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Beste medekabouters,
De natuur heeft iets magisch en soms heeft tuinieren wel iets weg van toveren. Dat een piepklein zaadje kan
uitgroeien tot een boom van monsterachtige proporties gaat alle (of in ieder geval mijn) begrip te boven. Het
principe dat een lomp wezen als een rups kan veranderen in een elegante vlinder is voedingsbodem voor vele
sprookjes.
Deze editie staat in het teken van het ongrijpbare in de natuur. Het begint met hekserij, tovenarij en magische
planten, en hoe je die in je tuin kunt toepassen. Vervolgens komt de mystiek en symboliek van bomen aan de beurt,
met extra aandacht voor twee soorten die je gemakkelijk zelf kunt kweken. Veel mythes vinden hun basis in de
werkelijkheid, zoals je kunt lezen in het artikel over fabeldieren. De wetenschap lijkt verhalen te ontkrachten,
maar schept in werkelijkheid alleen nieuwe mysteries. Dat planten bewegen, communiceren en soms een heel
ongebruikelijk dieet hebben, daar staan we zelden bij stil. Hoe doen ze dat eigenlijk, en waarom? Voor de
metamorfose van dieren geldt hetzelfde: wat gebeurt er in een pop voordat er een vlinder uitkruipt? Aan het eind
van dit magazine laten we het aardse voor wat het is en richten we ons op hetgeen zich boven ons bevindt: de
maan en sterren, en hoe je hun invloed kunt gebruiken voor een beter resultaat in je (moes)tuin.
Terwijl jullie je in deze materie verdiepen, ben ik op vakantie. Ditmaal naar het walhalla van iedere tuinkabouter:
het Verenigd Koninkrijk. Hoe het me daar vergaat kun je lezen in mijn vakantieblog.
Inmiddels is er weer een flink aantal nieuwe soorten aan de webwinkel toegevoegd. Hieronder vind je alvast een
voorproefje. Bestellen kan altijd, maar houd wel rekening met enige wachttijd.
Veel leesplezier!

Tuinkabouter

Nieuw in de winkel
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De heksentuin
De smeuïge middeleeuwse verhalen van magiërs en heksen die met hallucinante
kruidenbrouwsels de meest waanzinnige ziekten, plagen en menselijke ongemakken
trachtten te verhelpen zijn onafscheidelijk verbonden met de kweek van geneeskrachtige
planten. Nog steeds spreken deze praktijken tot de verbeelding van rusteloze geesten die
de altijd durende zoektocht naar de diepere krachten in de natuur ijverig voortzetten.
Tot op de dag van vandaag zijn er nog "heksen" in onze streken, vrouwen die een
natuurgeneeskunde beoefenen waarvan de oeroude remedies en recepten van moeder op
dochter worden overgegeven. De nieuwe kruidendokters noemen zich geen heks meer maar
herboristen. Ze werken niet meer met vulgaire kruiden maar gebruiken nu Medicinale
Aromatische Planten (MAP). Kortom, de kennis en het gebruik van dergelijke planten heeft
zich verheven tot een heuse wetenschap waar, in dit geval, geen geurtje aan zit.
Dankzij de niet aflatende inzet van natuurgenezers als Dr Vögel en volgelingen is het
gebruik van kruiden in de geneeskunde toegenomen. Langzaam is het tot de industriële
pillendraaiers doorgedrongen dat bepaalde planten werkelijk geneeskrachtige stoffen
bezitten. Deze stoffen werken niet alleen prima maar zijn ook goedkoper om te produceren en veroorzaken minder
onaangename nevenverschijnselen dan het chemisch spul dat de afgelopen decennia in medicijnen verwerkt werd.
Een medicinale tuin aanleggen is een klus waar vele tuinliefhebbers over dromen
maar niet toe komen. Menige onversaagde tuinder, die de vermetele moed had
om een kruidentuin aan te leggen, heeft aan de lijve en tot zijn grote schade en
schande ondervonden dat de constructie en het onderhoud van een kruidentuin
van enige omvang geen sinecure is.
Vaak groeien deze tuintjes, die oorspronkelijk bedoeld waren als een verrijking
op esthetisch gebied voor de tuin enerzijds en als leverancier voor allerhande
helende planten voor huis en keukengebruik, uit tot haarden van kommer en
kwel. Na enkele jaren blijven er van de oorspronkelijke beplanting nog maar een
paar planten over, die in een zo vergevorderde staat van verwildering en omvang
verkeren, dat je er letterlijk je kont nietmeer kunt keren.
Dan is er nog de werking van de kruiden. Het onoordeelkundig gebruik van een
kruid heeft al menig maal geleid tot serieuze uitslaande allergieën, al dan niet gepaard gaande met de meest uiteenlopende
vergiftigingsverschijnselen.
Filmpjes over heilzame tuinen en planten:

Lees daarom eerst deze tips, voordat je je op het heksenpad begeeft………
Hoe leg ik een heksentuin aan?
1. Ligging: De meeste kruiden hebben veel licht en warmte nodig
omdat de inwerking van de zon hun medicinale en smaakgevende
kwaliteiten versterkt. Je zoekt dus een zonnig plekje in je tuin uit
om een heksentuin aan te leggen. De oostkant is tijdens de winter
te koud en krijgt te weinig zon. Het noorden is om dezelfde reden
eveneens ongeschikt. Daarom kies je bij voorkeur de zuidwestkant
als de geknipte plek om een kruidentuin neer te poten.
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2. Bodem: Kruiden verlangen een lichte, humusrijke en goed water doorlaatbare grond. Een teveel aan voedsel en water is
fataal
voor de meeste kruiden. Sommige, zoals munt, engelwortel, valeriaan en smeerwortel, verlangen een vochtige en
voedselrijke bodem. Natte en zware gronden zijn taboe. Er zijn ook kruiden die zon, halfschaduw of schaduw verkiezen. In
de praktijk trekt een kruid zich vaak weinig aan van hetgeen op het label staat.
3. Voeding: Een regelmatige toevoeging van compost vult over het algemeen de voedselreserves voldoende aan. Bij een te rijke
voeding gaan de planten bladeren vormen en nemen hun geneeskundige en aromatische stoffen af. Vermijd een sterke en
snelwerkende stikstofbemesting. Het geven van een organisch mest (compost) dat langzaam in de bodem afbreekt is de
uitgelezen vorm van bemesting voor de kruidentuin.
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4. Soorten: Kruiden die veel zon en een goed waterdoorlaatbare
bodem vragen zijn: lavendel, rozemarijn, tijm, marjolein, wijnruit,
salie, hysop, bonenkruid, citroenkruid, venkel, anijs, dille,
moederkruid, bernagie, alsem, kamille en bijvoet.
Kruiden die halfschaduw en een vochtige bodem verkiezen zijn:
munt, peterselie, vrouwenmantel, engelwortel, rooms kervel;
citroenmelisse, moerasspirea, lievevrouwebedstro, selderij,
mierikswortel, valeriaan, brandnetel en bieslook.
Kruiden die het liefst in de zon en op een vochtige bodem staan zijn:
zeepkruid, heemst, basilicum, goudsbloem, lavas, Sint-Janskruid,
aardpeer, karwij, boerenwormkruid en paardebloem.
Ontwerp
1. Grootte: De grootte van een kruidentuin is afhankelijk van de beschikbare ruimte en de tijd die je wil besteden aan het
onderhoud en het wieden van het onkruid.
2. Vorm: Kies je voor een formele tuin dan maak je aparte bedjes die je met buxus omzoomt. Tussen de perceeltjes leggen
we smalle paadjes. Deze tuin kan volstrekt op zichzelf bestaan en volledig gescheiden zijn van de bestaande tuin. Een
formele tuin je met een moestuin combineren. Een nadeel van een formele tuin is dat de structuur erg vast is en dat gaat
na een tijdje vervelen.
Naast de formele tuin is er de wilde tuin. Een dergelijke tuin aanleggen is kinderspel. Je kiest een plaats uit in de tuin waar
je de kruidentuin wil creëren. Het gemakkelijkste ruil je een gedeelte van het gazon hiervoor in. Met behulp van een
grasmachine trek je paden in het gras. Hierbij laat je je fantasie de vrije loop. De afgereden banden vormen de paden van
de kruidentuin. De percelen tussen de paadjes spit je om. Hierin komen dan later de kruiden.
Je kunt ook een bestaande moestuin combineren met een heksentuin.
Zo krijg je een bonte mengeling van kleuren, geuren en smaken.
Sommige kruiden verspreiden luchtjes of bepaalde stoffen die
schadelijke insecten weren. Doorgewinterde tuinders planten
steevast bepaalde kruiden in combinatie met bepaalde groenten,
bloemen of heesters. Alsem, leverkruid, paardebloem en smeerwortel
zijn kruiden die andere planten (dus ook onkruid!) uit hun buurt weren
door de giftige stoffen die hun wortels afgeven. Basilicum en
peterselie doen het uitstekend bij tomaten. Bernagie is een
bijenplant en lokt deze diertjes naar de aardbeien en verbeteren zo
de bestuiving. Bieslook, knoflook en lavendel voorkomen luizen bij
rozen en goudsbloem klaart dezelfde klus bij de tomaat. Pepermunt,
salie en tijm weren koolwitjes. Pepermunt verjaagt ook aardvlooien. Rozemarijn stoot wortelvliegen af.
Tot slot is er een combinatie van kruiden mogelijk in een bloemenborder. Veel kruiden ogen zeer decoratief (zowel wat
bloem, blad en groeiwijze betreft). Op deze wijze koppel je het nuttige aan het aangename. Vele kruiden vertonen de
nijging om te gaan woekeren of zich in grote getallen uit te zaaien. Houd hier rekening mee!
Bij de aanleg van een kruidentuin gelden dezelfde regels als bij een “gewone”
border. De hoge planten zet je in het midden (als de bedden van alle zijden
toegankelijk zijn) of achteraan.
Aanvaarbare kleurcombinaties van de bloemen spelen ook een rol bij de opbouw
van een mooie, gecombineerde tuin. Vaak zijn bladeren van de kruiden groen en
grijs en de meeste bloemen hebben geen uitgesproken kleuren, hetgeen mooie
combinaties toelaat.
3.

Thema’s
 Geurentuin: Iemand die zijn neus voor wat meer wil gebruiken, is er de
lekkere geurentuin. Een dergelijke tuin nodigt uit om planten aan te raken,
te ruiken, om geuren te herkennen en om ze te gebruiken in thees en
potpourri. De kruiden die in een dergelijke tuin niet mogen ontbreken zijn:
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citroenverbena, citroenmelisse, tijm, lavendel, hysop, marjolein, bergamot, geurpelargoniums en balsemwormkruid.

 Medicinale tuin (de origniele “heksentuin”): Wie als "doe-het-zelver" geneesheer annex apotheker een blakende
gezondheidstoestand in handen wil houden, is aangewezen op het inrichten en onderhouden van een goed gestoffeerde
en uit de kluiten gewassen medicinale tuin. In een dergelijke tuin bevinden zich planten die sinds jaar en dag bekend
staan voor hun helende capaciteiten. Je kunt met deze planten allerlei huismiddeltjes vervaardigen om eerste hulp te
bieden bij snij- en brandwonden, insectenbeten en nog veel meer dagelijkse ongemakken.
De kruiden voor een dergelijke tuin zijn: munt, alsem, smeerwortel, goudsbloem, anijs; engelwortel, salie, rozemarijn,
tijm, venkel, citroenmelisse, Sint-Janskruid, hysop, vrouwenmantel, guldenroede, mierikswortel, kamille en duizendblad.

 Kruiden-in-de-pot tuin: Wie maar over een piepklein tuintje beschikt en toch kruiden wil houden, plant deze onvolprezen
keukenkruiden: rozemarijn, basilicum, marjolein, citroenverbena, laurier, lavendel, ananassalie, tijm, dragon, bonenkruid
en lavas.

4.

Verdere aankleding: Voor het écht magisch maken van je heksentuin kun je allerhande ascessoires gebruiken. Denk aan
heksenbollen, bezemstelen, pompoenen, glazen potten met kaarsen erin, medicijnpotjes, vogelverschrikkers, tuinbeelden,
etc. Rond Halloween kun je in diverse winkels allerhande prullaria vinden die prima voldoen.
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Oogsten
Op een zonnige dag, na het opdrogen van morgendauw: dat is de beste tijd om kruiden te oogsten. Je plukt alleen de gave en
schone delen. Tijdens de verwerking beperk je je tot het wassen en probeer je de bladeren zo min mogelijk te kneuzen. Dit
laatste zorgt ervoor dat ze later bij het drogen hun kleur en geur beter behouden.
 De bloemen snijd je af bij het begin van de bloei. Ze bezitten dan nog alle vitale krachten.
 De bladeren verwijder je net voor de bloei van het kruid.
 De wortels neem je weg in het voorjaar, als alle sappen hierin teruggetrokken zijn.
 De zaden verzamel je als de stengels verdorren en de zaaddoos vaal wordt.
Bewaren
Het drogen van kruiden gebeurt zo snel mogelijk in een goed geventileerde ruimte en liefst
niet in het zonlicht. Je kunt de kruiden ook invriezen. Dit biedt een oplossing voor kruiden die
hun geur en kleur verliezen bij het drogen. Voor peterselie, lavas en sleedoorn vormt het
diepvriezen een goede oplossing. In olie kun je eveneens kruiden bewaren. Na een drietal
weken geven de kruiden hun krachten aan de olie af. Deze olie bewaar je in een donkere fles.
Goudsbloemolie en Sint-Jansolie zijn bekende en helende producten. Tot slot bewaar je
kruiden in azijn. Er is heerlijke kruidenazijn van dragon, frambozen, laurier enz.

