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Kwekerij E. Duivenvoorden
aardbeienplanten en pioenrozen
Ook voor particuliere verkoop

Turfspoor 57
2165 AW Lisserbroek
Tel. :
Fax:
Mob.:
Email:

0252-410701
0252-421304
06-51318630
aardbei@xs4all.nl

www.kweduivenvoorden.nl

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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Van de redactie
Het is alweer november als ik dit stukje schrijf en we zitten nog steeds middenin bizarre
tijden. Gelukkig hebben we een tuin waar we ons kunnen ontspannen op een veilige manier.
Leo is net drie weken in het buitenland geweest en in die tijd lag de verantwoordelijkheid
voor onze tuin geheel op mijn schouders. Niet heel erg in deze tijd van het jaar, want mijn
geliefde onkruid groeit wat trager en er is wat minder te oogsten. Echter, voor zijn vertrek
had Leo kleine andijvieplantjes gepoot in de kas en die moest ik regelmatig water geven.
Maar ja, wat is nou regelmatig? Af en toe schrok ik ’s nachts wakker van waanbeelden van
zieltogende plantjes en hongerige, doch olijke fazanten die de kas binnen struinden, omdat
ik vergeten was de deur dicht te doen. Gelukkig is het allemaal goed gegaan en kunnen we
binnenkort gewoon zelf de andijvie eten!
In deze editie gaat het onder andere over bemesting: koemest, kunstmest, paardenmest,
geen mest? Ik heb de verschillende invalshoeken verzameld in de ‘Wist u dat’. Verder een
geheel groene bijdrage van Nelleke Dorsman; een heel inspirerend artikel dat ons aan het
denken en aan het wandelen zet, afgeroomd met twee heerlijke recepten voor een beetje
extra energie.
Helaas moeten we het voortaan stellen zonder de belevenissen van tuinman Ruud Schaft,
die zijn tuin opzegt vanwege zijn verhuizing. Jammer, zijn stukjes waren altijd erg gezellig
om te lezen. Ruud, dankjewel voor je bijdragen!
Ach, en dan is er nog een interview, een recept en bijdragen van de voorzitter en de
secretaris om te lezen en weer mooie foto’s, want daar waren vorige keer veel reacties op.
En dan plaatsen we er nog meer. Zo zijn wij.
Veel plezier met deze editie en namens de gehele redactie wens ik u fijne feestdagen en de
allerbeste wensen voor een gezond 2021!
Liesbeth Rodenburg (Dillepad 3)

Inleveren kopij voor de Riethoorn van april 2021
voor
10 maart 2021
bij Liesbeth Rodenburg
redactie@tuinverenigingspoorzicht.nl
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Bestuur
Voorzitter

Rob Brederode (Cl.03)
voorzitter@tuinverenigingspoorzicht.nl

Secretaris

Ton van Dijk (C0.07)
secretariaat@tuinverenigingspoorzicht.nl

Penningmeester
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06-20960847
(na 19:00 uur)

06-83044291
06-41310335
06-24805047

Inname / uitgifte tuinen
Inname en
Uitgifte tuinen

Kees de Rijk (Er.20)
ledenadinistratie@tuinverenigingspoorzicht.nl

Contributie en
gebruiksvergoeding Ruud Jansen (Co.14)
penningmeester@tuinverenigingspoorzicht.nl
tuin in bruikleen

06-41310335
06-83044291
(na 19:00 uur)

NL90INGB0003163510

Commissies

Terreinbeheer KZ
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Rob Brederode
Henk van Iperen
Rob Mulder
Rob Oostweegel
Bart Plooij
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Vincent Willers

Taxatiecommissie

Gijs de Jong
Albert Martens
Huug Oppelaar

Bouwcommissie

Henk Voskuilen
bouwzaken@tuinverenigingspoorzicht.nl

Redactiecommissie
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Websitecommissie

Schouwcommissie

Evenementencommissie
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Kantine in
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Bart Plooij
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Paul Bröking
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Bertus Mensing
Albert Martens
Huug Oppelaar
Ton Vervaet
Sjaak van Vliet
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As.18
Cl.02
Bi.09
LZT
Bi.07
Cl.04
LZT
Di.15
Er.13
Di.19
As.15
Er.08

