaar.

Met vriendelijke groet,
Rob Brederode
Voorzitter
Pagina |7
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Van het bestuur
Beste leden,
Ons terrein wekt een verlaten indruk op deze korte en koude dagen. Toch gebeurt er nog
veel op de achtergrond binnen onze vereniging.
Voortgang clubhuis
Zoals de voorzitter al aangaf, is het clubhuis bijna geheel gereed. We zijn nog druk met de
laatste loodjes. Zoals het toegangspad naar het clubhuis, het meubilair, de drank- en
horecavergunning en de goedkeuring op brandveiligheid.
Schouw
Er is door de vrijwilligers weer veel tijd gestoken in het schouwen van alle tuinen. We
kunnen gelukkig constateren dat veel tuinders hun tuin netjes op orde hebben. Extra
aandacht zal er in 2016 uitgaan naar de 50 cm zone bij de toegangspaden en het schoon
houden van de sloot. Zie voor nadere bijzonderheden het verslag van de schouwcommissie
elders in deze Riethoorn. Zorgt u er in ieder geval voor dat u de strook van 50 cm naast het
toegangspad vrij en schoon houdt. De sloot naast uw tuin moet goed kunnen doorstromen.
Daarvoor moet de sloot voldoende diep en schoon zijn. De diepte in het midden van de
sloot moet 75 cm zijn en zeker het midden van de sloot moet vrij van begroeiing zijn. Als we
hier allemaal voor zorgen, scheelt dat de schouwcommissie een heleboel werk.
Evenementen
Theo Vergeer en Sjaak van der Salm hebben zich 15 jaar lang op positieve wijze ingezet voor
de evenementencommissie. Per 1 januari 2016 gaan zij er mee stoppen. Het bestuur
bedankt hen voor hun grote inzet. Denk alleen al eens aan alle tijd die zij jarenlang met veel
plezier in dit werk hebben gestopt. Alles in het belang van de vereniging. Hun vertrek uit de
commissie zullen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Wij zullen hier tijdens de komende
Algemene Ledenvergadering zeker op terug komen. Dat hebben zijn meer dan verdiend.
Wij zoeken voor de lege plaatsen in de evenementencommissie nieuwe mensen zodat de
komende evenementen door kunnen gaan. Heeft u belangstelling om samen met Inge van
Valen zich hiervoor in te zetten? Geef u dan op bij de secretaris!
De volgende evenementen staan voor komend jaar al gepland, zet deze data alvast in uw
agenda:
 Bowlen
o Woensdag 20 januari 2016
 Snoeicursus
o Zaterdag 6 februari 2016
 Planten/stekjes dag
o Zaterdag 16 april 2016
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Vrijwilligers
Namens het bestuur bedank ik iedereen die zich het afgelopen jaar heeft ingezet voor onze
vereniging. De vrijwilligers voor de bouw van het clubhuis, terreinbeheer, taxatiecommissie,
redactie van de Riethoorn, website, schouwcommissie, evenementencommissie en alle
overige vrijwilligers. Zonder jullie inzet zou onze vereniging niet zijn zoals hij is.

Vrijwilliger zijn...
Is vrijwillig
maar niet vrijblijvend
Is verbonden
Maar niet gebonden
Is onbetaalbaar
maar niet te koop
Is positief denken
is positief doen
Met als enige doel
voor jezelf en de ander
een goed gevoel!

Wij hopen u spoedig te kunnen treffen in ons nieuwe clubhuis.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,
Auke Laarmans, secretaris
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Ons nieuwe clubhuis
In April 2016 zal de officiële opening zijn van ons nieuwe clubhuis. Met dank aan de
vrijwilligers die geholpen hebben liggen we goed op schema. Hieronder nog een aantal
foto’s om een indruk te geven hoe het clubhuis er op dit moment aan de binnenkant uit
ziet.
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Verslag van de schouw over 2015
Zoals ieder tuinseizoen zijn er ook dit jaar weer een voorjaars- en najaarsschouw
uitgevoerd. De resultaten vallen in vergelijking met voorgaande jaren niet tegen, hoewel er
ook dit jaar weer een dertigtal tuinen niet op alle punten voldoende scoorden en dus voor
een herschouw in aanmerking kwamen. Het afgelopen seizoen had het bestuur als speciaal
aandachtspunt de grenzen van de tuinen aangegeven en daaraan heeft de
schouwcommissie dus extra aandacht besteed.
De erfscheidingen tussen de tuinen voldoen over het algemeen aan alle voorwaarden.
Toch zorgt de toegestane afstand van een grasveld tot aan de erfscheiding op veel tuinen
nog voor problemen. Op dit punt is het tuinreglement tijdens de ledenvergadering 2015
aangepast. Het is raadzaam om het tuinreglement hierop eens na te slaan, zodat dit punt
bij schouw van 2016 geen probleem zal opleveren.
Een andere punt van extra aandacht was de slootkant. Bij veel tuinen wordt hier veel te
weinig aandacht aan besteed. De schoeiingen zijn vaak in slechte staat en er staat veel te
veel onkruid langs de slootkant. Wie zijn schoeiing wil opknappen kan voor advies altijd bij
Peter van Rijnwoude terecht. Ook is bij de vereniging materiaal verkrijgbaar om een zeer
professionele schoeiing te maken.
De groei van de waterplanten in de sloot is echter het grootste probleem. De
schouwcommissie heeft de indruk dat meestal te lang wordt gewacht met het verwijderen
van de planten en dat dit probleem dan aan het einde van het tuinseizoen niet meer in de
hand te houden is. Wanneer vanaf het voorjaar gedurende het tuinseizoen regelmatig even
de waterplanten worden verwijderd, dan blijkt dit een klusje te zijn dat bijna geen tijd kost
en blijft de sloot tot het einde van het seizoen schoon en op diepte. Voor het verwijderen
van waterplanten uit de sloot worden door de vereniging allerlei gereedschappen ter
beschikking gesteld en dit kan dus geen reden zijn om het niet te doen.
De laatste grens van de tuin is de tuinzijde aan de algemene toegangspaden. Tijdens de
schouw is gebleken, dat deze zijde van de tuin vaak niet juist beplant is of te hoge hekken
heeft. Alle algemene toegangspaden hebben dit seizoen een opknapbeurt gehad: zij zijn
opgehoogd en alle tegels zijn recht gelegd. Zoals in de tuinreglementen is beschreven moet
een strook van 50 cm vanaf het openbare pad tot de tuin aan allerlei voorwaarden voldoen.
Iedere moestuin bezitter zal hieraan extra aandacht moeten gaan besteden. Zie hiervoor
een voorbeeld op de volgende pagina!
De data voor de (her-) schouw in 2016 zijn al bekend en zoals gebruikelijk hebben we ook
komend jaar weer extra aandachtspunten bij de schouw.
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Noot redactie: U kunt u voordeel doen met bovenstaande tekening “voorbeeld maatvoering tuin van 150 –
200 m2”. Let u ook speciaal op wat aangegeven is bij de strook van 50 cm vanaf het openbare pad tot uw
tuin.
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Schouw 2016:
Voorjaar:

28 maart
9 mei

t/m
t/m

3 april 2016
15 mei 2016 (herschouw)

De voorjaarsschouw van 2016 heeft als extra aandachtspunt de 50 cm strook langs de
algemene toegangspaden

Najaar:

10 oktober
21 november

t/m
t/m

16 oktober 2015
27 november 2015 (herschouw)

De najaarsschouw van 2016 zal net als het afgelopen jaar extra aandacht besteden aan
het onderhoud van de slootkant en schoeiing

Namens de schouwcommissie,
Jo van den Hoven
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In gesprek met …
Hans Zaal is de muskusrattenbeheerder in de
omgeving van ons volkstuincomplex. Het is eind
november. Later blijkt het een prachtige,
zonovergoten, bijna windstille dag te zijn. We
ontmoeten elkaar bij het parkeerterrein van ons
complex. Het is nog vroeg, de zon is net op en er is
nog geen tuinder te bekennen. Ik mag met Hans mee
en ben benieuwd naar zijn verhalen. Ik kom er al
gauw achter dat Hans graag en boeiend vertelt.
In gesprek met Hans Zaal…
Waarom heb je voor dit beroep gekozen, Hans?
“Als jongen wandelde ik veel met mijn grootvader, een prachtig mens! Hij plukte bloemen
voor mij aan de slootkant, maar ook in de sloot met behulp van een stok met een mes eraan.
Mijn opa was boomkweker. Hij heeft mij de liefde voor de natuur bijgebracht. Opa vertelde
mij dat als hij nog jonger was zeker bisamrattenvanger (bisamrat is een ander woord voor
muskusrat) wilde worden. Laat nou zijn kleinzoon jaren later rattenvanger worden! Mijn
kleindochter van zes jaar wil later ook rattenvanger worden net als opa. Mijn vader had een
meubelfabriek en wilde graag dat ik hem zou opvolgen. Ik heb het geprobeerd, maar dat
was het toch niet voor mij. Ik ben toen hovenier geworden en later ben ik gaan werken bij
Natuurmonumenten bij de Nieuwkoopse Plassen. Zo’n 25 jaar geleden ben ik als
rattenvanger begonnen. Eerst als premievanger, je kreeg dan per gevangen rat een bepaald
bedrag. Ik kreeg al na een paar jaar een vaste aanstelling. Het muskusrattenbeheer viel
vroeger onder de Provincie. Een paar jaar geleden is het overgegaan naar de
Waterschappen. Ik ben in dienst bij het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Het
Muskusrattenbeheer, de uitvoeringsorganisatie waarvoor ik werk werkt voor zes
waterschappen. Het gebied wat ik beheer ligt in het gebied van waterschap Rijnland.”
We rijden naar de westkant van de Heimanswetering, ondertussen vertelt Hans heel veel.
Waarom gaan we daar heen? Hans wil wat laten zien!
“Muskusratten verplaatsen zich van gebied naar gebied. Dit doen ze door de
“bovenwateren” als de Gouwe, Oude Rijn en Heimanswetering. De ratten verplaatsen zich
in het voorjaar en het najaar. Je moet als beheerder voorkomen dat er nieuwe ratten in
jouw gebied komen. Op die plekken waar het water uit de polder naar het bovenwater
wordt gepompt, plaats ik een lokaaskooi.”
We bekijken de kooi, Hans heeft er een poosje geleden twee appels ingedaan. De appels
zijn weg, maar er is geen muskusrat in de kooi! Dan maar twee nieuwe appels erin, de
volgende keer misschien beter. Hans vertelt verder. De Gnephoek, de polder waar we nu
zijn is een prachtige polder! Terwijl hij vertelt ineens: kijk een ijsvogel! Ik volg zijn hand en
ja in de verte zie ik nog net een blauwe streep. Wat een waarnemingsvermogen heeft die
P a g i n a | 14
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Hans! Er zijn niet veel muskusratten meer in deze polder. Als je voorkomt dat ze vanuit het
bovenwater de polder inkomen, hoef je er later niet meer zoveel te vangen.
Hans neemt me mee naar een perceel langs
de Hoogewaard. Er zijn een aantal klemmen
uitgezet langs de slootkanten. Je kunt de
plekken herkennen aan de bamboestok met
een oranje vlaggetje eraan. Alle klemmen
zijn leeg. Ik vraag mij af hoe je nu weet waar
je zo’n klem moet plaatsen. Hans legt mij dat
uit en ik kom tot de conclusie dat hij eigenlijk
een sporenzoeker is. Hoe gaat dat?
www.faunabescherming.nl
“Ik loop langs de slootkant, kijk naar de grond. Zie ik uitwerpselen liggen? Die van de
muskusrat zijn weer anders dan die van de bruine rat. Zie ik een glij- of trekspoor? De ratten
laten zich namelijk op hun buik in het water glijden. Zie ik voedselsnippers, afgeknaagde
stukken plant op het water drijven of op de kant liggen? Ik kan zien aan de tandafdruk op
de plantrest wat voor rat eraan gegeten heeft. De ratten zijn planteneters. Ze eten
bijvoorbeeld riet, zeebies en egelskop. Zie ik een verzakking op de oever? De dieren maken
namelijk een nestkamer ook wel bouw genoemd in de grond. De bouw is alleen via een of
meerdere gangen vanuit het water te bereiken. Als ik de indruk heb dat er een rat is, ga ik
het water in en voel met mijn voet of hand waar een gang zit. Voor de gang plaatst ik dan
een klem.”
Hans vertelt dat de dieren aanvoelen wanneer er een vorstperiode aankomt. Dan maken ze
een extra winterpijp op een diepte van ca. 40 cm. Bij een dikke ijslaag kunnen ze dan toch
hun nestkamer in. Benieuwd vraag ik: komt er een strenge winter aan? Hans heeft nog niet
de indruk en zegt er voorzichtig bij dat de dieren zich ook kunnen vergissen.
Hans vangt niet zoveel muskusratten. Dat betekent dat hij zijn gebied goed onder controle
heeft. Hij wordt ook regelmatig ingezet in gebieden waar veel meer muskusratten zijn, daar
is dan extra hulp nodig. Dit jaar zijn er in het hele gebied van de zes waterschappen al zo’n
24.000 gevangen. Hans maakt zijn vangmaterialen allemaal zelf. Hij doet dit zo dat er zo min
mogelijk bijvangst is. Met de komst van de otter in onze omgeving heeft hij de kooien
allemaal zo aangepast dat er beslist geen otter in kan komen. Hans heeft de beschikking
over goed materiaal. Hij moet er ook voor zorgen dat hij niet ziek wordt door contact met
ratten. De bruine rat kan namelijk ziekten overbrengen zoals de ziekte van Weil. Niet zo lang
geleden is ook ontdekt dat de bruine rat het zogenaamde Seoul virus kan overbrengen.
Hans had vroeger een terrarium met een aantal ratten voor voorlichtingsdoeleinden. Hij
heeft toen veel geleerd over de rat. Hij heeft gezien dat een rat wel 15 minuten onder water
kan blijven en zelfs nog lucht uit zijn pels kan halen. Een vrouwtjes muskusrat krijgt zo’n drie
keer per jaar jongen, 5 à 8 per worp.
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Ik merk dat Hans veel van vogels en van
planten weet. Hij is zelfs vorig jaar een
beetje beroemd geworden. 12 November
2014 ontdekte Hans een Afrikaanse
woestijngrasmus in de Gnephoek. Een
vogeltje dat in Noord Afrika al zeldzaam is en
nog nooit in West Europa was gezien. Hans
zocht contact met Adri de Groot (www.
vogeldagboek.nl) en ja hoor de waarneming
werd bevestigd. In de periode tot begin
december was het een uitje voor duizenden
vogelaars om deze kleine vogel te zien in de
Foto Adri de Groot, vogeldagboek.nl
Gnephoek. Hans vertelt bescheiden dat er
zelfs een deftige dame was, die hem om een handtekening vroeg. Gekker moet het toch
niet worden!, zegt Hans.
Onderweg maakt Hans mij attent op allerlei
vogels zoals de grote gele kwikstaart, de
grote zilverreiger en de ringmus. Hans ziet
elk jaar een aantal kievitsbloemen, een
zeldzame plant in het gras langs de
Molenwetering. Hij heeft de gemeente
gevraagd om er zuinig mee om te gaan nu er
ook Galloway runderen rondlopen. Hij heeft
ook het goudknopje ontdekt in het Zaans
Rietveld. Ook een zeldzame plant. Soms ziet
Hans planten die hij liever niet ziet, zoals de
grote waternavel, een woekerplant, een bedreiging voor de doorstroming van
watergangen. Hij geeft dit dan door aan een collega, die daar actie opneemt.
Kom je vaak bij ons complex, Hans?
“Af en toe. Ik loop soms de sloten af die om het complex liggen. In de jaren negentig heb ik
verschillende ratten daar gevangen.”
Ondertussen zijn we weer op de parkeerplaats. Ik heb gemerkt dat Hans geniet van zijn werk
en ik gun een beginnende jonge rattenvanger dat Hans zijn leermeester zal worden. Het zou
jammer zijn als zijn kennis over een aantal jaren als hij met pensioen gaat verloren zou gaan
voor de maatschappij.
Hans, hartelijk bedankt voor dit gesprek en fijn dat je ons complex muskusrattenvrij houdt!