Kruidenmagie
Door de eeuwen heen hebben de mensen al magische eigenschappen toegeschreven aan kruiden. Men gebruikte ze als
bescherming tegen kwade invloeden of om geluk aan te trekken en mensen te begeleiden als zij gingen sterven. Dit zijn de
meest magische:
Boerenwormkruid
Al sinds de oudheid wordt
boerenwormkruid in verband gebracht
met liefde en dood, het kruid zou zelfs
onsterfelijk maken.

Lavendel
Geprezen en geroemd om zijn geur, is dit
het kruid bij uitstek voor verliefde
mensen. In Ierland droeg een bruid een
kouseband van lavendel om geluk te
brengen. Ook maagden die aan de goden
werden geofferd, kregen een gewaad van
lavendel, dit zou de goden gunstig
stemmen.

Dille
Volgens de ene mythe gezien als een
bescherming tegen heksen en magische
bezweringen, volgens een ander verhaal
juist het kruid wat door de eeuwen heen
door magiers is gebruikt. Het staat vooral
bekend om zijn beschermende en
kalmerende werking.

Tijm
Zoveel verhalen zijn er te vertellen over
tijm, waarbij het kernwoord 'moed en
dapperheid' is. Tijm geeft je moed en
maakt je dapper in moeilijke tijden.
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Laurier
Een van het meest aanbeden kruiden uit de
oudheid, opgedragen aan Apollo. Laurier is
het magische kruid wat door de orakels van
Delphi werd gebruikt om voorspellende
waarnemingen te kunnen doen. Het werd
door magiers gebruikt in vele rituelen die
allen met 'presteren' en succes boeken te
maken hadden.

Wijnruit
Door de eeuwen het kruid bij uitstek om
jezelf te beschermen tegen heksen en
altijd in verband gebracht met rampen,
tegenspoed en zwarte magie. Gooi een
bosje wijnruit naar iemand toe die je
gekrenkt heeft of echt kwaad heeft
berokkend. Hierdoor zal de persoon in
kwestie de straf krijgen die hij
verdient. Het werd gebruikt om kogels en speren mee in te
wrijven, opdat deze altijd doel zou treffen...

Kamille
Kamille is opgedragen aan de zon. In
vroegere tijden werden tijdens
midzomernacht vuren gebrand waarin men
kamille strooide. De dikke rook die
daardoor ontstond werd gezien als zeer
magisch en de rook zou alles verdrijven
wat voorspoed in de weg zou staan.

Rozemarijn
Als je geheugen niet helemaal meer up to
date is, als je het beeld van je geliefde
vast wilt houden en voor je ogen wilt
halen, neem dan je toevlucht tot
rozemarijn. Al in de oudheid gebruikte
men rozemarijn om de slapen mee te
masseren en het geheugen te sterken.

Venkel
Venkel wordt van oudsher en in
verschillende culturen gebruikt voor
begrafenisrituelen.

Goudsbloem
De goudsbloem werd en word het meeste
vereert in India. Voor de hindoes staat de
goudsbloem, voor gezondheid, goede
incarnatie, je vind hem op altaren in
tempels maar ook op huisaltaren en als
kransen rond godenbeelden.

Peterselie
Door de eeuwen heen is peterselie in
verband gebracht met de dood en heeft
daardoor zelfs heel lang een slechte roep
gehad. Vol-gens de oude Grieken was
peterselie het kruid der vergetelheid, zij
versierden er hun graftomben mee.

Duizendblad
De vele bijnamen van het duizendblad
geven al duidelijk aan hoe men in het oude
volksgeloof over dit kruid
dacht...duivelskruid, duivelnetel,
duivelsspeeltje; men dacht dat heksen het
kruid gebruikten bij het maken van hun
magische brouwsels. Voor de druiden was
het een magisch kruid en werd het gebruikt in het bedrijven
van weermagie. Ook in het oosten kom je het tegen, voor het
raadplegen van de I Ching gebruikt men stokjes van
duizendblad. Kortom wil je magie bedrijven vergeet dan het
duizendblad niet.

Magische Maretak
De relatie tussen maretak en boom is een bijzondere. Terwijl de boom dood lijkt, draagt
de maretak lichte, groengouden bladeren en dan – in november en december – rijpen de
ronde, witte, doorzichtige bessen. Het lijkt erop dat het leven van de boom zich in deze
plant teruggetrokken heeft. Voor de druïden, zoals de Kelten hun wijze mannen noemden,
was niets heiliger dan de maretak.
Naamgeving
Maretak betekent heksentak en de Latijnse naam Viscum album vertaalt zich in wit slijm.
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Plantkenmerken
Maretak is een struikachtige halfparasiet met smalle, geelgroene, lederachtige blaadjes
die vooral tijdens de wintermaanden opvallen als de bomen kaal zijn.
De tegenoverstaande bladeren zijn smal, geelgroen, een beetje lederachtig en hebben
een wigvormige basis.
De bloei vindt plaats in april/mei. Maretak is tweehuizig, d.w.z. dat er een vrouwelijke
en een mannelijke plant bestaat.
De mannelijke bloempjes zijn vier-of zestallig groter en opvallender dan de vrouwelijke.
de vrouwelijke bloempjes zijn viertallig.
De vruchten zijn bijna witte, iets doorzichtige bessen met een dunne schil die twee afgeplatte, ovale zaadjes en zeer kleverig
sap omhullen.
Merels, maar vooral lijsters eten deze bessen. De reden waarom Maretakken slechts in bepaalde streken voorkomen, zou
ermee te maken hebben dat lijsters op hun trektocht graag op de hoge Canadese
populieren neerstrijken en daar hun ontlasting laten vallen nadat zij de bessen gegeten
hebben. Maretakzaden worden door de vogelmaag niet verteerd en hechten zich,
ingepakt in uitwerpselen, in de bastgleuven van bomen. Deze uitwerpselen dienen de
kiemende zaden als meststof.
Vanuit het kiemende zaadje ontwikkelt zich een kiemstengel die zich van het licht af
naar de tak richt. Wanneer hij deze raakt, ontstaat er een zuignap die zich vasthecht.
Van hieruit groeien er zogenaamde boorwortels die via de schors de boom indringen en
zich zo vasthechten. Weliswaar moet de boom wat voeding (vooral zouten) aan de
Maretak afstaan, maar hij heeft daar weinig last van.
In zijn jeugd groeit de Maretak traag. Hij heeft voor een succesvolle groei een
bepaald microklimaat nodig: mist, veel regen en ochtenddauw tijdens de
zomermaanden.
Mythologie
In der Germaanse mythologie speelt zich met betrekking tot de maretak een groot drama af. Loki, de onheilstichter onder de
Germaanse goden, scheurde een maretak af en gooide deze naar Balder, god van licht en schoonheid. De maretak doorboorde
hem, zodat hij dood omviel. Dit werd gezien als het grootste ongeluk dat over goden en mensen kwam.
De reden waarom de maretak Balder het leven ontnam, is omdat hij zelf van de wereldboom afgescheurd was. Deze grove daad
is het symbool voor iets wat genezend had kunnen werken, maar door een respectloze ingreep in het tegendeel verkeerde.
Gelukkig loopt het in de mythologie goed af. Freya, de moedergodin, lukt het, om haar zoon in het leven terug te brengen. De
vreugdetranen die zij huilde over zijn terugkeer, veranderden in witte besjes op de maretak en zij kuste iedereen die onder
een boom liep waarop een maretak groeide.
Als onderpand voor herrijzenis, de overwinning van de dood, speelt de maretak in het
epos Aeneïs van Vergilius een belangrijke rol. De Griekse held Aeneas zou alleen in de
diepte van de aarde af kunnen dalen, wanneer hij een tak van de boom met het gouden
loof bij zich zou dragen. Geleid door duiven ontdekt hij de maretak tussen twee kloven
in de kroon van een steeneik. De steeneik werd gezien als boom van de onderwereld,
maar ook als boom van de wederopstanding. Hij maakte de toegang tot de onderwereld
mogelijk, maar ook de terugkeer. De gouden maretak gold als symbool van het licht met
behulp waarvan men het rijk van de dood kon overwinnen .
Genezende eigenschappen
De maretak werd gezien als geneesmiddel tegen epilepsie. Wanneer vrouwen een takje
met zich mee droegen, bevorderde dit een gemakkelijke bevalling. Zweren genazen het
beste, wanneer de patiënt op een maretakblaadje kauwde en een tweede blad op de
wond legde.
Bovenstaande informatie over de betekenis van de maretak bij de Kelten werd beschreven door de Romeinse botanicus Plinius
de oude in zijn Natuurgeschiedenis, waar het over plantaardige geneesmiddelen gaat.
Tot in de 18e eeuw werd de maretak in de Engelse en Hollandse medische boeken beschreven als middel tegen epilepsie.
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De moderne Phytotherapie (plantgeneekunde) schrijft maretakpreparaten voor als middel om spanning op te heffen,
bloedvaten wijder te maken, het hart te versterken en tegen bepaalde kankertumoren. De plant zou de groei van de
kankercellen remmen of zelfs vernietigen.
Magische eigenschappen
Het gebruik van de nieuwjaarsmaretak (Guilán-neuf) is in heel Frankrijk levend gebleven. In de
nieuwjaarsnacht, precies om middernacht, spreekt men onder de maretak zijn beste wensen voor
het nieuwe jaar uit.
In Engeland en Canada is mistletoe met kerst het belangrijkste groen als symbool voor
vriendschap, liefde, geluk en een lang leven. Het kussen onder een struikje mistletoe is een oude
volksgewoonte.
Praktisch gebruik
Het sap van de bessen werd vroeger gebruikt voor het vervaardigen van de lijm, die op
lijmstokken werd gestreken om zangvogeltjes te vangen. Hier stamt de andere Nederlandse
naam vanaf: vogellijm.
Zelf een Maretak kweken
Voor het kweken van maretak is veel geduld nodig, de plant groeit immers erg traag. Een maretak
wordt vooral vermenigvuldigd door zaaien, en dat verloopt niet vanzelfsprekend:
In zijn allereerste levensfase is een maretak immers geen (half)parasiet, maar staat hij als epifiet volledig zelf in voor de
opname van voedingsstoffen (die dan door het blad uit de lucht worden opgenomen). Als je zelf een maretak wil kweken, is het
belangrijk zo vers mogelijke bessen te gebruiken. Je zult die zelf moeten zoeken. De grootste kans om ze te vinden heb je in
Limburg.
Het zaaien kan vanaf de Kersttijd tot in maart. Haal pas op het ogenblik van zaaien bessen van de twijgjes. Zaaien van maretak
lukt het best op appel, populier, lijsterbes, wilg, meidoorn, robinia, linde en esdoorn. Kies een boom die op een lichte plek staat,
want een maretak heeft licht nodig. Wrijf de bessen uit vlak bij de basis van een
één- of tweejarige tak, die bij voorkeur horizontaal groeit. 'Zaai' bij voorkeur
meerdere zaden op één boom: behalve dat je zo je kans op succes verhoogt, heb je
hierdoor ook meer kans dat je op termijn toch in elk geval éénn mannelijke en één
vrouwelijke plant overhoudt. In de loop van de volgende weken zal het zaad gaan
ontkiemen.
Uit de bes komt een kiem, die zich ombuigt naar de tak en daar onder de vorm van
een hechtschijfje contact mee maakt. In de loop van het eerste groeiseizoen
gebeurt er vervolgens weinig: De rest van het zaad komt los van de tak en komt
boven het hechtschijfje te staan, maar verder is er weinig groei te zien. Het
plantje heeft bovendien nog geen contact met de sapstroom van de waardplant, en
overleeft dus op basis van de reserve in het zaad en van het in de lucht aanwezige
water (dit verklaart waarom het zaaien van maretak vooral bij vochtige zomers veel

kans op slagen heeft).
In de loop van de zomer groeit er uit hechtschijfje een kiemworteltje dat de bast van de plant doorboort, en dat er voor de
winter voorbij is in moet slagen om de sapstroom van de gastheer te bereiken. In april van het volgende voorjaar komen dan de
eerste twee blaadjes uit het plantje te voorschijn... het is inmiddels al meer dan een jaar geleden dat je het hebt gezaaid...