Fabian en Kelly de Rijk
stekkie@tuinverenigingspoorzicht.nl

Emmy Hollamby
Sabine van der Graaf
Theo Gijtenbeek
Schoonmaak
Bertus Hooijer
Clubgebouw
Jeanette van der Most
Alison van Rijn
Nely Vis-van den Berg
Matthea Zeilstra
Jo van den Hoven (coördinator)
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Kees de Rijk
& Pootaardappelen
zaden@tuinverenigingspoorzicht.nl
John Bontje
Groenvoorziening
Sjaak Bontje
Bertus Hooijer

Cl.16
Er.01
LZT
Cl.04
Co.21
Co.04
Er.05
Cl.12
Bi.09
Er.20
Bi.06
Br.05
Cl.04

Diverse werkzaamheden
Bert Edens
Ruud Ferwerda
Piet van der Lede
Jos Pels
Karl Pieterse
Marcel Pels
Marcello Scheltinga
Wouter Spek
Inge van Valen
Ton Zevenhoven
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Correspondentieadres
Tuinvereniging Spoorzicht
Rietveldsepad 2a
2408 ZH Alphen aan den Rijn

Agenda 2021
Vergaderingen
2
2
13
20
4
1
6

februari
maart
april
april
mei
juni
juli

Bestuursvergadering
Bestuursvergadering
Bestuursvergadering
Alg. Ledenvergadering
Bestuursvergadering
Bestuursvergadering
Bestuursvergadering

3
7
5
12
2
7

augustus
september
oktober
oktober
november
december

Bestuursvergadering
Bestuursvergadering
Bestuursvergadering
Alg. Ledenvergadering
Bestuursvergadering
Bestuursvergadering

Schouwdata
Voorjaar 2021:
 22 maart t/m 28 maart 2021



3 mei t/m 9 mei 2021

Najaar 2021:
 6 september t/m 12 september 2021



18 oktober t/m 24 oktober 2021

Evenementen
Helaas kunnen we als vereniging op dit moment geen evenementen organiseren. De
wettelijke regelgeving is dusdanig streng dat wij met onze middelen, het Stekkie en de
buitenruimte, niet weten hoe we het gezellig, maar ook veilig kunnen houden. Zodra de
situatie verandert of iemand toch een goed idee heeft om iets te organiseren laten we dat
via de mail aan iedereen weten.
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Van de Voorzitter
Het einde van het jaar 2020 is in zicht
Wat we het laatste deel van dit jaar allemaal voor onze kiezen
hebben gekregen, is niet helemaal rozengeur en maneschijn. Helaas
is er nog geen einde gekomen aan de corona, maar laten we hopen
dat begin 2021 iedereen de vaccinatie kan krijgen en weer op de
normale manier alles kan uitvoeren.
Zoals we allemaal weten, hebben we eind oktober/begin november
weer inbraken gehad, er is weer gigantisch huisgehouden. Door de
inbraken hebben vele tuinders veel schade geleden. Voor ons betekent dit weer contact
leggen met de politie en alles regelen. Kees en ik gingen controleren op welke tuinen er was
ingebroken en Kees stelde de leden op de hoogte. Ook voor het bestuur betekent dit veel
werk om er achter te komen of iedereen wel aangifte gedaan heeft.
We hebben diverse firma’s laten komen voor een goed camerasysteem en gekeken en ons
laten adviseren over wat voor ons het meest geschikt was. De werkzaamheden voor dit
project zijn allemaal door vrijwilligers uitgevoerd. Op 3 december worden de camera’s en
verlichting bij het hek gerealiseerd.
Ook zijn wij als bestuur blij dat iedereen zich in deze moeilijke tijd heeft gehouden aan de
regels die de corona met zich meebracht. Wat ook een positieve werking heeft gehad, is dat
de schouw dit jaar stukken beter was dan het jaar daarvoor; laten we dit vasthouden.
Iedereen heeft ook weer de zaadgids ontvangen voor 2021. We kunnen weer een bestelling
plaatsen voor ons nieuwe seizoen en onze gedachten laten gaan over ‘wat ga ik eens voor
nieuws zaaien op mijn tuin’. De korting die wij van Garant krijgen, gaat naar de leden. Vorig
jaar was dit 30%.
Tot slot wil ik hierbij alle vrijwilligers bedanken voor de grandioze inzet voor de vereniging.
Namens het bestuur wensen wij alle leden prettige feestdagen en een goed uiteinde toe.
Laten we 2021 beginnen met een schone lei en in goede gezondheid.