Bert Drolenga
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Educatie
Tips, weetjes, ditjes en datjes voor de moestuinder

Fruitbomen snoeien
Het snoeien van fruitbomen is op zich geen ingewikkelde klus, maar er zijn wel een aantal
zaken waar je rekening mee moet houden.
Algemene regels
Er zijn een aantal algemene regels die altijd opgaan voor het snoeiwerk.
1. Het seizoen waarin gesnoeid moet worden is voor pitvruchten (appel en peer) anders
dan bij steenvruchten (pruim, abrikoos en kers);
2. Veel en sterk snoeien zorgt voor een sterke groei, waardoor de vruchtknopzetting in
gevaar komt. Je krijgt een boom nooit ‘klein’ door zwaar te snoeien, want: snoeien doet
groeien;
3. Niet snoeien bij vorst, snoei altijd bij droog weer;
4. Wonden groter dan 2cm altijd behandelen met een wondafdekmiddel;
5. Doel van de snoei is het ‘open’ houden van de structuur van de boom en het verhogen
van de opbrengst;
6. Voorkom met snoeien dat er kruisende takken ontstaan;
7. Twijgen dienen op 45 tot 90° van de stam te staan (90 ° komt vnl. voor bij leifruit);
8. Een twijg zit met een verdikking aan de stam, die verdikking blijft zitten en de dunnere
twijg boven de verdikking wordt weggesnoeid;
9. Bij een vruchtboom is de snoei de eerste 3 à 4 jaar gericht op het creëren van een goede
boomvorm, daarna is de onderhoudssnoei voldoende.
10. Een fruitboom bestaat uit een stammetje (dat ook wel harttak wordt genoemd) en een
paar zijtakken (gesteltakken). Uit die zijtakken groeit het zogenaamde vruchthout
waaraan de boom vanaf een bepaalde leeftijd gaat bloeien en na de bloei vruchten
vormt.
Onderhoudssnoei
Bestaat uit een aantal onderdelen, nl. het wegnemen van dood en ziek hout. Vervolgens
worden waterloten en takken die langs elkaar schuren weggenomen met als doel de kroon
‘open’ te houden. Bij wat oudere bomen is verjongingssnoei nodig.
Verjongingssnoei
Waar een wat oudere tak sterk doorbuigt ontspringt meestal een nieuwe, tamelijk steil
omhoog groeiende scheut. Iets voorbij die scheut moet de verouderde tak dan worden
afgesnoeid.
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Als er veel kaal hout (zonder sterke zijtakken) in een oude boom voorkomt, bestaat de
verjongingssnoei uit het helemaal verwijderen daarvan. Aangezien dit nogal ingrijpend is,
kan zulke zware snoei het beste over een paar jaar worden gespreid. Houd altijd de totale
vorm van de boom in de gaten.
Snoeien van pitvruchtbomen
De hoofdsnoei van pitvruchtbomen vindt plaats in de winterperiode tussen begin januari en
eind maart. Doe het nooit eerder, want dan zijn deze fruitbomen nog gevoelig voor ziektes,
zoals vruchtboomkanker. Deze schimmelziekte kan de stam en takken aantasten en
verspreidt zich vooral in november en december tijdens vochtig weer.
Kort voor de bloei snoeien werkt groeivertragend en heeft als voordeel dat er minder
hergroei ontstaat rond de snoeiwonden maar pas nu wel op voor het per ongeluk afbreken
van knoppen. Bij rassen (van appel, peer, kwee en pruim) die elk jaar een flinke
vruchtdunning nodig hebben kun je ook de sporenstelsels dunnen. Daarbij wordt dan steeds
het oudste deel van het spoor weggehaald. Snoeien rond april heeft ook als voordeel dat
de sapstroom op gang komt en snoeiwonden zich dan snel zullen herstellen met minder
kans op infecties.
Jonge boom snoeien
Bij een spilvorm wordt de koptak 1/3 teruggesnoeid en meestal ook de drie zijtakken
(gesteltakken) om de boom te laten groeien en te vormen. Het volgende jaar worden de
takken die gegroeid zijn op de insnoeiplaatsen weer voor 1/3 ingesnoeid. Dit blijft je
herhalen tot dat de boom de gewenste grootte heeft bereikt. Daarna snoei je de koptak en
de gesteltakken niet meer in en stopt de hoogte- en breedtegroei vanzelf. Door het
insnoeien van de koptak en de gesteltakken komen er kleine takjes aan de ingesnoeide
takken. Deze kleine takjes zijn belangrijk, dit worden namelijk de takjes waar vruchtknoppen
en later de vruchten aan komen (kortloten). Deze kleine takjes mag je nooit insnoeien! Hoe
ouder deze takjes worden, hoe meer vruchtknoppen, hoe meer vruchten.
Oude boom snoeien
Als uw boom de gewenste grootte heeft bereikt pas je
alleen onderhoudssnoei en/of verjongingssnoei toe. Bij
oudere bomen kunnen op de gesteltakken weleens lange
eenjarige loten ontstaan, dit zijn de zogenaamde
waterloten. Als de boom van binnen te vol is moet je deze
loten geheel verwijderen, nooit half doorknippen want dan
ontstaan er weer zijtakken aan en krijg je een boom in een
boom. Als er in de boom ruimte genoeg is mag je deze loten
laten staan (niet inknippen) en het tweede jaar ook niets
aan doen, zo ontstaat er een nieuwe vruchttak.
Waterloten
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Let bij het snoeien goed op wat bloem- en bladknoppen zijn, bloemknoppen ‘staan’ op de
tak en bladknoppen ‘liggen’ op de tak. Bij twijfel wachten met snoeien tot het voorjaar. De
eerste knoppen in de boom die groen worden zijn altijd bloemknoppen en bladknoppen
worden pas zo’n veertien dagen later ‘wakker’. Bij het ‘wakker’ worden van de
bloemknoppen kun je nog rustig snoeien.

Bovenste tak: houtscheut met hout- en bladknoppen.
Onderste tak: scheut met vruchttakken en kortloten, vruchthout.