De mythe van de Alruin
Geschiedenis en mythologie
De Alruin ofwel Mandragora is een plant die bij velen tot de fantasie spreekt. De plant is omgeven
met mythische verhalen en veel fantastische fabels doen over deze plant de ronde. De eerste
verhalen over de Alruin dateren zelfs al van 1600 v. Chr. in het oude Egypte.
De vorm van de wortel doet erg sterk aan een mannetje denken. Vandaar ook de naam Mandragora
wat waarschijnlijk een verbastering is van de woorden “mardon ghiah”, wat manswortel betekent.
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Naast de Egyptenaren waren ook de Grieken al bekend met de krachten van de Alruin. De Griekse geneesheer Dioscorides, de
geneesheer van Nero, gebruikte de plant om de ernstig gewonde soldaten op de slagvelden mee te verdoven.
In de bijbel wordt gesproken over de liefdes opwekkende eigenschappen van de Alruin.
De Alruin was niet alleen een geneeskruid het was ook een toverkruid. Verder brengt de Alruin
geluk en voorspoed aan de bezitter, maar o wee als hij slecht wordt verzorgd dan zal armoede en
zorg op je pad komen.
De Alruin is dus een zeer geliefde talisman en er gaan geruchten dat sommige mensen er flink
veel geld voor over hadden om hem in bezit te krijgen.
Door de kerk werd de Alruin in de ban gedaan en er werd een verbod op het in bezit hebben van
de Alruin afgekondigd. De mensen trokken zich hier overigens weinig van aan. Het bijgeloof en de
zeldzame gaven van de Alruin waren een te verleidelijke eigenschap om aan dit verbod te
gehoorzamen.
J.K. Rowling, de schrijfster van de Harry Potter serie, liet zich tenslotte ook inspireren door de Alruin.
Het oogsten van Alruin
De verhalen uit de Middeleeuwen zijn divers, maar de meest aansprekende zijn toch de
verhalen over de oogst. Volgens de Griekse mythen moest de Alruin op speciale wijze worden
geoogst. De meest fantastische manier is wel het gebruik van een zwarte hond. Deze werd
aan de plant gebonden met een touw. Vervolgens propte men de eigen oren goed dicht en gaf
de hond een schop. De hond vloog vervolgens weg en trok daarbij de Alruin uit de grond. De
Alruin slaakte hierbij zo een ijselijke gil dat de hond en een ieder die zijn oren niet had
dichtgestopt dood neerviel. Dit alles moest plaatsvinden op vrijdagnacht vlak voor
zonsopgang. Men diende echter wel bij het oogsten erotische liederen te zingen anders
werkte de Alruin niet. De meest lugubere fabel vermeldt dat de Alruin werd geteeld onder
de galgen van het schurkenveld. De Alruin voedde zich met de lichaamssappen van de gehangenen en tierde hier welig op.
Heksen uit de Middeleeuwen oogstten de Alruinen bij volle maan. Hier wordt trouwens geen melding gemaakt van zwarte
honden. Volgens de legende moet de plant na de oogst gewassen worden in wijn en gekleed
worden in zijden doeken.
Botanie
De alruin is een overblijvende plant uit de nachtschadefamilie (Solanaceae). De grote bruine
peterselie-achtige penwortels, die meestal vertakt zijn (en met een beetje fantasie, kan men
er de vorm van een mannetje of een vrouwtje in zien), kunnen zeer diep in de grond
doordringen. Boven de grond groeien diep ingesneden bladeren van ±15 centimeter breed en
±40 centimeter lang en vormen een rozet. De bladeren groeien in het begin rechtop maar gaan
zich later plat spreiden over de grond.
Tussen maart en april verschijnen dan groen-witte of lichtblauwe, 5 centimeter grote,
klokvormige bloemen aan afzonderlijke stelen. Later komen er
oranje-rode bessen die min of meer op tomaten gelijken.
In het najaar sterft de plant bovengronds af. De wortels overleven
de winter en gaan in het voorjaar opnieuw uitlopen.
Zelf alruin telen
Alruin is een koud-kiemer. Wat wil zeggen dat het zaad een koude (vorst)-periode moet gehad
hebben om te ontkiemen. De plant komt oorspronkelijk uit de gebieden rond Egypte en Palestina en
heeft dus een warme omgeving nodig om tot bloei en wasdom te komen. De grond moet diep
omgespit en goed waterdoorlatend zijn. Kies een plaats in de zon. En voorzie in een flinke gift goed verteerde compost of
stalmest. Het zaaien gebeurt in de late herfst bij voorkeur in potten die voldoende hoog zijn. Of zaai direkt in volle grond.
Houd de potkluit vochtig.
De ontkieming, die niet altijd gemakkelijk verloopt, is normaal gezien in maart van het daarop volgende jaar. Omdat de plant
bovengronds afsterft in herfst, is het aan te raden om de plaats te markeren met een stok.
Extra resultat krijg je als je een koudebehandeling toepast. Dit wil zeggen: leg het zaad een dag of drie in de groentenbak van
je koelkast. Dan kun je vroeg in het voorjaar zaaien met veel meer zekerheid van ontkieming.
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Waarschuwing
Zoals vele leden van de nachtschade familie is alruin sterk giftig en vooral de vruchten kunnen voor
kinderen levensgevaarlijk zijn.
De vruchten lijken op eetbare vruchten (tomaten). Om deze reden is het af te raden om alruin in
tuinen te houden waar kinderen kunnen komen.
Gebruik
Alruin bevat giftige alkaloïden. Delen van de wortel worden in diverse medicijnen verwerkt. De plant
werd vroeger als narcoticum en pijnstiller, en deels ook als hallucinogeen middel gebruikt. Hij werd
ookt gebruikt voor gal- en vrouwenkwalen en zelfs tegen depressiviteit. De appeltjes hebben een
sterke verdovende werking en overmatig gebruik van de vruchten lijdt tot diepe bewusteloosheid
met de dood tot gevolg. Er gaan geruchten dat men al in slaap valt als men de vruchten van deze
plant te lang in de hand houdt.

Tuinkalender voor september
Kortere dagen, zwoele temperaturen, de nazomer is begonnen. Het einde van de zomer is heerlijk voor de tuin. De dagen zijn vaak
nog lekker warm en ’s ochtends ligt er een mooie dauw op de natuur. De zomerbloeiers hebben nu hun beste tijd gehad en kunnen
worden teruggeknipt, zodat er volop ruimte is om te genieten van al hetgeen de herfstbloeiers te bieden hebben!
Kraamkamer
 Neem stekken van de nieuwe scheuten van vaste planten.
 Neem houtstekken van de zomerscheuten van struiken en bomen.
Lees meer over stekken
Gazon
• Als je gazon een opknapbeurt nodig heeft of als je een nieuw gazon aan wilt leggen, is de
nazomer het ideale tijdstip om dat te doen. De zaden ontkiemen prima omdat de grond nog
opgewarmd is. Let erop dat er gesproeid wordt tijdens aanhoudende droogte.
• Het gras groeit niet meer zo hard als in de afgelopen maanden. Maai het daarom weer minder.
• Kleine kale plekken kunnen gemakkelijk hersteld worden door wat graszaad te strooien. Hark
eventueel vilt uit, maak het oppervlak wat los en egaliseer.
Lees meer over het aanleggen en onderhouden van gazons



Meer kijken:

Buxus snoeien
Buxus stekken
Vaste planten scheuren
Hoe kan je rozen verzorgen?
Borders ruimen
Water geven en mulchen
Gazon verticuteren
Gazonmaaisel
Bladeren vegen
Onderhoud vijver
Voorjaarsbollen in gazon
Narcissen planten
Zomerbollen overwinteren
Bloempotten volplanten
Tips voor een stralende herfsttuin

Vijver
 Houd de vijver bij. Let er op dat de waterlelie met zijn grote blad niet te veel van
het wateroppervlak bedekt. De hard gegroeide planten van dit jaar kunnen
uitgedund worden en kroos kan met een schepnetje weggehaald worden.
 Hoewel de buitentemperaturen vooral 's nachts behoorlijk kunnen dalen, zal het
vijverwater nog redelijk op temperatuur blijven. Blijf de vissen voeren om de
conditie op peil te houden of om deze eventueel nog te verbeteren.
Om vallende bladeren uit de vijver te houden kunt u een fijnmazig plastic net over de vijver spannen. Hiervoor zijn twee
manieren: het net over in de grond gestoken stokken spannen of het net met zware stenen strak over het water spannen.
Lees meer over het aanleggen en onderhouden van vijvers

Beplanting
 Blijf op de rozen letten. Ze bloeien namelijk nog een tijdje door. Verwijder regelmatig de uitgebloeide bloemen
verwijderen zodat de verdere bloei bevorderd wordt.
 Je kunt de nieuw aangekochte vaste planten in de bloemborders planten. De grond is nu namelijk nog warm, zodat de plant
snel nieuwe wortels schiet. Zo zijn de planten sterk voordat de winter invalt.
 Buxusboompjes kunnen goed in potten op het terras gezet worden. Je moet wel goed opletten of ze niet te nat of juist te
droog staan. Plant de Buxus in een royale pot met goede aarde en geef regelmatig extra voeding.
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Zie ook:
Aanleggen en vernieuwen van borders
De juiste plant op de juiste plek
Planten doe je zo
Snoeien
 Notenbomen kunnen het best in de nazomer gesnoeid worden. De snoeiwonden helen sneller en het voorkomt bloeden.
 Knip de takken van framboos die vrucht hebben gedragen af tot de grond. Bind de nieuwe takken bij elkaar zodat ze steun
hebben.
 De bloeitakken van de klimhortensia kunnen teruggesnoeid worden als ze na de bloei te ver naar voren komen.
Lees meer over snoeien
Overige
• Bewaar al je tuinafval op een grote hoop en gooi dit niet in de container. Op een grote hoop zal het afval verteren tot
prachtig compost dat je kunt gebruiken om beplanting te beschermen en de grond in conditie te houden.
• Maak het nestkastje alvast schoon. Op dit moment kunnen vogels het al gebruiken als slaapplaats.

Moestuinkalender voor september
Het is de hoogste tijd om een groot deel van de oogst uit de moestuin te verwerken en conserveren.
Zaaien en planten
 Spinazie zaaien.
 Aan het eind van de maand kun je uitjes planten voor een zeer vroege opbrengst in het
komende jaar. Let wel op dat er maar een paar rassen geschikt zijn voor deze late planting.
Plant de uitjes op een beschutte plek in goed gedraineerde grond.

Meer kijken:







Winterstek nemen
Zelf een composthoop maken
Groenten wecken
Bietjes kweken
Ecologische bewaarmethoden
groenten
Duurzaam groenten kweken
Pompoen snijden en schillen
Aardperen (Engels)
Knoflook
Spinazie zaaien
Winterpostelein

Oogsten

 Deze maand zijn de bewaaraardappels oogstrijp; kies hiervoor een droge dag met een beetje

zon. Als je aardappels te lang in de grond laat zitten zullen slakken de knollen aanvreten

waarna je ze niet meer kunt bewaren. Nadat de aardappels uit de grond zijn, moet je ze

eerst een paar uur laten drogen op het grondoppervlak. Bewaar de goedgekeurde aardappels

op een donkere, koele plek.
 Blijf bonen en courgettes,komkommers,enzovoort plukken als ze nog jong en zacht zijn. In
deze tijd van het jaar zullen ze minder goed eetbaar worden.
 Ook sla moet je snel oogsten anders gaat ze zaad vormen en wordt het bitter.



Overig
 Een enorm goede bodemverbeteraar is zelfgemaakte compost. Doe al je tuinafval in de
compostbak,behalve zieke en lastige onkruiden.
 Blijf zorgen voor voldoende water zodat neusrot geen kans heeft bij bijvoorbeeld: paprika’s
en tomaten. Als er een zwarte oneetbare plek verschijnt aan de onderkant ben je al te laat
dus blijf hier op letten.
Bij het planten van fruitbomen, kan je best de bodem goed voorbereiden. In de moestuin en ook in de kruidentuin, kan je
ook met bloembollen werken. Allium-soorten bijvoorbeeld zijn zeer decoratief.

Zie ook: Alles over de moestuin
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Over mensen, bomen, mythes en sprookjes
Bomen zijn de oudste en grootste plantwezens van onze planeet. Sommige worden eeuwen oud. De oudste, dennen en
mammoetbomen, kunnen een leeftijd van 4.600 jaar bereiken. De reuzeneucalyptus wordt 150 m hoog, platanen kunnen een
stamomvang van 47 m bereiken.
Sinds mensenheugenis spelen bomen een belangrijke rol in het dagelijkse leven van mensen. Onze
voorouders vereerden de bomen. Voor hen waren het reusachtige levende wezens met een sterke,
positieve kracht. In gebruiken en riten gaven zij blijk van hun verering. Zo werd er recht gesproken
onder een boom en zieken vonden bij een boom genezing. Sommige bomen waren heilig. Niemand mocht
hen beschadigen of kappen.
Bomen spelen in de mythologieën van de verschillende culturen wereldwijd een rol, want sinds de oertijd
was het lot van mensen verbonden met bomen. Je zou je kunnen afvragen hoe het een mensheid zal
vergaan die deze band vernietigd heeft. De gevolgen van de wereldwijde bosvernietiging kan
tegenwoordig niemand meer overzien. Maar als wij willen overleven, moeten wij bomen weer een kans geven.
Volgens een oude volkswijsheid moet een mens drie dingen doen in zijn/haar leven: een huis bouwen, een kind op de wereld
zetten en een boom planten.
Wat is de waarde van een boom?
Een honderd jaar oude den verwerkt op een zonnige dag de gemiddelde koolstofdioxideconcentratie van 2½ eengezinswoningen.
Een loofboom van 20 m hoogte produceert 370 liter zuurstof per uur. Hij bevat circa
2.500 kilo zuivere koolstof en heeft in de loop van zijn leven 18 miljoen kubieke meter
kooldioxide verwerkt. Hij heeft 9.100 kilo CO2 en 3.700 liter water fotochemisch
omgezet, zo’n 23 miljoen kilocalorieën opgeslagen en 6.600 liter zuurstof aan mensen en
dieren ter beschikking gesteld. Daarnaast heeft een dergelijke boom minstens 2.500 ton
water vanuit zijn wortels naar zijn kroon gebracht - tegen de zwaartekracht in - en in de atmosfeer verdampt en daarbij een
grote hoeveelheid warmte gebonden. Een honderdjarige loofboom heeft één mens 20 jaar lang van zuurstof voorzien.
Mensen en bomen
Mensen hebben bomen nodig, bomen niet persé mensen. In de Germaanse, Keltische, Indiase en Indiaanse mythologieën
speelden bomen een belangrijke rol:

In de Germaanse mythologie waren het twee bomen die de adem van de goden
ontvingen. Uit hen ontstonden de eerste mensen, Askur en Embla.