Met vriendelijke groet
Rob Brederode
Voorzitter

Pagina |9

www.tuinverenigingspoorzicht.nl

Van het bestuur
De meesten van u zullen de afgelopen tijd wat minder vaak op ons complex geweest zijn,
hooguit om wat rommel op te ruimen, nog wat te oogsten, vast wat te spitten en voor een
gezellig kletspraatje. Ook zijn velen van ons druk geweest met het herstel van deuren, sloten
(niet die natte) en ramen. Sommigen zelfs twee keer.
Toch, als u er komt, kijk dan eens naar al die “oude” mannen die rondrennen met allerlei
gereedschap en kruiwagens om inbraakschade te repareren, om de plantsoenen mooier te
maken, troep op te ruimen, verlaten tuinen weer verhuurbaar te maken, etc.
Ook is er de afgelopen tijd veel werk verzet dat niet zo opvalt. Er is bijv. ca. 100 meter sleuf
gegraven om de kabels in te leggen voor camera’s en extra verlichting. Er zijn palen in beton
gegoten om de camera’s en de schijnwerpers aan te bevestigen. Trouwens, de sleuven
hebben ze ook weer stiekem dichtgemaakt.
Dit is allemaal gebeurd door onze ‘stille’ vrijwilligers (als ze werken maken ze nog aardig wat
lawaai) die soms meerdere ochtenden per week aanwezig zijn om te helpen het complex
op orde te houden.
Rob, onze voorzitter, noemt ze de “desert storm” groep (Irak, weet u nog wel…..). Ze gaan
ook echt als een wervelwind over het complex, alleen laat deze storm géén rommel achter.
We hebben ook nog een corona-proof ALV achter de rug. Het was enerverend, eerst
mochten we met 60 bij elkaar komen, toen werd het 50 en we zijn geëindigd met 30. Al met
al was het een rustige vergadering waar wel een aantal goede voorstellen werden gedaan
door jullie. Dit heeft na enig onderzoek er in ieder geval toe geleid dat we nu twee
compostbakken van 1x1x1 meter kunnen gebruiken.
Voor ons 40-jarig bestaan kunnen we helaas nog niets plannen. Op dit moment weet
niemand waar we op 4 november 2021 aan toe zijn. Ik heb de notariële akte er op
nageslagen, het is echt 4 november volgend jaar. We hebben dus nog wat tijd en hopelijk
kan er toch nog iets leuks worden georganiseerd.
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,
Ton van Dijk
Secretaris
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De tuinvereniging in beeld
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Groene voornemens en veel vitamine G
Geïnspireerd door vele creatieve ondernemers die in deze dagen allerlei verwenmomenten
en/of een verwenlunch of -diner bedenken om het toch wat gezelliger te maken, bedacht
ik ook iets: een Groene Doe dag vol Groene inspiratie, die ook nog eens Groen smaakt en
tot Groene Voornemens kan leiden.
Op de sites www.staatbosbeheer.nl en www.natuurmonumenten kun je alvast een Groene
Voornemenswandeling kiezen.