Snoeien van steenvruchten
Deze bomen kun je in de winter beter niet snoeien. In deze periode kunnen ze namelijk
besmet worden met loodglansschimmel. Sommige rassen steenvruchten zijn hier erg
gevoelig voor. Daarom kun je steenfruit beter vlak na de bloei in april/mei of vlak na de pluk
in augustus/september snoeien.
Lange eenjarige takken (vooral bij pruimen) nooit half doormidden knippen want dan krijg je veel
groei in de boom en dat moet voorkomen worden. Daarom lange scheuten laten staan om
vruchthout te laten worden of geheel verwijderen als de boom te groot wordt. Wees altijd
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voorzichtig met het snoeien van steenvruchten. Op internet wordt soms het advies gegeven om de
eerste 5 jaar niet te snoeien.

Pruimen
De snoei is matig. Ieder jaar groeien de gesteltakken verder uit. Ze vormen eenjarige
scheuten die in de nazomer/vroege herfst tot de helft worden ingekort.
Kersen
Bij leivormen worden de jonge zijscheuten in de zomer tot op zeven bladeren ingesnoeid en
in de herfst nog eens op 3 à 4 knoppen.
Snoeien van leibomen
Het snoeien van leibomen vraagt meer aandacht dan het snoeien van gewone bomen. Het
is de bedoeling om een leiboom zo kort mogelijk tegen de muur of schutting te houden.
Bij aankoop van een leiboom zijn de takken gebonden aan een rek. Wil je de leiboom hoger
laten groeien dan wordt de top-tak voor 1/3 ingesnoeid. Wil je de leiboom breder laten
groeien dan worden de zijtakken ook voor 1/3 ingesnoeid op een onderoog (zie tekening).
Op deze snoeiplaatsen ontstaan jonge scheuten, die je eind van de zomer weer in de juiste
stand bindt. Deze handeling blijf je herhalen tot dat de leiboom de juiste hoogte en breedte
heeft bereikt, daarna snoei je de takken niet meer in. Dit insnoeien wordt gedaan als de
boom in rust is (januari – februari).

Op de bestaande lei-takken vormen zich jonge scheuten, deze laat je doorgroeien tot dat er
zich 6 tot 8 goede bladeren zijn ontwikkeld, daarna haal je de top er uit. Zijn er reeds kleine
scheutjes aanwezig die niet groeien, daar doe je niets aan (vruchthout). Na een aantal
weken zullen er weer nieuwe scheuten ontstaan op de plaats waar je eerder hebt getopt,
na 2 goede bladeren haal je weer de top er uit. Dit blijf je herhalen zolang de boom groeit.
Door dit toppen ontstaan er lager op de scheut kleine korte scheutjes die tot vruchthout
worden gevormd. Deze korte scheutjes mag je nooit meer wegsnoeien, want daar groeien
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de vruchten aan. De scheuten die getopt worden moeten ongeveer 15 cm uit elkaar staan,
zijn er te veel scheuten dat kun je er een aantal wegsnoeien tot aan de basis (geen stompje).
Bij bestaande leibomen kun je sterke lange takken die teveel zijn bij de basis weg snoeien
op 1 cm (klein stompje). Daaruit ontstaan weer jonge scheuten die je op de zelfde manier
behandelt als hier boven omschreven.
Advies: snoei nooit te zwaar in een leiboom, dit geeft altijd een te sterke hergroei.
Voor meer informatie over snoeien en een woordenlijst van gebruikte termen in dit artikel
verwijs ik naar de website:
http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/sites/default/files/files/informatie_snoeien.pdf

Ruud Schaft
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Vergeten groenten
In de vorige aflevering van ‘Vergeten groenten’ heb
ik het over een kleurrijk boontje gehad, de Borlotti
(kievietsboon). In deze aflevering wil ik een
minderkleurrijke groente voor het voetlicht
brengen, namelijk de schorseneer.
Algemeen
Schorseneer is een tweejarige plant uit de composietenfamilie (samengesteldbloemigen)
en bloeit in het tweede jaar met citroengele bloemen. De plant heeft een penwortel, die
een krukachtige, bruine schil heeft. De groente
wordt ook wel ‘keukenmeidenverdriet’ of
‘huisvrouwenleed’ genoemd omdat het bereiden
van de groente veel werk is en er bij het schillen
een kleverig melksap vrijkomt. De groente is na de
Tweede Wereldoorlog in vergetelheid geraakt.
Sinds 1995 is de schorseneer aan een voorzichtige
comeback begonnen. De smaak lijkt op asperges,
zacht nootachtig en kruidig en worden ook wel
‘armeluis asperges’ genoemd.
Herkomst
De schorseneer is vanuit het Middellandse Zeegebied naar de Lage Landen geïmporteerd in
16e eeuw. De naam is volgens sommigen afgeleid van het Italiaanse woord voor zwarte
adder, ‘scorzone’, maar veel waarschijnlijker is dat de Italianen de schorseneer ‘scorza nera’
of ‘scorza negra’ doopten, wat "zwarte schil" betekent.
Teeltwijze
Schorseneren worden op goeddoorlaatbare grond geteeld. Zandgrond is daarvoor het
meest geschikt. Op kleigrond doet de plant het ook goed, maar het rooien van de wortels
zonder deze te beschadigen is op kleigrond erg lastig. Zaai ter plaatse tussen maart en half
april op rijen van 30 cm met een onderlinge afstand in de rij van ca. 5 cm. Bij te vroeg zaaien
kunnen de planten gaan bloeien, maar de wortels blijven wel eetbaar. De grond moet goed
diep los gemaakt zijn en niet bemest zijn met verse mest.
Oogsten en bewaren
De oogst begint vanaf eind september tot eind februari. Eerder of later oogsten gaat ten
koste van de smaak. De wortels zijn winterhard en kunnen de gehele winter, zolang de
grond niet bevroren is, worden geoogst. De wortels kunnen tot 60 cm lang worden. Voor
de oogst wordt er langs de wortels een diepe sleuf gegraven, waarna ze uit de grond kunnen
worden gehaald.
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Schorseneren worden het best bewaard bij
een temperatuur van 0 à 5 °C. In de koelkast
kunnen schorseneren zeker een week
bewaard worden. Schil de schorseneren,
snijd een stukje van de kop en de wortelpin
af en was de groenten daarna zorgvuldig
maar kort in koud water. Niet al te rijpe
schorseneren kunt u op een koele vochtige
plek tot bijna vier maanden bewaren.
Ziekten
Meeldauw en witte roest is een veelvuldige
voorkomende aantasting. Op zich geen
groot probleem, daar we enkel de wortelen
nodig hebben. Deze blijven gespaard van de
ziekte. Probeer hier dan ook geen onnodige
herbiciden te gebruiken en creëer eerder
grotere afstanden tussen je gewassen tegen
het overbrengen van infecties op andere
planten. Het is aan te raden om het
plantafval van de schorseneer (blad e.d.)
niet te composteren. De kans dat de
schimmel in de composthoop overleeft is vrij
groot met gevolg dat deze zich door de hele
tuin verspreidt.
Voedingswaarde
De voedingswaarde van 100 gram verse schorseneer is:
Energetische waarde
Koolhydraten
Eiwit
Vet
Vitamine C
Vitamine B1
Vitamine B2
Kalium
Calcium
IJzer
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Recept: Schorsenerenquiche met spekjes (voor 6 personen)
Voorbereidingstijd: 15 minuten, kooktijd: 75 minuten
Ingrediënten voor het deeg:





200 gram bloem
snufje zout
100 gram boter
ongeveer 60 milliliter water

Ingrediënten voor vulling:










400 gram schorseneren
olijfolie
zout en peper
paar takjes tijm, alleen de
blaadjes
150 gram spekreepjes
3 eieren
125 milliliter melk
125 milliliter slagroom
nootmuskaat, het liefst
versgeraspt

Met schorseneren kun je een heerlijke quiche maken. De schorseneren smoor je met wat
tijm in de oven. Deeg uitrollen en een taartvorm bekleden. Vullen met de schorseneren en
gebakken spekjes en een half uur later heb je een lekkere quiche!
Doe 200 gram meel en een snufje zout in een kom. Snijd de boter in stukjes en kneed het
door het deeg. Voeg nu ongeveer 60 milliliter water toe en kneed een stevig deeg dat niet
meer aan je handen plakt. Pak het deeg in plasticfolie en leg het minimaal 30 minuten in de
koelkast.
Verwarm de oven voor op 200 graden. Schil de schorseneren en snijd ze in stukken. Bestrijk
ze met een beetje olijfolie en bestrooi ze met de tijmblaadjes. Leg ze op een bakblik en bak
ze nu in 20-30 minuten beetgaar. Let op: de onderkant kan snel verbranden dus hou ze in
de gaten. Haal ze uit de oven en verlaag de temperatuur naar 180 graden.
Rol het deeg uit met een deegroller en bekleed een goed ingevette taart of quichevorm.
Bak de spekreepjes en leg de schorseneren en spekreepjes in de taartvorm. Klop in een kom
de eieren, melk en slagroom met peper en zout. Giet voorzichtig over de schorseneren en
spekreepjes. Rasp er wat nootmuskaat over en bak de taart in ongeveer 45 minuten
goudbruin. Serveer de quiche met een frisse salade. Eet smakelijk!
Ruud Schaft
P a g i n a | 24