Het sprookje van Vrouw Holle staat in verband met de godin Freya die in de vlier
(hollerstruik) vereerd werd.

In het Germaanse epos Edda wordt over de machtige Es verteld, de wereldboom
Yggdrasil wiens kroon het hele universum droeg.

De Romeinse dichter Vergilius bericht in zijn epos Aeneïs over eikenbossen waarin
mensen woonden die uit bomen ontstaan zijn.

De Griekse dichter Hesiodius beschrijft hoe de oppergod Zeus het derde
mensengeslacht uit essen schiep.

De Indianenstam van de Algonkin gelooft af te stammen van de pijl die de schepper
in de es schoot.
In de bossen voelden onze voorouders zich bijzonder dicht bij de goden staan. Zij bouwden voor hen geen tempels, moskeeën
of kerken, maar vereerden hen daar waar zij hun aanwezigheid het meest voelden: onder de bomen:
 In Griekenland groeide de Eik van Dodona, gehoed door drie priesteressen die in het ruisen van de bladeren de stem van de
godin meenden te horen.
 Boeddha werd onder een boom geboren, vond de verlichting onder een boom en stierf onder een boom.
 Iedere Indiaan had een eigen boom die hij opzocht om te mediteren, om nieuwe kracht op te doen, van gedachten te
wisselen of om te sterven.
 In het oude India vereerde men de vijgenboom. Tussen zijn bladeren verstopte zich een naakte godin.
 De Ficus religiosa bleef in India lange tijd de heilige boom. Onder zijn takken vond Boeddha de verlichting.
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Voor de Chinezen was middelpunt van het universum de plek ‘kien-mou’ wat ‘rechtop staand hout’ betekent. Kien-mou is de
boom van de vernieuwing.
 In de Bijbel staat dat Abraham bij de heilige eik te Mamre tot god bad. Later
bevalen de kerkelijke gezagsdragers de gelovigen om te stoppen met de
‘godslasterlijke boomcultus’. Er werd begonnen met de vernietiging van heilige
bossen.
Heilige Bossen
Bomen hebben het vermogen om waar te nemen op welke plekken zij krachtig
kunnen groeien en zich goed voelen. Zij hebben kennis van de geheimzinnige
krachten van de aarde, van krachtlijnen die de hele aarde doortrekken.
Onze voorouders gebruikten hun kennis van bomen om op bepaalde plekken
cultplaatsen te bouwen, vooral op de kruispunten van krachtlijnen.
Bossen waren belangrijke cultplaatsen. Helaas werden veel van deze heilige
plekken door priesters en missionarissen vernietigd.

Heilig betekent heel; dus een bos is heilig omdat hij het evenwicht op aarde bewaart. Met de toenemende ontbossing van de
continenten zagen wij in feite de tak af waarop wij zitten. Zonder bossen sterft het leven.
In India had iedere stam of dorp een heilige boom. Prins Siddharta (later de Boeddha) koos een oude
pippala-boom (Ficus religiosa) voor de laatste stappen van zijn verlichting. Later werd dit de
bodhiboom, de boom der verlichting, symbool van het boeddhisme. Tegenwoordig zijn er nog steeds
heilige bomen in India.
In Japan waren de vroegere tempels van de oergodsdienst (Shinto) bomen. In de loop der tijd werden
er altaren bijgevoegd.
Ook de voorchristelijke Europese druïden hadden heilige bossen. De essentie van de druïdse leer was
de macht van het woord, gesproken en geschreven. Deze macht kwam uit het bos: het bardische
boomalfabet.
Net als bij de oudjoodse kabbala betekent iedere letter een energielijn in de wereld-of levensboom .
De letters van het Oudierse alfabet hebben boomnamen, die de verschillende aspecten van het zijn
belichamen. In de Keltische en Germaanse talen zijn leren, weten en wijsheid nauw verbonden met
woorden voor woud en boom ( bijvoorbeeld: beuk = boek; in het Duits letter = Buchstabe). De druïden waren dus bos- of
boomwetenden.
Ook bij de Baltische en Slavische volkeren waren bossen de centrale plekken voor hun
godsdienst. Christelijke missionarissen hebben steeds geprobeerd deze plaatsen te
vernietigen.
Het belangrijkste heiligdom in het oude Griekenland was niet de tempel maar het heilige bos.
In het hart van de Acropolis stonden heilige
olijfbomen. Het was een plek waar vervolgde
personen asiel kregen. De Griekse godheden zijn
allemaal uit natuurgeesten voortgekomen en hadden
daarom gewijde bossen. Apollo werd bijvoorbeeld in laurierbossen vereerd,
Aphrodite onder de mirteboom en Pan in pijnboombossen. Oppergod Zeus leefde in
een eik in het eikenbos van Dodona. Dit was een boomorakel en bijna net zo beroemd
als het orakel van Delphi. Daar sprak de mens tot de boom en de boom tot de mens.
Voor priesters uit het klassieke Griekenland was de letter Y een 'heilig teken'
omdat hij met zijn naar boven wijzende takken een boom voorstelt.
In de Bijbel moeten Adam en Eva van de 'boom der kennis' eten om te weten te
komen wie zij zijn en wie God is. Het gevolg is dat zij uit het Paradijs verdreven
worden.
Hetzelfde vinden we in de Oud-Iraanse mythologie over de boom Horn en de Griekse appelboom in de Tuin der Hesperiden.
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Boomreuzen nemen binnen de mythologie een bijzondere plaats in. Ze worden nogal
eens beticht van het stichten van (on)heil. Zij verbeelden daardoor het noodlot.
Archaïsche helden bewegen zich vooral onder boomreuzen wanneer zij met een
monster vechten zoals Gilgamesj of Siegfried, die onder een grote linde strijdt
met de draak. Nadat hij deze overwonnen heeft, baadt hij zijn lichaam in
drakenbloed om onkwetsbaar te worden. Maar een lindeblad valt van de boom op
zijn rug, waardoor een kwetsbare plek ervoor zorgt dat hij later dodelijk gewond
raakt.
Boomreuzen komen we ook in de christelijke kunst van de Middeleeuwen tegen,
met name in beeldhouwwerk.
Bomen in sprookjes en sagen
Bomen spelen in sprookjes
diverse rollen. Sommige sprookjes beginnen zelfs met: 'Lang geleden, toen
de bomen nog konden praten....’. Zo komt in Vrouw Holle (Grimm) Marie langs
een boom vol met rijpe appelen die roepen dat ze geschud willen worden.
In het sprookje van Speelhansje wordt de dood door een listige held op een
boom vast gepind. Iedereen is blij omdat niemand meer hoeft te sterven.
Maar op den duur worden de vele oude mensen een last voor de
gemeenschap. Ook de zieken die graag dood
willen gaan, kunnen niet sterven. Dus wordt
de dood weer uit zijn verbanning bevrijd.
In De geest in het glas (Grimm) vindt een houthakker onder een boom een geest die daar
vastzit. Door zijn bevrijding vindt de man zijn levensgeluk.
In De oude vrouw in het bos (Grimm) komen we een prins en zijn gevolg tegen die in bomen
veranderd zijn. Met behulp van een arm dienstmeisje die het lukt de toverring van de oude
heks te stelen, ontvangen zij hun oude mensengedaante terug.
De boom in een sprookje kan mensen ook een spiegel voorhouden zoals in het sprookje van het
Dennenboompje dat andere bladeren wilde hebben (Andersen). Zijn wens werd vervuld. Hij
werd wakker en had bladeren van goud. Een rover en plukte alle
blaadjes af. Toen wenste het boompje bladeren van helder glas.
Ook deze wens ging in vervulling. Een storm blies de glazen
blaadjes de lucht in. Zij vielen op de grond en versplinterden.
Tenslotte wilde het boompje alleen nog maar zijn naalden terug en was dolblij toen dat gebeurde.
In dit sprookje wordt ons mensen tevens een spiegel voorgehouden waarin we kunnen zien hoe wij
met bomen omgaan. Het dennenboompje wordt gekapt, op de markt als kerstboom verkocht, in
een huiskamer versierd en tenslotte op de vuilnishoop gegooid.
In sprookjes fungeren bomen vaak als beschermer en geluksbrenger.
Ali Baba (Duizend-en-één-nacht) vlucht in een boom als hij een groep rovers ziet naderen.
In De wilde zwanen (Andersen) leeft het zusje van de betoverde prinsen in een holle boom en
weeft daar 12 hemden van brandnetelvezels.
In De ganzenhoedster bij de bron (Grimm) verandert het water uit een bron onder 3 eikenbomen
een lelijke vrouw in een mooi meisje.
Bij Arend en Leentje (Grimm) ontdekt een houtvester in een
hoge boom een klein kind dat daar door een arend in is gezet.
Assepoester (Grimm) roept: " Boompje, schud je nog een
keer, gooi goud en zilver op mij neer!"
In de tuin van Vrouw Holle willen de rijpe appels van de boom geschud worden. De vlijtige
Marie geeft gevolg aan deze smeekbede en wordt met een regen van goud beloond. De luie
Marie daarentegen laat de appelboom links liggen en oogst een regen van pek.
In de tuin van Eenoogje, Tweeoogje en Drieoogje (Grimm) staat een boom met zilveren en
gouden vruchten.
In De witte Slang (Grimm) moet een man voor de prinses een appel van de Boom des
Levens plukken.
In het sprookje van het Luilekkerland (Grimm) groeit alles wat je lekker vindt in bomen.
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Sprookjeshelden klimmen langs bomen naar de hemel. Een bekend internationaal sprookjesmotief is de beklimming van de
hemelhoge boom door een held om god een wens voor te dragen of om vruchten te plukken die jeugd en gezondheid geven. In
het Friese sprookje van de wonderboom, ontkiemd deze uit een boon en groeit tot in de hemel.
In sprookjes blijken bomen prima plekken om een schat te verstoppen.
In Zwaan kleef aan (Grimm) vindt een jonge man onder de wortels van een boom een gans met gouden veren.
In het sprookje De vuurslag (Andersen) daalt een soldaat in een holle boom af om voor een heks een schat op te halen.
In De geest in de fles (Grimm) ligt de magische fles verborgen onder de wortels van een boom. De vinder ontvangt van de
geest een lapje dat genezing bevordert.
Bomen dagen uit tot krachtmetingen, of worden daarvoor gebruikt.
In Met zessen de hele wereld door (Grimm) trekt een man bomen uit de grond alsof het korenhalmen waren.
Het slimme Dappere Snijdertje (Grimm) die zich als krachtpatser voordoet, laat de reus een
zware boomstam dragen terwijl hij zelf op de takken gaat liggen.
Boomvruchten hebben niet altijd een goede reputatie.
Sneeuwwitje laat zich door een boze koningin verleiden om in een vergiftigde rode appel te
bijten.
In de sage van Wilhelm Tell schiet een vader de appel van het hoofd van zijn zoon, een fraai
staaltje van trefzekerheid. In de Keltische mythe van het eiland Avalon heeft een koning 3
zonen. De zoon die hem de gouden appel brengt, mag de vader opvolgen.
In de bijbelse mythe van het Paradijs eten Adam en Eva van de boom der kennis van goed en
kwaad een appel met als gevolg dat zij uit het Paradijs verdreven worden.
In de Griekse mythologie heeft Hera, de vrouw van oppergod Zeus, de bewaking van de gouden appel (vrucht van
onsterfelijkheid) aan de Hesperiden, 3 mooie nimfen, en de honderkoppige draak toevertrouwd. De sterke held Hercules gaf
god Atlas opdracht om deze appel te stelen. Dat lukte. Maar toch kon Hercules de appel niet houden, want hij behoorde aan de
goden toe en moest terug gebracht worden naar de geheime tuin der goden.
Bomen herbergen nogal eens mysterieuze boomwezens.
Elfjes wonen in holle eiken en en kabouters tussen de wortels van een boom. Volgens de Griekse
mythologie worden essen door nimfen bewoond.
Dryaden zijn figuren uit de Griekse mythologie. Het zijn boomnimfen die op mooie, jonge vrouwen lijken.
Dryaden zijn elementaire krachten maar niet onsterflijk. Zodra de boom waarmee ze in verbinding staan
doodgaat, sterven zij ook. Dryaden straffen daarom diegene die takken afbreekt of die hun boom
beschadigt.
Een oude, Zuidamerikaanse legende kent een ongebruikelijke
hoofdrolspeler. Heel lang geleden vergaderden houtwormen over de vraag hoe zij bij de mensen
meer aandacht konden krijgen. Zij ontmoetten elkaar in groten getale aan de rand van het bos
bij een grote vlakte van leem. Zij waren van plan om een gedenkteken te scheppen voor
houtwormen. Het moest een heel grote stad worden met honderden straten en pleinen. Vijftig
jaar of meer hebben de houtwormen hieraan gewerkt. Zij boorden en groeven. Toen zij genoeg
straten gebouwd hadden, hielp de 'grote worm van Lima' bij het afknagen van de bomen. De rest
was het werk van zon en tijd.
De bomen zijn inmiddels tot stof vergaan. De zon heeft de leem zo hard gebakken, dat hij op
rotsbodem lijkt. Niemand kan daar wonen, en er zijn ook geen houtwormen meer.....