Maar voordat je gaat wandelen, maak je eerst een heerlijke
Groene Smoothie om alvast wat power binnen te krijgen. Het
makkelijkste is om de ingrediënten in een blender te mixen:
Fruit: 1 banaan en 2 kiwi’s
Groente: 3 handjes spinazie, andijvie of boerenkool uit de
moestuin
Dit alles mengen met yoghurt of sinaasappelsap. Om de
smoothie wat steviger te maken kun je wat havermout
toevoegen.
Onze Groene Voornemenswandeling gaat vandaag naar De Groene Jonker te Zevenhoven.
Vind je het leuk om vogels te spotten, dan is dit een unieke locatie. Als we 100 meter
gelopen hebben, valt het ons op dat we echt heel veel vogelgeluiden horen. Dus neem je
verrekijker mee en voor in je rugtas een thermosbeker koffie. De wandeling is ongeveer
3km. De paden zijn erg smal, dus anderhalve meter afstand houden is moeilijk, maar daar
heeft de boswachter wat op gevonden: eenrichtingsverkeer, overal staan bordjes met pijlen
die je kunt volgen. Het is een gebied in aanleg, dus het mag nog wel wat groeien. Er zijn
verschillende kleine, uitgegraven plassen waar je watervogels kunt spotten zoals de
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lepelaar, wilde eenden, de visdief. Tussen het riet zie je soms de rietzanger. Natuurlijk zie je
in de lente- en zomerperiode veel meer vogels. Elk seizoen is het er anders en mooi. Het
gebied is hier en daar wat moerassig en er staan verschillende bankjes waar je kunt genieten
van de rust.
Na de wandeling kun je een heerlijke Groene Tuinsoep maken.
Ingrediënten:
koolzaadolie biologisch, 2 tabletten groente- of kruidenbouillon, biologische parelgort en
een worteltje kurkuma, (alles Ekoplaza), verschillende soorten groente uit de moestuin: ui,
prei, bleekselderij, wortel, pastinaak, zoete bataat, 2 tenen knoflook en kruiden als
peterselie en selderij.
Fruit een fijngesneden ui in een paar eetlepels koolzaadolie, doe er de bouillontabletten bij
en wat water. Voeg twee handjes parelgort toe en een fijngesneden worteltje kurkuma ,
voeg meer water toe. Was en snij alle groenten en doe dat bij de bouillon, laat de soep
koken en zet het vuur laag. Doe als laatste de kruiden en de fijngesneden knoflook erbij en
laat de soep nog een poosje pruttelen.
Eet smakelijk!
Wat natuurlijk niet mag ontbreken op zo’n dag is een Groen boek:
Groen Geluk van Lodewijk Hoekstra is een boek vol tips op het gebied van Groen en
duurzaam leven. Het is een heel inspirerend boek!
En tijdens het lezen van zo’n boek kunnen ook Groene voornemens ontstaan zoals deze:
Groene bloembollen, ik bedoel natuurlijk biologische bloembollen, is een logische keuze.
Toch is nog minder dan 0,3 procent van de Nederlandse bollenteelt biologisch. Bij biobloembollen worden zowel in de teelt als bij de bewaring geen pesticiden gebruikt! En dat
is beter voor het milieu, voor jou en zeker voor de insecten in je tuin.
www.bijenstichting.nl
www.ecobulbs.nl
Dan nog een oproep:
Word lid van Omroep Groen, word lid van de aarde!
Als deze nieuwe omroep in januari 50.000 leden heeft, kunnen ze starten en aandacht
besteden aan Groene en duurzame onderwerpen. Ik verheug mij erop!
www.omroepgroen.nl