www.tuinverenigingspoorzicht.nl

De Riethoorn – Januari 2016

Van een Tuinster – Pepino
De pepino (Solanum muricatum) is een plant uit
de nachtschadefamilie (Solanaceae),
net
als
tomaat en aubergine. De vrucht wordt ook wel
appelmeloen of meloenpeer genoemd. De plant
is overblijvend, aan de basis verhout, slap, vaak
liggend en wordt tot 1 m lang. De bloemen groeien
in trossen in de bladoksels. In open toestand zijn de
bloemen 3-4 cm breed en bestaan uit vijf blauwe
en/of witte kroonbladeren.
De pepino is een ronde of ovale 10-15 x 8-10 cm grote bes. De kleur van de dunne schil is
geel met roodbruine vlekken of strepen. Het lichtgele, zachte, zeer sappige, zoete
vruchtvlees smaakt naar meloen, ananas en peer en een vleugje komkommer. De pepino is
erg gezond door het hoge vitamine C gehalte. Er bestaan zaadhoudende en zaadloze rassen.
Bij zaadhoudende rassen bevat de centrale vruchtholte talloze, plat-afgeronde, circa 3 mm
grote, beige zaden.
De plant kan in België en Nederland ook in de broeikas worden gekweekt. De plant kan
worden vermeerderd door zaaien of stekken. Een uit zaad opgekweekte plant kan na vier
of vijf maanden al bloemen produceren, een stek zal nog eerder bloeien.
Meloenpeer zaaien
Zaai de pepino zaden vroeg in het voorjaar binnen in potjes. Verdeel een aantal zaadjes per
potje en dek af met plastic folie. Zaai altijd 30 tot 40% meer. Er is nooit 100% kieming en
zwakkere kiemplantjes kunnen gelijk weg gegooid worden. Zorg dat de grond constant
vochtig en warm blijft. Na ongeveer 14 dagen bij 20°C komen de jonge meloenpeer plantjes
op. Het plastic folie kan dan verwijderd worden. Als de kiemplantjes 5 cm groot zijn, kunnen
ze worden opgepot. Doe 1 plantje per potje. Zet vervolgens de opgepotten meloenpeer
plantjes op een zeer lichte plek.
Meloenpeer kweken
Wanneer het buiten mooi weer is, kunnen de jonge planten buiten afgehard worden. Als
het ’s avonds onder 10°C wordt, moeten de planten weer naar binnen. De Meloenpeer
planten kunnen in de moestuin, kas of een pot geplant worden, als de temperatuur niet
meer onder de 10°C komt. De planten groeien optimaal al ze op een warme en zonnige plek
groeien. Een meloenpeer plant groeit niet hard, het duurt erg lang voordat de eerste
vruchten geoogst kunnen worden. In een kas groeien ze beter en produceren de planten
meer vruchten.
Een pepino plant is een meerjarige plant, mits hij vorstvrij overwintert. Snoei de plant flink
terug en bewaar de terug gesnoeide plant boven de 10°C. Geen hem in deze periode niet
tot nauwelijks water. In het voorjaar als de temperatuur omhoog gaat zal de meloenpeer
plant weer gaan uitlopen. Doordat de plant dan veel groter is geeft hij eerder en meer
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vruchten.
Wanneer is de vrucht rijp?
Je controleert of je een rijpe vrucht hebt door er met de vingers voorzichtig op te drukken.
Een rijpe vrucht geeft dan iets mee. De schil moet ook echt geel zijn. Een groene meloenpeer
is nog niet rijp. Je kunt een rijpe meloenpeer ongeveer 3 dagen in de koelkast bewaren. Een
nog niet rijpe vrucht rijpt goed na op kamertemperatuur.
Wat kan ik met de pepino?
 vruchtvlees in stukken snijden en zo eten
 vruchtvlees besprenkelen met likeur en serveren bij ijs
 verwerken in een milkshake of als sorbetijs
 in salades gecombineerd met ham en avocado
 uithollen en vullen met krap of vleessalade op een buffet
 uithollen en vullen met een vruchtensalade van meloenpeer, aardbeien en appel
 vruchtvlees roerbakken (bijvoorbeeld in plaats van aubergine)
Waar let ik op bij het schoonmaken en bereiden van pepino?
Halveer de vrucht, verwijder de eventuele pitten en de kern. Snijd het vruchtvlees
vervolgens in partjes. De schil is niet eetbaar. Het vruchtvlees verkleurt snel. Besprenkel het
daarom met citroen- of limoensap.
Kelly de Rijk – Markerink
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Evenementen
De Evenementencommissie nodigt u allen uit om,
net als voorgaande jaren, een gezellig avondje te gaan

BOWLEN
op woensdag 20 januari 2016 , bij de Bowlingbaan, Sportlaan 3
Ontvangst met koffie om ca. 19.30 uur en precies om 20.00 uur starten we met bowlen.