Heilige Vijg
Geschiedenis
De vijgenboom (ficus) wordt bij vele volkeren als heilige boom
vereerd. Hij is naast de olijfboom en de druivenstruik symbool van
vruchtbaarheid, overvloed en ontwaken.
Je komt hem vooral tegen in de Indiase godsdienst waar een vanuit
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de hemel omlaag groeiende vijgenboom symbool van de wereld is. Het was de bodhiboom (Ficus religiosa) waaronder Siddharta
(later de Boeddha) verlicht werd.
De vijgenboom is met zijn breed onderaards wortelsysteem, zijn smalle
kroon voor de boeddhisten de wereldboom, beeltenis van verlichting,
concentratie op latente energieën die nodig zijn voor de geestelijke

stam en zijn brede
ontwaken,
metamorfose.

In de Griekse mythologie wordt de vijgenboom genoemd in verband met
oppergod Zeus en de Titanen. De vijgenboom werd vereerd als boom van
en extase. De godin Demeter gaf de vijg aan het volk van Attica, waar zij
haar dochter Persephone door Hades ontvoerd was.

de strijd tussen
Dionysos, god van roes
troost zocht nadat

Bij de Romeinen was de vijgenboom
god van de wijn. Maar ze kenden ook een
deze boom was verbonden. Een wolvin zou
en Remus, grondleggers van Rome, onder
gezoogd hebben.

gewijd aan Bacchus,
godin die specifiek aan
de tweeling Romulus
een vijgenboom

De vijgenboom speelt een belangrijke rol in het Oude Testament bij de verdrijving uit het
Paradijs. Adam en Eva aten van de verboden vijgenboom. Toen werden zij uit het Paradijs
verdreven. Zij ontdekten dat zij naakt waren. Alle bomen die zij smeekten om hun te
bedekken, wezen hen af, behalve de vijgenboom. Nadat hij hen zijn vruchten gegeven had, gaf
hij hen ook zijn bladeren.
De vervloeking van de onvruchtbare vijgenboom door Jezus van Nazareth in het Nieuwe
Testament wordt geïnterpreteerd als een veroordeling van het
Joodse volk. Een verdroogde vijgenboom symboliseert daarom in
de christelijke kunst de synagoge.
Volgens een legende liep de maagd Maria met de kleine Jezus langs een vijgenboom. Omdat zij
vervolgd werden, opende hij zijn stam zodat zij zich daarin konden verstoppen.
Rassen
De bladeren van de plant zijn alleen al mooi genoeg om de plant te kweken, maar of je vruchten
krijgt hangt erg af van het gekozen ras. Er bestaan meer dan 750 vijgenrassen maar alleen een
beperkte groep geeft vijgen die onder ons klimaat iedere zomer rijp worden. Een "verkeerd" ras
geeft nauwelijks vruchten ondanks alle goede zorgen!

 Grosse Brune d'Enghien: Perfect winterhard (tot -15°) en zeer vruchtbaar. In ons klimaat worden zijn vruchten iedere






zomer vanaf begin augustus rijp. Wanneer we een zeer warme zomer hebben kan hij zelfs een tweede oogst geven rond het
einde van september. Een volwassen plant geeft jaarlijks een honderdtal vruchten die zo groot zijn als een kleine peer.
Précoce de Bordeaux: Varïeteit die zeer winterhard is (tot -19°) en ook zeer vruchtbaar. Wanneer
de winter niet te streng is geweest kan hij een eerste oogst geven vanaf de maand juni. De
vruchten zijn klein maar zeer smaakvol. Het is één van de vroegste vijgen.
Hardy Chicago: Amerikaans, uitzonderlijk winterhard ras. De variëteit is zeer geschikt voor
streken waar de winters zeer streng zijn en waar de gewone vijgeboom niet kan overleven.
Del Portogallo: Voor stadstuinen is deze variëteit een must. Zeer grote vruchten.
Rouge de Bordeaux: Een kleine vijgenboom die in een kuip kan worden gehouden (ideaal voor een
terras, een balkon of een kleine tuin). De vruchten zijn in september rijp wordt
Grond
De vijgenboom verkiest lichte bodems, enigszins kalk, goed gedraineerd, rijk aan mineralen en
voedselarm. De bodem onder de plant moet "naakt" blijven zodat de grond de 's nachts de
opgeslagen zonnewarmte weer vrijgeeft. Plant dus niets aan de voet van de boom. De bodem moet
droog blijven aan de oppervlakte, wat zich op een natuurlijke wijze voordoet aan de voet van een
muur die gericht is op het zuiden. Een lang aanhoudende hoge grondwaterspiegel kan in de
wintermaanden funeste gevolgen hebben.
Als de plant buiten staat en je wilt sneller vruchten oogsten, dan is het raadzaam de wortels in
hun groei te belemmeren. Bijvoorbeeld door ze in een bak te planten van 60 centimeter diep en
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50 centimeter doorsnee, zoals een speciekuip. Er moeten altijd onderin drainage gaten zitten en puin om overtollig water snel
af te kunnen voeren, want de wortels kunnen niet tegen nattigheid.
Planten
Vijgenbomen die je in de tuincentra koopt, worden in containerpot verkocht en kunnen in alle seizoenen (buiten de periodes van
grote vorst) geplant worden. Dompel de kluit gedurende 24 uur in het water opdat deze bij het aanplanten goed aanslaat. Met
een doorweekte kluit zal de plant niet snel uitdrogen door eventuele drogere grond waarin hij wordt uitgeplant.
Vermeerderen
Vijgen kun je vermeerderen door zaaien, stekken of afleggen. Bij zaaien weet je echter nooit
of de eigenschappen van de moederplant terugkomen. Je kunt beter stekken maar ook hier
zijn de resultaten wisselend. Neem in het voorjaar een éénjarig stengelstuk met tussen de 3
en 5 knoppen. Breng deze bij 20 tot 25º Celsius in stekaarde op een lichte plaats (uit de zon
en met plasticzak met gaatjes over de "kop") aan de wortel. Na enige tijd zullen de knoppen
uitlopen. In het voorjaar afleggen van de "slappe" stengels gaat nog het beste. Buig één of
meer stengels naar de grond en aard ze aan. Na een jaar zullen er vast en zeker wortels aan
de aangeaarde takken zitten. Steek ze met een scherpe spade af en pot ze op of plant ze
direct op de daartoe bestemde plaats.
Leiden, vormen en snoeien
Idealerwijs creëer je een leistruik tegen een zuidmuur. Zorg er dan wel voor
dat de plant circa 30 centimeter van de muur af staat. Het is goed om een
jonge plant in het voorjaar terug te snoeien, zodat er een keur aan
gesteltakken kan groeien, die later in een waaiervorm kunnen uitgroeien/geleid
worden. Om zeker te blijven van vruchten, moet er om de 3 à 4 jaar gesnoeid
worden. Dit om verzekerd te blijven van vruchtzetting aan de ontstane jonge
takken. In mei/juni kun je de takken toppen (tot op 4 à 5 bladeren), zodat er
weer extra zijscheuten ontstaan. In hun bladoksel zullen weer vijgen ontstaan.
Let wel op de "herfstvijgen", die in de
bladoksels kunnen zitten. De snoei van de vijgeboom vindt het liefst plaats tussen eind
november en januari, als alle bladeren er zijn afgevallen. Te laat snoeien kan de
vijgenstruik gaan doen bloeden. Ogen en huid kunnen geïrriteerd raken door het
melkachtige vijgensap. Bij de snoei van dikkere takken heb je daar weinig last van, maar
bij het snoeien van twijgen of het knippen van bladeren komt dit sap vrij!
Bestuiven
In het Middellandse-Zeegebied waar de vijgen van nature groeien worden de bloemen
bestoven door een zeer klein vijgewespje. Spijtig genoeg is het in onze streken te koud
om dit wespje te doen overleven. Om in ons klimaat toch vijgen te krijgen, hebben de kwekers parthenocarpe soorten
ontwikkeld. Parthenocarp wil zeggen dat de planten vruchten ontwikkelen zich zonder dat er een bevruchting aan te pas komt.
Dit heet ook wel maagdelijke vruchtzetting. Een voordeel hiervan is dat deze variëteiten vrij zijn van pitten.
Voeden
Gedurende het eerste jaar na aanplanten zul je moeten gieten wanneer je de bladeren ziet afhangen. Daarna is het
wortelgestel zo goed ontwikkeld dat de boom het zelf kan. Let op: een overmaat aan water op het moment van de rijping, zal
de vruchten doen barsten.
Ziekten en plagen
In de winter kunnen door muizen alle vruchtjes van de boom worden gegeten, pas een
goede muizenbestrijding toe.
De plant is gevoelig voor rode spint. Dit zijn O,25 - 0,5 mm rode (of geeloranje) mijten.
Aantasting hiervan geeft aanleiding tot bruine vlekken op de nieuwe groei. Je bestrijdt
dit het beste door de luchtvochtigheid te verhogen (nevelen) of te bestrijden met een
aangepast gif (moet met zoveel woorden op de verpakking staan).
Gele vlekken op de randen van de onderste bladeren is en signaal dat de plant te natte en
te koude voeten heeft.
Beschermen
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Als de vijgen rijpen zijn er kapers op de kust! Wespen en vogels zijn verzoet op de zoete delicatesse, een net doet wonderen!
Hoewel de plant tot de grond toe kan afsterven, maar vrijwel altijd terug komt met nieuwe groei. Zelfs als de plant tot de
grond is ingevroren hoef je de vruchten het komende seizoen niet te missen, want hij bloeit op het éénjarige hout
Oogsten
In warme gebieden geven vijgenbomen twee keer per jaar vruchten. Bij ons oogst men in
de zomer de vruchten die in de herfst werden gevormd en die zich in het voorjaar
ontwikkelden. De vijgen zijn rijp van augustus tot november. Je dient iedere dag te kijken
of er vijgen rijpen, ze zijn nooit allemaal tegelijk rijp. Vijgen zijn rijp wanneer ze dik zijn
en bijna barsten. Ze moeten eigenlijk direct geconsumeerd worden, maar eventueel kunnen
ze een paar dagen in de koelkast bewaard worden in keukenpapier verpakt. Ze kunnen ook
worden ingevroren. Maar ze smaken altijd het best bij kamertemperatuur!