Een heel Groen
en inspirerend 2021!
Nelleke Dorsman

P a g i n a | 16

www.tuinverenigingspoorzicht.nl

In gesprek met …
Donderdag 5 november is het gelukkig mooi weer
voor een interview met Daan Sauer aan het
Erwtenpad, voor mij een nieuw gezicht. Dat is-ie
voor meer mensen wellicht, want Daan, zijn vrouw
en twee zoons zijn pas in april dit jaar bij de
vereniging aangeschoven. Nadat ik een beker thee
heb gekregen, steek ik van wal:
In gesprek met Daan Sauer
Zag je tuin er al een beetje uit zoals nu?
Nee, het was helemaal leeg, er stond ook geen
huisje op. Mensen noemden dit de boomgaard,
omdat er eerst alleen maar fruitbomen op stonden.
Die zijn er door de vereniging allemaal uitgehaald. Ik
heb het stuk grond netjes gefreesd opgeleverd
gekregen met de mededeling ‘er kunnen hier en
daar nog wat wortels zitten, succes’. Ik heb het dus
naar eigen inzicht in kunnen richten en dat is wel
heel leuk.
Want jij doet deze tuin samen met je vrouw en twee zoons?
Klopt, mijn vrouw Marjoleine heeft nog niet veel mee kunnen werken, omdat ze bezig is
met een opleiding, ze wordt lerares. Ze studeert in februari af en dan kan ze volgend jaar
volle bak meehelpen in de moestuin. Ik heb twee zoons, Ferdinand en Diederik; Ferdy is
bijna 7 jaar en Diederik is bijna 5 jaar. Ze hebben allebei ook een eigen stukje op de moestuin
en dan kunnen ze zelf groente en radijsjes verbouwen en dat vinden ze geweldig. Vooral de
jongste vindt het heel erg leuk om me te helpen. De oudste houdt zijn eigen tuintje schoon
en dan gaat-ie spelen en doen. De jongste vindt het heel erg leuk om mij te helpen met
scheppen en plantjes neerzetten en dergelijke. Mijn vrouw is meer van het een beetje
bijhouden en hier en daar wat onkruid plukken. Het idee was ook een vrije plek voor de
jongens te hebben, dat ze lekker kunnen ravotten en doen, lekker in de modder kunnen
spelen als ze daar zin in hebben. En ook kunnen ze zien waar hun eten vandaan komt. Ze
gaan ook meer eten. Worteltjes en radijsjes vonden ze vies, maar als ze uit hun eigen tuintje
komen, zitten ze die hier rauw op te eten. Toch een andere wereld ineens voor ze. Ze
hadden ook bietjes, maar omdat je die niet rauw kan eten, vonden ze dat niks. Die oudste
had kennelijk bonen van me gepikt en toen kwam er ineens een bonenstaak omhoog, maar
daar heeft hij dus ook de peultjes uitgehaald en die zat hij gewoon rauw te eten. En ze zijn
de baas over hun eigen aardbeien!
Wat doe jij voor werk?
Ik ben bierbrouwer bij Heineken. Een heel andere tak van sport. Ik werk in Zoeterwoude en
om die reden zijn we ook naar Alphen verhuisd vijf jaar geleden. Deze moestuin is voor de
vrijheid en mijn hobby barbecueën. Dat kan hier veel beter dan thuis. Het geeft mij een
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beetje rust dat ik het hier kan doen. De rook waait mooi weg en zo kan ik twee hobby’s,
tuinieren en barbecueën, mooi combineren.
Wat is jouw aanpak, wat is jouw visie met deze tuin?
Eerst hebben we een plan gemaakt, ruimte maken voor de jongens en ruimte voor onszelf
om lekker te kunnen zitten, en toen bedachten we wat we zouden verbouwen, wat vinden
we lekker en hoe kunnen we dat zo ecologisch mogelijk doen. We zijn gaan kijken welke
planten we bij elkaar konden zetten in dezelfde vakken om in ieder geval een beetje diverse
teelt te hebben. We zijn tegen chemische bestrijdingsmiddelen en ook het mesten doe ik
liever met gewoon compost dan dat ik daar koemest voor gebruik. Koemest is prima, maar
composteren vind ik beter en dat is dus iets waar ik komend jaar naar toe wil werken, een
goedwerkende composthoop die 60 graden interne temperatuur krijgt en dus alles kan
verwerken, zelfs zevenblad. Als je er goed over nadenkt, al de voedingstoffen die er in zitten,
die wil je niet kwijt. Na een tijdje komt die compost er bijna als aarde uit en dan kun je het
gewoon over je land verdelen. Het is een beetje proberen; kijken wat werkt en wat niet.
Ik las ook in de Riethoorn van april dat er ook wel eens opvangadressen gezocht worden
voor egels en dat lijkt me wel wat hier. Ik ben al aan het nadenken geweest over het bouwen
van een egelhuis. Ook om wat terug te doen voor de natuur. Ik verbouw hier, dus ik verstoor
de grond ook. Egels eten slakken en hopelijk veenmollen.
Wat doe je nog meer wat betreft natuurlijke bestrijding?
Ik heb witte vlieg in de kool gehad en daar heb ik water met gekneusde brandnetels, zodat
die sappen vrijkomen, overheen gegoten en eigenlijk ben ik er van af. Ik heb het twee keer
gedaan en gek genoeg werkt het. Het is ook afdoende tegen luizen.
Als je aan de jongens zou vragen, wat vinden jullie het leukste op de tuin, wat zouden ze dan
zeggen?
Ik denk toch wel de schommel, dat geldt voor allebei en verder denk ik toch wel alle beestjes
die ze hier vinden. Er zijn heel veel salamanders, heel veel kikkertjes, en dat vinden ze super
interessant. Zeker die oudste, dat wordt wel een bioloog, die gaat eerst de salamandertjes
redden als ik ga grasmaaien en dan zet hij ze in zijn tuintje uit, in hun huisje zoals hij dat dan
noemt. Die oudste denkt ook dat hij alle vissen kan vangen hier uit de sloot en daar is-ie dan
heel lang mee bezig. Ze zijn gewoon lekker bezig en aan het ravotten
Ik vind ook je barbecue heel bijzonder, wat is het?
Ze noemen het een UDS, een ugly drum smoker. Het is een oud
olievat dat omgebouwd is tot smoke barbecue. Door middel van
etages erin te maken, kun je er warm en koud in roken. Ik ben
momenteel koud aan het roken, vandaag lekker zalm en kaas. Het
was een van de eerste vragen die ik stelde aan Kees, is het
toegestaan op je tuin te barbecueën? Dat is prima toegestaan,