Dan moet u de bowlschoenen dus al hebben gepast en aan hebben!
U krijgt 2 consumptiebonnen en een lekker bittergarnituur.
Voor de winnaars is er een prijs en ook uw partner is welkom.
Om ca. 22.00 uur gaan we, na de prijsuitreiking, weer op huis aan.
Dit feestje kost u € 10,- per persoon, opgeven is betalen en vol is vol!
Wilt u meedoen, dan graag opgeven uiterlijk dinsdag 12 januari bij
ivanvalen@hotmail.nl of Bieslookpad 5
SNOEI – MIDDAG

Op zaterdag 6 februari 2016 om 13.30 UUR
wordt een snoeicursus gegeven door de heer Tijmen van den Dool.
We verzamelen bij de loods, daarna krijgen we wat theorie en vervolgens gaan we de
tuinen op om in de praktijk de bessen- en fruitbomen te behandelen.
Noteer het in uw Agenda er komt GEEN aparte uitnodiging meer!
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het tuinjaar, op wat prei, andijvie, boerenkool en spruitkool na, al weer is afgelopen
we weer dik tevreden mogen zijn met opbrengsten van groenten, fruit en bloemen
“Garant zaden” weer terug op het oude nest en voor 2016 onze leverancier weer is
vergeet dan niet om de ingevulde zaadlijst vóór 1 jan. 2016 in te leveren bij Bart
u bij ondergetekende terecht kunt voor zonnebloem-, afrikaan- en parkietenpl. zaad
afrikanen telen op de tuin, een goede werking heeft tegen de aaltjes in de grond
het weer een genot is, na de grote opknapbeurt, om over onze tuinpaden te fietsen
we van dieren houden maar dat hazen, fazanten en muizen bij ons niet welkom zijn
onze geprezen weidevogel de “Grutto” de Nationale Vogel van 2015 is geworden
de jaarlijks vereiste onderhoudsbekalking van de tuin het beste in de winter kan
dan ook fruitbomen hun portie koemestkorrel vragen maar nooit tegelijk met kalk
kalk o.a. een uitstekend middel is tegen knolvoet bij alle koolsoorten
watergekoelde motoren, waterpompen etc. afgetapt moeten worden of afdekken
een stukje gaas op glad hout al menigeen tegen uitglijden heeft beschermd
de voorspellingen zijn: een nat voorjaar 2016, oorzaak; weerfenomeen “El Nino”
er een plant is die de stank uit de riolen kan houden en het water kan zuiveren
de wortels van deze plant dan wel in het rioolwater moeten hangen
de bacteriekolonie rond de wortels zich voedt met stoffen uit dat water
dit tegelijk 25 % minder energie kost t.o.v. de huidige manier van water zuiveren
hierdoor straks de zuiveringsinstallaties mogelijk in de woonwijken verrijzen
de Ned. Kippen 10,5 miljard eieren produceren waarvan twee derde voor export is
de eierconsumptie in Nederland 190 stuks per hoofd per jaar is
de slogan: “Dagelijks een ei, hoort er bij” dus hier nog lang niet op gaat
het weer een uitstekend suikerjaar is met opbrengsten van 90 ton bieten per ha
er soms bijna 18 % suiker in zit, dus ruim 16.000 kg suiker per ha
dit aan ieder gelegenheid biedt om in 2016 veel “Zoete broodjes te gaan bakken”
als we een cirkel om Nederland trekken, de gemeente Lunteren het middelpunt is
de Filipijnen uit 7100 eilanden bestaat en 10 keer zo groot als Nederland is
er veel kokospalmen staan en dat al velen er van meer dan 100 jaar oud zijn
de ideale Nederlandse appel “Lola” heet en bijna op alle keuringspunten hoog scoort
de dikste boom van Ned., omvang 854 cm, in Middelburg heet: “Vleugelnootboom”
we wo. 20 jan. 2016 weer gaan BOWLEN en dat u zich hiervoor al kunt opgeven bij:
ivanvalen@hotmail.nl of Bieslookpad 5
er op zaterdagmiddag 6 februari een SNOEICURSUS(JE) gegeven wordt in en om de tuin
U hoeft zich hiervoor niet aan te melden maar uw komst is in uw eigen belang
er elders in dit blad uitvoeriger op deze onderwerpen wordt ingegaan
ondergetekende u allen Fijne feestdagen en een gezond, groeizaam 2016 toewenst
Theo Vergeer
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Foto’s opknappen Bramenpad
Het afgelopen jaar zijn de toegangspaden op ons complex opgeknapt. Hieronder een kleine
impressie hoe de handen uit de mouwen werden gestoken op het Bramenpad.
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Moestuinplanner
Op internet staat sinds kort een gratis moestuinplanner. Leuk voor de beginnende
tuinder om eens naar te kijken.
http://www.zelfgroentekweken.nl/moestuin-planner/