Symbolische granaatappel
De granaatappel maakt met zijn rijkdom aan vruchten, pitten, bloemen, smaak en geur het wonder van het leven op aarde
zichtbaar. Het is een oeroude boom, die de kracht en het weerstands-vermogen van de natuur symboliseert, haar diversiteit in
de eenheid van het leven en haar vermogen tot vernieuwing en regeneratie.
Achter de rode schil van de granaatappel ligt een exotisch aroma verborgen die ons naar de sfeer van 1001 Nacht ontvoerd.
Hij heeft geen botanische familieleden en is dus biologisch gezien een unieke vrucht.
Nieuwe onderzoekingen maken duidelijk waarom granaatappelbomen al 5.000 jaar door mensen
gecultiveerd worden. De vruchten zijn een bron van kalium, vitamine C en een grote hoeveelheid
van stoffen die het immuunsysteem van mensen versterken.
Naamgeving
Punica granatum betekent zoveel als vrucht met pitten uit Fenicicë. Het woord granatus
betekent rijk aan pitten. Punica is afgeleid van het Latijnse punicus en heeft betrekking op één
van de herkomstgebieden van deze boom: Karthago = Punica.
Herkomst
Punica granatum werd al 5.000 jaar geleden gecultiveerd in Noord Afrika, het Midden Oosten en China.
Tegenwoordig worden granaatappels vooral uit Spanje,Turkije en Iran geexporteerd. De vruchten
moeten rijp geoogst worden want zij rijpen niet na. Het vervoer van rijpe vruchten is niet rendabel. In
de Arabische landen is de granaatappel één van de favoriete vruchten.
Symboliek
In de beeldende taal van de bijbel wordt de ronde vorm van de granaatappel vergeleken met de
schoonheid van de vrouw. Het rode sap is de nectar van de geliefden en de geur van de bloemen symbool
voor de ontwakende lente. Deze vrucht wordt in het Oude Testamant beschreven als één van de zeven
gezegende plantensoorten. Ze gold als teken voor rijkdom en vruchtbaarheid.
Mythologie
De Granaatappel is één van de oudste, bekende vruchten uit het Middellandse Zeegebied. Op oude
schilderijen werd hij vaak afgebeeld als symbool voor vruchtbaarheid, diversiteit in eenheid, zinnelijke
liefde, onsterfelijkheid en passie. Het was de favoriete boom van Aphrodite, Isis en Astarte; alle drie
godin van de liefde.
Wanneer hij openbarst, onthult de granaatappel zijn talrijke pitten, symbool voor de hoeveelheid van zijn
nakomelingen en ook een teken voor hoop en wedergeboorte. Dat is misschien de reden waarom voorname
doden uit het oude Egypte samen met kransen van granaatappelbloemen begraven werden.
Als vruchtbaarheidssymbool mocht deze vrucht bij geen trouwerij ontbreken.
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De profeet Mohammed zou zijn zegen aan de granaatappel gegeven hebben omdat het eten van de
vrucht haat en ijverzucht zou uitbannen.
In de christelijke symboliek verdween het zinnelijke aspect van de granaatappel helemaal en werd
ze het symbool van de vele deugden van Maria, zoals naastenliefde, maar ook de gemeenschap van
de gelovigen en de bescherming door de kerk.
De rode kleur van de Punische appel werd geassocieerd met bloed, liefde, oorlog en macht. Door de
vorm van deze vrucht met de kroonvormige kelk was hij de ideale rijksappel van de Moorse
koningen van Granada en Hendrik IV van Engeland.

Plantkenmerken
In het Middellandse Zeegebied is de granaatappel een kleine boom of grote struik. Hij kan
daar 8 meter hoog worden. De boom heeft koude winters en hete zomers nodig en groeit het
beste in subtropische streken. Na het derde jaar wordt de productie van de appels
interessant.
De bladeren zijn ca. 10 cm lang en glanzend groen. De oranjekleurige, buisachtige bloemen
zijn zeer decoratief. De fris zoetzuur smakende pitten zijn omgeven door sappig
vruchtvlees.
De vruchten hebben een vrij dikke, lederachtige schil. Hun kleur is geelbruin, geeloranje of
donkerrood. Het vruchtvlees kan roze of dieprood zijn. De lederachtige schil zorgt ervoor dat de granaatappel in tropisch en
subtropisch klimaat maandenlang sappig blijft.
Bij ons wordt de granaatappel als kuipplant geteeld. Hij bereikt een hoogte van zo’n 2,5 meter. Hij
moet ’s winters in een vorstvrije, maar koele ruimte overwinteren. De granaatappelboom groeit erg
langzaam en bloeit pas 6 jaar nadat men hem geplant heeft.
De vruchten komen bij ons niet tot volle rijpheid, maar de decoratieve, felrode bloemen zijn de
moeite waard.
Gebruik
De vrucht van de granaatappel bevat veel sap en vitamine C. Door indikken van het sap verkrijgt
men grenadinesiroop. Hij dient als basis voor limonade of dressings en om vlees te marineren.
Om het verfrissende sap te winnen, wordt de gehalveerde vrucht als een citroen uitgeperst.
Het sap wordt aan gerechten toegevoegd of samen met mint als verkoelende drank genuttigd.
In de Middellandse Zeegebieden maakt men er ook kruidenwijn van.
In vele Marokkaanse tuinen groeit tenminste één granaatappelboom. De robijnrode pitten van
de ‘romman’ zoals men de vrucht daar noemt, worden meestal uit de hand gegeten.
Culinaire betekenis hebben granaatappels tegenwoordig alleen in Noord-India. De pitten van
wilde granaatappelsoorten worden gedroogd en als keukenkruid gebruikt. Zij worden vooral aan
groentes en peulvruchten toegevoegd.
Gedroogde granaatappelpitten kunnen als alternatief voor rozijnen in Europees gebak gebruikt
worden. Van granaatboomschors maakte men vroeger inkt.
Variëteiten
Naast de gewone granaatappel is de variëteit ‘Wonderful’ in cultuur. Hij bloeit met oranjerode bloemen. Daarnaast kan men
ook kiezen voor het dwergtype ‘Nana’, die slechts 60 cm hoog wordt.

Fabeldieren: Tussen fictie en feit
Aan het einde van de middeleeuwen kwam werd, door de ontdekking van Afrika, Azië en Amerika, onze wereld ineens een stuk
groter. Er bleken ook veel meer dieren te bestaan dan we ooit hadden kunnen denken. Sommige ervan waren zo bizar, dat ze
een dankbare voedingsbodem werden voor feiten en fabels. En het duurde nog tot ver in de twintigste eeuw tot ze definitief
werden ontkracht. Dit zijn er een paar:
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Eenhoorn of Okapi?
Deze bizarre, hert-achtige zoogdieren uit de regenwouden van Afrika lijken een combinatie van een giraffe, zebra en antiloop.
Van een afstandje hebben ze wel iets weg van een paard. De mannetjes hebben twee hoorns. Zie je ze van de zijkant, dan lijkt
het dier echter maar één hoorn te hebben. Via handelsroutes kwamen de eerste verhalen over dit dier naar Europa. Toen de
eerste ontdekkingsreizigers ook nog thuiskwamen met de hoorns van narwals (een zeezoogdier) was het bestaan van de
eenhoorn definitief bewezen.

of

?

Zeemeermin of Zeekoe?
Toen Christopher Columbus, op weg naar Haïti, voor het eerst een zeekoe zag, was hij ervan overtuigd dat het een zeemeermin
was. In zijn dagboek noteerde hij dat ze “helemaal niet zo mooi waren dan werd beweerd” en ook dat “hun gelaatstrekken meer
die van een man dan die van een vrouw waren”. Verhalen over zeemeerminnen zijn er al heel lang. Al in de klassieke oudheid
wordt er melding van gedaan. De basis ligt waarschijnlijk bij andere zeezoogdieren, zoals bijvoorbeeld de zeehond, die vaak
door zeelieden werden gezien maar nooit dichtbij genoeg kwamen om ze goed te kunnen waarnemen.

Of

?

Kraak of Reuzen-inktvis?
Het mytisch zeemonster “Kraak” werd meestal afgebeeld als een gigantische inktvis. Van alle fabeldieren is dit de meest
reële: er bestaan inderdaad reuzenoctopussen met meterslange tentakels die eindigen in een scherpe haak. Daar deze dieren
zich bij voorkeur ophouden in de diepste krochten van de oceaan, worden ze nog steeds niet vaak waargenomen. En dan nog
meestal in de maag van een potvis……..

of

?

Flamingo of Phoenix?
De vlammende rose of rode kleur van het verenkleed van de flamingo werd vroeger zo bijzonder gevonden dat we er nu vanuit
gaan dat hij de vader van de legende van de Phoenix is. De oude Egyptenaren maakten al afbeeldingen van heilige vuurvogels,
die een reigerachtig uiterlijk en rode veren hadden. Dat flamingo’s vaak te vinden zijn in ondiepe zoutmeren draagt bij aan de
mythe: door rimpelingen in het wateroppervlak lijkt de vogel dan weer te groeien om daarna weer te krimpen.

26

of

?

Nessie of Pleisiosaurus?
Het monster van Loch Ness is een jonkie onder de fabeldieren. Toen in de negentiende eeuw steeds meer dinosaurusbotten
werden opgegraven wist men totaal niet wat men ervan denken moest. En al helemaal niet hoe deze dieren eruit hadden gezien.
Dus men liet de fantasie de vrije loop. Sinds die tijd worden met name in Schotse meren monsters waargenomen. De
afbeeldingen die ervan werden gemaakt lijken nogal op het dier dat we tegenwoordig Pleisiosaurus noemen. Maar dat is
natuurlijk toeval, toch?

of

?

Zeeserpent of “koning van de haring”?
De giant oarfish, Regalecus glesne, heeft geen Nederlandse naam maar wordt in het Engels ook wel “koning van de haring”
genoemd. Het is de langste beenvis ter wereld. Als je naar het beest kijkt, begrijp je waar de legendes over gigantische en
bloeddorstige zeeserpenten vandaankomt. Met zijn lengte van tot wel 16 meter houdt dit dier zich vooral in de diepzee op. Hij
wordt zelden aan de oppervlakte waargenomen.

of
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Tuinkalender voor oktober
Juist in de herfst is er genoeg te doen in de tuin, die voorbereid moet worden op onstuimig weer.



Gazon
 Omdat de bodemtemperatuur nu nog een stuk hoger is dan in het vroege voorjaar, kun je het
gazon nog prima maaien. Binnen enkele weken heb je een mooie grasmat.
 Nu het stilaan kouder wordt, is het niet meer nodig om het gazon nog veel te maaien. Je kunt
er beter wel voor zorgen dat het gras niet te lang is als we de winter in gaan. Mosvorming
ontstaat veel sneller bij lang gras.
Grasmaaisel kun je tijdens het maaien het beste gelijk afvoeren. Het najaar breekt het gras namelijk niet goed af. Het
gevolg is dan dat het gemaaide gras een vrijwel ondoordringbare laag vormt voor lucht en water, waardoor het gras een
viltachtig laagje krijgt.
Lees meer over het aanleggen en onderhouden van gazons
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Vijver
 Als je een vijver hebt, kan deze vervuilen door het vallende blad. Je kunt dit
voorkomen door een net over het water te spannen.
 Het koude water zorgt ervoor dat de visssen zich dieper in de vijver ophouden. Je
kunt de vissen voeren zolang de watertemperatuur nog boven de 5 °C is.
Lees meer over het aanleggen en onderhouden van vijvers

Meer kijken:

Buxus snoeien
Buxus stekken
Vaste planten scheuren
Hoe kan je rozen verzorgen?
Borders ruimen
Water geven en mulchen
Gazon verticuteren
Gazonmaaisel
Bladeren vegen
Onderhoud vijver
Voorjaarsbollen in gazon
Narcissen planten
Zomerbollen overwinteren
Bloempotten volplanten
Tips voor een stralende herfsttuin

Beplanting
 De border kan deze maand nog veranderd worden als je dat wilt. Omdat het blad
nog niet afgestorven is, kun je goed zien waar alle planten staan.
 De hoofdrolspelers van de oktoberborder zijn de asters. Ze geven de borders in het
late jaar nog kleur en lokken vlinders de tuin in. Je kunt ze in volle bloei planten. Hoge
soorten blijven beter overeind staan als je er een plantensteun bijzet.
 Oktober is de maand van de bloembollen. Er is buiten dus genoeg te doen met het
planten van bollen. Maar niet alleen in de tuin kun je met bollen aan de slag, ook is het
leuk om vroegtijdig de bloei in huis te halen.
 Veel van je planten zijn uitgebloeid en hebben nu rijpe zaden of bessen. Verzamel deze voordat de vogels of de insecten er
mee weg zijn. Veel van deze zaaddozen zijn trouwens ideale benodigdheden voor de bloemschikliefhebber.
 Blijf beplanting water geven, het kan behoorlijk droog weer zijn in oktober.
Zie ook:
Aanleggen en vernieuwen van borders
De juiste plant op de juiste plek
Planten doe je zo
Snoeien
 Deze maand kun je uitgebloeide bloemen en overtallige bladeren snoeien en op de composthoop gooien.
 Notenbomen worden graag in de nazomer gesnoeid. De snoeiwonden helen in deze periode sneller en je voorkomt bloeden
van de bomen.
 Wil je volgend jaar weer die mooi bloeiende dahlia´s in de tuin? Haal dan nu de knollen uit de
grond, knip de stelen tot ongeveer 10 cm boven de grond af en bewaar ze vorstvrij tot volgend
jaar. Vanaf half april kunnen ze weer worden geplant.
 Stamrozen met een zware kroon kunnen nu tot de helft ingekort worden. Dit voorkomt het
breken van takken tijdens storm.
 Knip de uitgebloeide bloemen weg bij de rozen. Rozen bloeien met zacht weer namelijk nog wel
even door.
 Een beukenhaag is nogal beeldbepalend voor de winter. Ook al is het nu geen snoeitijd, de
uitstekende takken kunnen gerust weggehaald worden..
Lees meer over snoeien
Overige
 Als extra decoratie kun je vorstbestendige bloembakken vullen met winterharde planten.
 Scharnierende delen van je tuinmeubelen kunnen tijdens de winter verslechten omdat ze een langere periode niet gebruikt
zullen worden. Vet deze delen in voordat ze de berging in gaan.
 Sierappeltjes, zoals Malus 'Golden Hornet' hangen nu vol vruchtjes. Deze staan erg leuk als decoratie en blijven lange tijd
stevig. Vaak blijven ze mooi tot aan de feestdagen.
 Katten zijn nogal dol op braakliggende lapjes grond. Als je bollen in jouw tuin hebt geplant,
kun je het beste gaas over de desbetreffende plekken plaatsen..
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Moestuinkalender voor oktober

Meer kijken:

De weersveranderingen in oktober zijn heel groot. Lichte warme dagen kunnen
aanvoelen alsof de nazomer gewoon doorgaat, en dan plotseling laat koning winter weten
dat hij onderweg is. De nachtvorsten betekenen het einde voor gevoelige gewassen. Het
is gelukkig niet allemaal treurnis in de tuin. De grond is nog warm en je kunt
winterbladgroenten uit de trays buiten planten en ze zelfs nog direct ter plekke zaaien.
Het is ook zeker de moeite om waard om met groenbemester te experimenteren.
Beschermen tegen koude
 Je kunt cloches gebruiken om wintersla te beschermen als het kouder wordt.
 Gebruik cloches over zaaiplekken om regen weg te houden en de grond wat op te warmen.