alleen geen open vuur. Ook als ik spareribs maak, gaan we die rond
een uur of 6 lekker hier eten, en dat is heel relaxed, en dat geeft je
toch wel een gevoel van vrijheid. Een beetje vakantie, vijf minuten
van huis af.
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Hierna lopen we een rondje door de tuin en legt Daan al wijzend alles uit:
Fruitbomen, om het speelveldje van de jongens heen, ook een beetje om de wind af te
vangen die altijd van een bepaalde kant komt. Ik maai het gras en verder is dit stuk van hen,
met schommels en zandbak.
Net voorbij de smoker een stukje kruidentuin, de jonge stekken van de aardbeien in potten,
dan het tuintje van Ferdinand met een enorme Indische kers er in. Hij heeft ‘m zelf
opgekweekt op school en hij is er erg trots op. Het is een plant die veel rupsen aantrekt, dus
als je die tussen je andere groente in zet, is dat een soort biologisch middeltje om de rupsen
van je groente af te houden.
Dan volgt een bak met kruiden: anijs, basilicum, bieslook, oregano. De rucola blijft ook maar
doorgroeien, dat spul vermeerdert zich continu. Dan Diederik z’n tuintje, je ziet hier dat
papa wat heeft ingepikt voor de peperplantjes, voor de paprika.
Langs de slootkant, heb ik een soort hek gemaakt, mede
voor de jongens dat ze niet zo makkelijk bij het water
komen, en daar heb ik een soort aardbeienplank van
gemaakt (zie foto). Ik wilde niet alleen zo’n stom hekje
neerzetten en ik heb vaak gezien dat aardbeien het in
hoge bakken goed doen. Die bakken kon ik via
Marktplaats gratis ophalen, dus die heb ik op het hek
geplaatst en uiteindelijk zit er ook een zongestuurd
bewateringssysteem op. Door een zonnecollector geeftie elke dag twee keer water, dat kost geen energie, het
water zuigt ie gewoon uit de sloot op en dan drogen die
bakken niet uit. Dat werkt perfect.
Dit was het courgetteveldje, we hebben de hele straat
van producten kunnen voorzien. Het is bizar wat daar
van af komt. Volgend jaar zet ik er weer drie neer, want
iedereen was er heel blij mee en de courgettesoep van
mijn vrouw is echt top!
In dit vak staan alle kolen, de boerenkool is het laatst
geplant en uitgedund toen de andere vakken leeg waren
en er staat voorlopig genoeg boerenkool voor dit
winterseizoen. We proberen de soorten een beetje door
elkaar heen te zetten. Met de rode kool moet ik nog wat
ervaring op gaan doen. Ik denk dat ik ga kijken naar de
voeding die ik de planten geef, misschien willen ze iets
meer kalium hebben, eierschaal, kijken of ze iets meer
knollen willen gaan vormen.
Hier hebben de bonen gestaan, die stonden over de rode kool heen. Dus toen de rode kool
nog kleine plantjes waren, konden ze veilig groeien tussen de bonen, dan gebruik je ook je
tuin beter. Want eronder heb je vaak een leeg stuk. En dan de aardappelen, daar waren we
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ook zo blij mee. We hadden Texla, een roodschillige aardappel, ook resistent tegen
aardappelziekte gelukkig.
Dan de spruitjes, die doen nog niet helemaal wat ik wil, we hebben er al twee porties van
gegeten, alleen is het nog geen mooi, stevig knolletje en ik denk dus aan wat kalium en zo,
daar moet ik me een beetje in gaan verdiepen. En ik heb nog vrij laat in het seizoen wat
nieuwe slasoorten geplant, buiten de kas, dat groeit beter, in de kas schieten ze heel snel
door.
We planten eigenlijk alles in bakken en dat heeft een beetje met de jongens te maken, dat
ze weten: dit stukje is groentetuin, daar mag je niet in. Het stuk waar de pompoenen hebben
gelegen dat is een beetje hun domein in het begin van het jaar, dan komt de buurjongen
erbij en dan zijn ze met z’n drieën bezig om een hele waterloop te maken en dat kan thuis
niet. Daar ploeg je niet de hele tuin om voor een put.
Heb je nog tips voor de buren?
Eerder een tip van de buren: ik kom vaak op tuinen en de meesten hier die komen de tuin
op, pakken een schoffel en gaan dan al schoffelend door hun tuin heen om te kijken hoe de
groente er bijstaat. Dan ben je gelijk begonnen en je schoffelklusje heb je dan al bijna klaar
in het eerste uur en dat moet ik meer gaan doen, dat vind ik geniaal. Mijn buren doen dat
ook, ze pakken allebei een schoffel en controleren meteen de planten. En dan weten ze
precies hoe het er bij staat en na een uurtje kunnen ze lekker van de tuin genieten.
Mijn laatste vraag: Wat vind je van de tuinvereniging?
Heel erg leuk, heel gemoedelijk, iedereen zegt elkaar gedag, er is een soort saamhorigheid,
ondanks dat het echt een heel grote vereniging is met enorm veel leden. Ik heb ook met de
ledenvergadering gemerkt, iedereen is met elkaar aan het kletsen en het maakt niet uit of
ze je kennen of niet, er is altijd een opening om elkaar te leren kennen. Wat dat betreft zijn
we erg blij dat we bij deze vereniging terecht gekomen zijn. Het Erwtenpad is ook een heel
saamhorige groep, we passen ook op elkaars tuintjes, daardoor voelen we ons echt thuis.
Dankjewel voor dit interview, het was heel gezellig. Volgens mij ben jij niet heel moeilijk in
het contact leggen…
Nee, af en toe moet je mij ook een beetje afremmen, ik ben een gezelligheidsmens…..
Fijn hoor. Bedankt, Daan.
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Materialen via de Tuinvereniging te koop:
Materiaal
Bemeste tuinaarde
Bemeste tuinaarde
Bio tuingrond
Bio tuingrond
Drainage
Golfplaten
Houten palen
Kalkkorrels
Kalkpoeder
Koemest korrels
Lavameel
Patentcali
Potgrond
Potgrond
Regenton groot
Tonkin stokken
Zand
12-10-18
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Eenheid
40 liter
5 x 40 liter
40 liter
5 x 40 liter
Per meter
Per stuk
Per stuk
25 kg
25 kg
20 kg
20 kg
1 kg
40 liter
5 x 40 liter
Per stuk
5 stuks
Per kruiwagen
1 kg