Drainage aanleggen
Heeft u last van een te natte bodem in uw tuin? Een goed aangelegde drainagebuis
helpt u om van dit probleem af te komen. Het aanleggen van een drainage is niet zo
moeilijk en u kunt het zelf doen! Op de volgende website vindt u uitleg en tips voor
het aanleggen van drainage in uw tuin: http://www.drainagebuizen.nl/drainageaanleggen/

Prijsvraag
Wie is deze noeste volkstuinder die in weer en wind zijn tuingereedschap aan het
poetsen is?

Onder de goede inzenders wordt een kruiwagen mest verloot.
(Uitgesloten van deelname is degene die op de foto staat afgebeeld!)
Uw antwoord kunt u voor 1 februari 2016 opsturen naar Gerk Kooy:
gerk.kooy@ziggo.nl
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Ruilen...
Van ruilen komt huilen is een bekend spreekwoord. Een negatieve benadering voor een
mooie manier van besparen. Want wat doe je met spullen die je niet meer gebruikt, gooi je
die weg of geef je ze weg? Het de laatste jaren steeds gangbaarder geworden om spullen
en/of diensten te ruilen, al dan niet ondersteund door diverse professionele hulpmiddelen
(website, betaalmiddelen, ruilwinkel e.d.).
Op onze tuin wordt ook veel
geruild, onderling en hoe groter
je ‘netwerk’ is, hoe meer er te
ruilen valt. Is dat netwerk klein of
niet aanwezig, dan kan je altijd
nog plantjes en zaad of
gereedschap - tot voor kort - bij
de ingang van ons tuincomplex
achterlaten in de hoop er een
mede-tuinder een plezier mee te
doen.
Zo heb ik een paar plantjes
meegenomen, waarvan ik het
vermoeden had dat het paprika
of peper was. In mijn platte bak
hebben deze planten het prima
gedaan en toen het wat kouder
werd, heb ik een paar planten in
een pot in de huiskamer gezet,
met een mooi resultaat zoals op
de foto hiernaast zichtbaar is.
Het systeem werkt, maar wat nu als je iets zoekt? Stel dat ik een gele courgette zou willen
telen (aan 1 plant heb ik genoeg). Zou het dan niet handig zijn als ik van een mede-tuinder
zo’n plant of wat zaad kan krijgen in ruil voor wat anders? Dat vergt toch wel enige
organisatie, waarbij een prikbord met vraag en aanbod of een website een heel handig
middel kan zijn.
Ik zou graag van mede-tuinders willen horen of er interesse en/of behoefte is aan een
systeem om vraag en aanbod met gesloten beurs (ruilen) op te zetten, om overbodige zaden
of plantjes aan te bieden, al dan niet voor een tegenprestatie. Een soort marktplaats voor
onze moestuin.
Reageren? Mail naar Ruud Schaft (r.schaft@twin-r.nl) of loop eens lang mijn tuin
(Coniferenpad 5).
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HOBBYKASSEN
Dave Storm Hobbykassen biedt u hobbykassen, muurkassen, broeibakken,
serres, kassen op maat, enz. tegen een betaalbare prijs.
Wij kunnen aan elke vraag voldoen,
want maatwerk is onze specialiteit.
Wij leveren en plaatsen de kassen door geheel Nederland.
Tevens demonteren wij eventueel ook uw oude kas
en voeren wij de materialen af.
Bezoek ook eens onze website www.broeikassen.com.
Hier kunt u terecht voor al uw vragen en een geheel vrijblijvende offerte.
U kunt ons ook telefonisch bereiken via telefoonnummer
071-4084166 of 06-53935039.
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