Winterstek nemen
Zelf een composthoop maken
Groenten wecken
Bietjes kweken
Ecologische bewaarmethoden
groenten
Duurzaam groenten kweken
Pompoen snijden en schillen
Aardperen (Engels)
Knoflook
Spinazie zaaien
Winterpostelein

Oogsten
 Pluk alle hele trossen met alle vruchten die er nog aan zitten en leg ze binnen of in de kas om te rijpen.
Opruimen
 Het bovenste deel van pronkboonplanten is uitstekend materiaal voor de composthoop. De wortels kun je in de grond laten
om ze later onder te spitten. Deze brengen stikstof in de grond.
Preimotten uit de moestuin
 De motten worden weer actief en het is nu de hoogste tijd om prei te beschermen tegen deze ongewenste
moestuinbewoner. Het zijn de rupsen van de preimot die gangen vreten in het loof en zich een weg banen tot diep in het
witte gedeelte van de prei. Door de verwonding die hierdoor wordt aangebracht, hebben schimmels en bacteriën vrij spel
waardoor rotting kan optreden. Wanneer deze parasiet niet bestreden wordt, heb je kans dat je een deel van je oogst
verloren ziet gaan.
Zie ook: Alles over de moestuin

Carniflora
Zoals alle organismen hebben planten behoefte aan vocht en voedsel. De
meeste planten halen vocht en voedsel (mineralen) via de wortels uit de
grond. Vleesetende planten echter hebben zich over het algemeen
aangepast aan een voedselarme grond. De wortels van deze planten nemen
slechts (veel)vocht op, zonder voedsel. Hierdoor is deze plantengroep
gedwongen om voedsel ergens anders weg te halen. De planten hebben zich
hierop toegelegd op het vangen van insecten om zo toch aan de broodnodige
mineralen te komen.
Heel lang wisten we niet hoe dit werkte, waardoor dit soort planten een
duivels imago kreeg……
Intussen weten we beter, en kunnen we dit soort planten heel goed zelf op
de vensterbank kweken!
Vochthuishouding

Vleesetende planten hebben over het algemeen veel water nodig om de verteringssappen op peil te
houden. Vergelijkbaar; de mens heeft eveneens veel water nodig om zo het maagzuur op peil te
houden. Immers het “maagzuur” in de bekers van de bekerplanten en de druppels van de zonnedauw
verdampen continue, dit vocht dient dan ook constant aangevuld te worden. Vandaar dat de meeste
vleeseters erg veel vocht gebruiken.
Om de (verterings)sappen in de plant te circuleren, en voor sommige vleeseters om de “spieren” te
kunnen gebruiken, is zonlicht nodig. Door middel van zonlicht nemen de wortels vocht op uit de
grond. Bij weinig zonlicht zijn de wortels niet in staat om veel vocht op te nemen. Staan de wortels
dan toch in de natte grond, dan kunnen ze verrotten. Richtlijn: hoe meer zonlicht hoe meer vocht in
de grond en vice versa.
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Gebruik alleen regenwater, gedemineraliseerd water of gedestilleerd water. Gekookt drinkwater nooit gebruiken, hierdoor
slaat weliswaar een deel van de kalk neer op de bodem van de pan of fluitketel maar de overige ongewenste mineralen blijven in
het water aanwezig, dus blijft het ongeschikt. Drinkwater bevat kalk en veel mineralen, wat, los van overige problemen,
wortelrot kan veroorzaken.

Venusvliegenval (Dionea muscipula) - Amerikaanse bekerplanten (Sarracenia’s) - Tropische bekerplant (Nepenthes)

Vertering
Ons maagzuur bevat, evenals het maagzuur van veel vleesetende planten, enzymen die eiwitten afbreken, evenals (nuttige)
bacteriën die de voedingsdelen helpen afbreken. De afvalstoffen van de bacteriën worden door de plant als bereikbare
voedingsstoffen opgenomen. Een aantal vleesetende plantensoorten is volledig afhankelijk van bacteriën in het maagzuur, deze
planten beschikken niet over enzymen. Deze groep duiden we vaak aan als “half-carnivoren”. Overigens worden alleen de weke
delen van de insecten verteerd, de buitenkant van de insecten zijn onverteerbaar en blijven achter.
Arme grond
Over het algemeen (90%) geldt dat vleesetende planten groeien op natte mineraal- en kalkvrije gronden. In de natuur komen
deze gronden voor in de vorm van moerassen en regenwouden. Een kalkarme grond die wij in Nederland kennen is
hoogveengrond. Veen bestaat uit vele lagen afgestorven veenmos. In gedroogde vorm wordt dit Turf genoemd. Een
veenmossoort dat uitermate geschikt is voor vleesetende planten is sphagnummos.

Australische bekerplant (Cephalotus) - Zonnebekerplant (Heliamphora) - Zonnedauw (Drosera)

Winterrust
In een gematigd klimaat als Nederland, zijn er ’s winters geen of erg weinig insecten. Het heeft voor de vleesetende plant
geen zin om “in vol ornaat” te blijven wachten op insecten. Efficiënt als deze plantengroep is, zullen de vallen in de winter
verdwijnen. Zij verdrogen. Vaak worden alleen nog maar blaadjes gemaakt om toch aan noodzakelijk zonlicht te komen. Het is
dus normaal dat de planten in de winter verdorren en/of alleen blaadjes maken. Een aantal planten verdort zelfs totaal en
komen in de lente weer opnieuw op uit de ondergrondse delen. De Venus Vliegenval is daarvan een voorbeeld.
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Aanmaak van vallen
Wanneer wij onze buik hebben volgegeten gaan wij naar het toilet om onze darmen weer te legen. Wanneer de bekers van de
vleesetende planten vol zitten met insecten, is het voor de plant niet mogelijk om naar het “toilet” te gaan. In plaats daarvan
sterft de beker af en wordt weer een nieuwe aangemaakt. Het is dus normaal dat er ook in de zomer continue “volle” bekers
afsterven.
Als er weer nieuwe bekers aan worden gemaakt heeft de plant het naar zijn zin. De plant is niet gezond als er ’s zomers bekers
afsterven zonder dat er nieuwe bekers aan worden aangemaakt.

Blaasjeskruid (Utricularia) - Cobralelie (Darlingtonia californica) - Vetblad (Pinguicula)

Kletskoppen
Een rups doet zich nietsvermoedend te goed aan een smakelijk hapje. De sappige bladeren van de op het eerste oog weerloze
koolplant smaken hem uitstekend. Dan vliegt uit het niets een sluipwesp op de rups af. De aanvallen worstelt met zijn
slachtoffer, maar krijgt het voor elkaar een eitje in de rups te leggen. In het rupsenlijf ontwikkelt het wespenei. De larve die
eruit kruipt vreet de rups van binnenuit op, tot er niets van over is.
De kool is van de vraatzuchtige rups verlost. Maar wie had die wesp eigenlijk gewezen
op de aanwezigheid van die rups? Dat deed de plant zelf. Planten mogen dan
zwijgzame wezens zijn, toch kunnen ze met elkaar communiceren.

Een rups wordt geparasiteerd door
sluipwespen

Plant vecht terug
Aangezien een plant zich niet kan bewegen, kan hij onmogelijk wegrennen als hij wordt
belaagd door schimmels of knagende beesten. Ook de vijand van zich afslaan, of die
eens even goed uitschelden, zit er voor de plant niet in. Daarom hebben planten
andere methodes om af te rekenen met belagers. Zodra een ondier, zoals een rups of
mijt, zich vergrijpt aan hun takken of bladeren, maken veel planten giftige stoffen
aan die de insecten niet lusten of zelfs doden. Zo maakt de tabaksplant extra nicotine
aan als er aan hem wordt geknaagd.

Als dat niet helpt, vragen planten versterking van buitenaf. Hoe dat precies werkt? Wordt een plant aangevallen, bijvoorbeeld
door een spintmijt, dan gaat hij vluchtige plantengeuren uitspreiden, de zogeheten 'kairomonen'. Dat zijn vrij simpele
verbindingen die de plant aan de lucht afgeeft. De natuurlijke vijand van het dier dat aan zijn bladeren knaagt, pikt die geur
op. Zelf van een afstand van tientallen meters kan hij de vluchtige boodschap ruiken. Zo komt de roofmijt direct in actie als
hij het noodsignaal opvangt van een door spintmijt belegerde bonenplant. Met plezier verlost hij de plant van de kleinere
mijtensoort. Voor de roofmijt is de spint een welkom smakelijk hapje.
Insecten schieten te hulp
Elke plant communiceert, van aardappelplanten tot grassen. En dat doen ze allemaal met
dezelfde soort geuren, op basis van vluchtige stoffen. Alleen zijn de combinaties en
hoeveelheden anders, waardoor ze verschillende informatie kunnen doorgeven. Zelfs
planten van dezelfde soort kunnen zo een verscheidenheid aan berichten de wereld in
sturen. Stel, je hebt twee bonenplanten die elk door een andere insect worden
aangevreten. Beide planten roepen dan de hulp in van de natuurlijk vijanden van dat
insect, door allebei een andere mix van vluchtige stoffen af te geven. Die worden
herkend door de natuurlijke vijanden van dat specifiek insect.

Meer zien?






The intelligence of plants
What plants talk about
Plants: murder and mayhem
Plants: love and lies
The secret life of plants

Hoe weet een plant dat hij wordt opgegeten, en welk insect van hem aan het smikkelen is? En dus wie hij om hulp moet vragen?
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Wanneer een insect van een plant eet, komt er speeksel van het insect in de plant. De stoffen uit het speeksel zetten een
reactie in gang. Deze reactie zorgt ervoor dat de plant een specifieke mix van vluchtige stoffen aan de lucht afgeeft, die de
natuurlijke vijand van de knager herkent. Wordt een plant op een andere manier beschadigd, bijvoorbeeld als er een tak
afbreekt of een blad scheurt, dan komen er geen geuren vrij die insecten lokken. Dat heeft geen zin, want een insect zou toch
niet kunnen helpen als de schade ontstaat bij een storm, of doordat een groot dier van de plant eet.
Planten onder elkaar
Planten communiceren niet alleen met insecten, maar ook onderling. Als een kever of een schimmel een maïsplant te grazen
neemt, dan komen de signaalstoffen die het aangetaste maïs uitscheidt ook bij zijn buren. Deze andere maïsplanten weten dan
dat de buurman wordt aangevallen en zetten snel een reactie in gang om zichzelf te beschermen tegen een mogelijke aanval
van dezelfde belager. De nog niet beschadigde maïsplant maakt bijvoorbeeld giftige stoffen aan die de schimmel het leven
zuur maakt. Of hij geeft een signaal af aan de lucht om uit voorzorg de natuurlijk vijand van de kever te roepen. Dit geldt niet
alleen voor planten van dezelfde soort, want verschillende plantensoorten luisteren de boodschappen van elkaar af. Zo maakt
een tabaksplant gifstoffen aan als hij signalen opvang van een gewonde tomatenplant. Zelfs de verschillende onderdelen van
een plant communiceren met elkaar. Als een rups aan een blad knaagt, stuurt de plant allerlei moleculen als een soort
buizenpost naar de bladeren verderop, om ze te waarschuwen voor de veelvraat.
De taal der liefde
Sommige soorten planten zijn voor hun bestuiving afhankelijk van één enkele diersoort. Voor hen is het
belangrijk dat ze alleen voor die soort aantrekkelijk zijn. Zo produceren ze bijvoorbeeld een geur die
lijkt op die van het voedsel dat het betreffende die graag eet
of die vrijwel gelijk is aan de geur van het mannetje/vrouwtje
van de soort. Soms lijken de bloemen op een insect waardoor
het insect wil paren en zo de bloem bestuift, zoals bij de
vliegenorchis.
De bloem heeft vaak een zogenaamd honingmerk, een vlek op
het bloemblad die naar de nectar (en stuifmeel) leidt. Deze vlek is door de mens niet altijd te zien, maar kan wel onder UVlicht zichtbaar gemaakt worden. Daarnaast is de bloemkleur van belang, omdat bijen lang op dezelfde bloemkleur blijven
vliegen.
Firma list en bedrog
Sommige planten beschikken over speciale aanpassingen in hun uiterlijk. Sommige soorten
passiebloemen maken bijvoorbeeld kleine, ronde, gele bolletjes op hun stengels en
bladeren aan. Deze bolletjes lijken heel erg op de eitjes van de zebravlinder. Deze vlinder
legt namelijk bij voorkeur haar eitjes op passiebloemen. Wanneer de eitjes uitkomen,
vreten de rupsen vervolgens de plant aan. Voordat de zebravlinder de eitjes legt,
onderzoekt deze eerst of er al niet eitjes van soortgenoten op de plant zijn gelegd.
Eerder gelegde eieren vormen een gevaar, daar de pasgeboren rupsen de nog niet
uitgekomen eieren aanvreten. Een zebravlinder die eieren van zijn soortgenoten aantreft, zal dan ook de passiebloem weer
verlaten. Door deze kleine, gele, ronde eitjes na te bootsen (dit heet mimicry), verdedigt de passiebloem zich.