Euro
3,00
11,00
3,50
15,00
1,25
3,50
4,00
10,00
7,00
15,00
13,50
1,00
3,50
15,00
10,00
4,00
3,00
1,00
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Wat maken we er van?
Deze keer een recept van Daan Sauer, door hemzelf bereid op zijn ugly drum smoker, maar
ik neem aan dat je met een doorsnee-barbecue ook een eind komt.
Pasta papardelle met broccoli en gerookte zalm
Het eerste deel van het gerecht vraagt wat voorbereiding.
Koop een vers stuk zalm op huid.
Spoel de zalm schoon met koud water
en droog deze d.m.v keukenpapier.
Leg de zalm in een ovenschaal en
bestrooi deze met een mengsel van
bruine basterdsuiker/grof zeezout en
viskruiden (verhouding 100 gr / 100 gr
/ 5 gr). Dit noemen ze droog pekelen.
Laat dit 8 uur afgedekt in de koelkast
staan.
Het meeste vocht zal nu uit de zalmmoot trekken en in de ovenschaal terecht komen.
Vervolgens spoel je de zalm weer af onder koud water en droog je deze weer.
Leg de droge zalm nu op een rekje en plaats deze onafgedekt 24 uur in de koelkast (liefst
op 4 gr). De zalm zal nu verder drogen aan de lucht en wat plakkerig worden.
Na 24 uur kan de zalm 8 uur koud gerookt worden met behulp van een CSG (Cold Smoke
Generator). Ik heb de zalm gerookt in mijn UDS (Ugly Drum Smoker).

Na 8 uur haal je de zalm met een spatel van het rooster en verpak je deze in een
afsluitbare zak. Ik heb hiervoor een vacumeerapparaat aangeschaft.
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Laat de zalm minimaal 24 uur rusten voor gebruik.
Het bereiden van de maaltijd:
Snij je broccoli (uit eigen tuin) in kleine roosjes en was deze in
een pannetje met zout water ( om de beestjes
verwijderen).

te

Kook de broccoli vervolgens 4 tot 5 minuten.
Kook een ruime hoeveelheid water en voeg een snufje zout
toe. Laat de papardelle in het water zakken en kook 4 minuten.
Als de papardelle gaar is, giet je deze af en meng je er twee eetlepels kruidenkaas
doorheen.
Snij de moot koud gerookte zalm in kleine blokjes.
Maak het bord op door de pasta in het midden van het bord te draperen. Vervolgens steek
je rondom roosjes broccoli bovenop een ruime hoeveelheid gerookte zalm.

Wilt u ook een recept delen met medetuinders? Stuur het naar
redactie@tuinverenigingspoorzicht.nl in gezelschap van een foto.
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de tuin het beste bemest kan worden in het voorjaar, omdat er anders, als u het voor
de winter doet, te veel meststoffen verloren gaan door uitspoeling
u kunt kiezen voor kunstmest of natuurlijke mest of compost
kunstmest het snelst resultaat geeft
het nadeel van kunstmest is dat het door uitspoeling in het oppervlaktewater terecht
komt
koemest/paardenmest langzamer werkt dan kunstmest, doordat het eerst in voor de
plant opneembare bacteriën moet worden omgezet
natuurlijke mest en compost er beide voor zorgen dat uw groente beter smaakt dan
wanneer u kunstmest gebruikt
er planten zijn met een hoge mestbehoefte, zoals kool en maïs
er met stalmest (vooral ruige, natte mest) en compost ook een flink deel organisch
materiaal aan de bodem toegevoegd wordt, wat structuurverbeterend werkt.
compost ook een waardevolle mestvorm is die volkomen gratis is ook nog
u hier een silo voor nodig hebt van ca. 2 m3 nodig, die u verdeelt in twee
compartimenten, de "groene" en de "bruine" kant.
u begint door de groene kant te vullen met vers materiaal.
u later de gedeeltelijk verteerde massa (die inmiddels donkerbruin is geworden en vaak
vol met wormen zit) overschept naar de bruine kant.
afgevallen bladeren (bruin materiaal) ideaal zijn om onbeteelde stukken grond te
beschermen in de winter
u het verteerde blad ook prima kunt onderspitten voor extra humus
spitten of niet spitten nogal een dilemma is (zie interview met Bert Drolenga uit het
julinummer)
slechts de bovenste laag van 15 tot 20 cm losmaken dan een uitstekende
tussenoplossing is
dit met een woelvork heel eenvoudig is
ik hoop dat deze rubriek bij u in goede aarde is gevallen!
Liesbeth Rodenburg
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