Metamorfose
Metamorfose, ofwel gedaanteverwisseling of gedaanteverandering, is een
verandering van lichaam, of in het algemeen van vorm.
Metamorfose komt voor bij geleedpotigen en amfibieën. Een gedaantewisseling van
een mens naar een dier, of van een mens naar een ander mens komt in de realiteit
niet voor. Het is echter een populair thema in mythen, sprookjes, sciencefiction en
fantasy.
Bijna elke cultuur op de wereld kent wel een mythe over gedaanteverwisseling, en
bijna elk veelvoorkomend dier heeft wel een mythe om zich heen die over
gedaanteverwisseling gaat. Het dier waar het dan om gaat komt dan meestal veel
voor in het gebied waar het verhaal ontstaat. Hoewel de meeste mythen handelen
over mensen die in iets anders veranderen, bestaan er ook mythen over dieren die zichzelf veranderen.
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Het grappige is dat de verhalen over metamorfose stammen uit de tijd dat men nog helemaal niet wist dat zoiets ook in het
echt bestond. Rupsen en kikkervisjes werden als aparte soorten dieren beschouwd. Het verband met vlinders en kikkers werd
pas in de 19e eeuw gelegd……..




De verhalen

In de Griekse mythologie veranderen goden om de haverklap in een dier, of laten
ze dit bij mensen gebeuren.

De weerwolf en de vampier zijn angstwekkende schepsels die van gedaante
verwisselen, bij voorkeur in een wolf of een vleermuis. Deze komen vooral in
Europese, Canadese, en Indiaanse mythen voor.

Op de Caraïben kent men de zombie, een dode die tot leven wordt gewekt en
allerlei kwaad aanricht.

In de bijbel wordt verhaald van een gedaanteverandering van Jezus, ook wel
transfiguratie genoemd.
In sprookjes komen ook veel gedaanteverwisselingen voor, een kikker verandert bijvoorbeeld na een kus in een prins en
Assepoester verandert - tijdelijk - in een prachtig geklede vrouw, klaar voor het bal.
Franz Kafka schreef een boek over een persoon die in een kever verandert.

De realiteit
Bij geleedpotigen (meestal insecten) die zich na het larve-stadium verpoppen, spreekt men van een volledige
gedaanteverwisseling (vlinders, kevers). Geleedpotigen die als larve al op het volwassen dier lijken maar nog geen vleugels
hebben, hebben een onvolledige gedaanteverwisseling (wants, sprinkhaan). Overigens doen lang niet alle geleedpotigen aan
metamorfose.
Zoals gezegd, ondergaat de vlinder een volledige metamorfose. Deze spreekt zodanig tot de verbeelding dat het dier als het
ware de ambassadeur van de gedaanteverwisseling is geworden:
1. Het leven van een vlinder begint met een eitje. Zodra de hongerige rups uit het eitje is bevrijd, zal ze de lege eierschaal
en vervolgens de gastheerplant verslinden.
2. Onvermijdelijk zal de rups hierdoor uitdijen en letterlijk uit
haar vel barsten. Een rups vervelt gewoonlijk vier of vijf keer
voordat ze haar derde ontwikkelingsfase bereikt — het
popstadium.
3. Deze begint wanneer de volgroeide larve zichzelf met een
zijden spinseldraad aan een of ander oppervlak vasthecht. In
de lucht hangend, ontdoet de rups zich van haar huid, waarna
er een pop zichtbaar wordt. De pop of chrysalis ziet er
levenloos uit maar binnenin vindt er een ongelofelijk proces
plaats.
4.

5.

6.

Hormonen zorgen ervoor dat de meeste organen van de larve
oplossen en de resulterende vloeistoffen en materialen zich in de pop hergroeperen tot een volwassen insect. Hogere
temperaturen, langere dagen en luchtvochtigheid geven de volgroeide vlinder binnenin het sein dat de tijd is aangebroken
om te voorschijn te komen. De pop splijt open en de nieuwbakken vlinder kruipt eruit.
De pas uitgekomen vlinder lijkt helemaal niet gereed voor zijn debuut. Door de krappe behuizing zijn de vleugels nat en
gekreukeld. Daarom houdt hij zich vast aan het omhulsel waaruit hij te voorschijn is gekomen en pompt
lichaamsvloeistoffen in de aderen van de vleugels, die zich ontvouwen en beginnen te verharden.
Als de vlinder uit de pop is gekropen, valt op dat de roltong nog gespleten is. Door de twee helften langs de poten te
strijken komen ze tegen elkaar. De raakvlakken bevatten vele kleine haakjes die de twee delen van de roltong vervolgens
voorgoed op hun plaats houden.

Alle amfibieën (kikkers, padden en salamanders) komen uit het ei als een larve met uitwendige kieuwen (kikkervisje). De
metamorfose wordt geregeld door de concentratie van hormonen die de gedaanteverwisseling stimuleren of juist remmen. De
specifieke gebeurtenissen hangen af van de gevoeligheid van de weefsels voor deze hormonen. Daardoor kan deze gefaseerd
plaatsvinden.
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1.
2.
3.

4.

Bij kikkers en padden worden na enige tijd de uitwendige kieuwen vervangen
door inwendige en vormen zich longen.
De achterpoten worden ook al snel zichtbaar.
De meest ingrijpende en snelle metamorfose zien we echter bij de overgang
van het algenetende stadium naar het carnivore stadium. De grote darm
verdwijnt, evenals de slurfvormige bek met schraaptandjes. De kaak wordt
enorm vergroot, de voorpoten verschijnen en de achterpoten worden
functioneel. Ook de ogen groeien in een enorm tempo. Verder wordt ook nog
een tong gevormd en dit alles wordt nog gecomplementeerd met aanleg van
bijbehorende neuronen en de celdood van overbodig geworden neuronen. Deze
gedaanteverwisseling kan binnen een dag plaatsvinden.
Vaak zien we dat het nog enige dagen duurt voordat de staart geheel is
geresorbeerd. Hierdoor is het dier altijd voorzien
van een voorbewegingsapparaat.

De benaming metamorfose voor de gedaanteverwisseling van salamanders is misschien wat
overdreven, omdat er in feite alleen langzame ontwikkelingsprocessen voorkomen. Longen en poten
zijn al snel functioneel, maar de larven blijven vaak nog lang in het water en behouden dan hun
uitwendige kieuwen. Sommige soorten als de axolotl ontwikkelen zich zelfs niet verder en blijven hun
hele leven een larf. Andere soorten metamorfoseren alleen bij hogere temperaturen.

Tuinieren volgens maanstanden
Sommige tuiniers geloven dat de maan essentieel is voor het succes van een tuin. Zij zijn
geïnspireerd door onze voorouders die 's nachts naar het ritme van de hemellichamen keken en
de relatie tussen de stand van de maan en het gedrag van planten en dieren bestudeerden. Zij
menen dat zij de invloed van maan en planeten kunnen gebruiken bij het plannen van activiteiten
als zaaien, wieden en oogsten.
Hoewel sceptici tuinieren volgens maanstanden folklore vinden, is er wetenschappelijk bewijs dat
het werkt. De aarde bevindt zich in een groot zwaartekrachtveld dat beïnvloed wordt door de
maan en de zon. De maan oefent kracht uit op de getijden en heeft daarnaast effect op het
niveau van het bodemwater, dat daardoor kan stijgen en beschikbaar kan komen voor planten.
Maancyclus
De maan draait steeds in 29 dagen om de aarde. Er zijn vier schijngestalten: de eerste is de
nieuwe maan, die 4 dagen duurt, de tweede is de wassende maan, die duurt 11 dagen, de derde schijngestalte is de volle maan
en duurt 3 dagen, en de vierde is de afnemende maand die weer 11 dagen duurt. Elke cyclus is verdeeld in kwartieren:





Nieuwe maan: De zwaartekracht van de maan trekt aan water en vormt hét moment om bovengronds bloeiende zaden of
planten te zaaien en eenjarige gewassen die zaad geven op hun vruchten, zoals kool, sla, spinazie en granen.
Eerste kwartier: De aarde ademt uit als de trekkracht van de zwaartekracht van
de maan afneemt, maar het schijnsel nog sterk is. De energie neemt toe en is
goed voor bladgroei en om iets nieuws te beginnen. Het is een goed moment om te
stekken, enten en verplanten en zaden te zaaien van eenjarigen met zaden in de
vrucht, zoals bonen, tomaten en pompoenen. Je kunt ook bloeiende planten,
struiken en bomen planten. Maai je gazon om de groei te stimuleren.
Volle maan: De aarde ademt in, energie neemt af en de zwaartekracht trekt
meer, waardoor opname uit de grond hoger is. Dit is een goed moment om te
irrigeren en je gewassen te bemesten. Het maanlicht neemt af en de energie
wordt omlaag getrokken naar de wortels, hét moment om wortelgewassen als
wortelen, bieten, pastinaken, aardappelen, uien en knoflook te zaaien en vaste en
tweejarige planten. Omdat de energie boven in de wortel gaat, zal de groei niet
heel snel zijn: perfect om te snoeien en te wieden.
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Laatste kwartier: Dit is een onvruchtbare periode waarin de planten moeten rusten ter voorbereiding op de volgende
nieuwe maan. Tuinklussen voor deze fase zijn spitten en mulchen, gazons maaien om groei te verminderen en gewassen
oogsten. Het is een goed moment om onkruid te wieden omdat het geen kracht heeft om weer op te komen.

Astrologisch tuinieren
Sinds onze voorouders voor het eerst zaad in de grond stopten, heeft het luchtruim boven hen hun benadering van tuinieren
beïnvloed en hebben ze de vaste cycli van de hemellichamen als kalender gebruikt. Ze merkten dat gewassen beter groeiden
als ze op een bepaalde tijd waren gezaaid. Naarmate de jaren verstreken ontdekten oude beschavingen dat de sterren
planeten waren en ze gaven aan elk een teken van de dierenriem. De maandelijkse baan van de maan ging via deze planeten en
maan en planeten werden verweven tot tuiniergids:




Banen van de maan: elke maand klimt de maan twee weken langs de hemel en de volgende twee weken daalt hij steeds
meer naar de horizon. Tijdens het klimmen en dalen passeert de maan sterrenbeelden die aan de aarde gebonden
elementen beïnvloeden, zoals het toe- en afnemen van energie.
Sterrenbeelden: Tijdens de maancyclus staat de maan circa twee dagen in elk teken van de dierenriem. Deze tekens
worden daarnaast ingedeeld op de elementen aarde, lucht, vuur en water, die bevorderlijk 'werken' voor de plant. Zo
sturen watertekens energie naar bladgroei en bladplanten zoals sla en spinazie.

De dagen dat de maan in de tekens van de dierenriem staat hebben een toepasselijke naam:






Fruitdagen - vuurtekens (Ram, Leeuw, Boogschutter) Plant fruit op deze dagen, zoals aardbeien, bosbessen, pruimen,
appels en zaai vruchtdragende groenten als bonen, tomaten en pompoenen evenals gewassen die geteeld worden om hun
eetbare zaden, zoals zonnebloemen en granen.
Bloemdagen - luchttekens (Tweeling, Weegschaal, Waterman) Zaai mooie, geurige, decoratieve bloeiende planten en
eetbare bloemen, zoals de waterkers.
Worteldagen - aardetekens (Stier, Maagd, Steenbok) Zaai eetbare wortelen omdat de planten nu sterke wortels
aanmaken die goed verankeren.
Bladdagen - watertekens (Kreeft, Schorpioen, Vissen) Bladgroenten als sla, spinazie, kool en vruchten met een hoog
watergehalte, zoals de komkommer, gedijen als ze worden gezaaid op bladdagen.
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Astrologisch tuinieren is iets raadselachtigs maar het is intrigerend genoeg om het in je tuin in te voeren, al is het maar in een
proefveldje in een hoekje. Je kunt versteld staan!
Maankalenders zijn online beschikbaar, en er zijn zelfs app's voor je smartphone.

Bloemen-astrologie
De sterrenbeelden van bloemen zijn gebaseerd op de astrologische sterrenbeelden. Dit systeem dient als een van de vele
methodes voor zelfontplooiing.
Bloemen bieden ons een bloeiend perspectief op ons karakter. Als we onszelf zien als altijd ontwikkelende en groeiende
bloemen, gaan we inzien dat we ontzettend veel mogelijkheden hebben.
Als we ons karakter met onze sterrenbeeldbloem in verband brengen, stelt dat ons ook in staat om verschillende fasen in ons
leven te accepteren. Onze bloementekens herinneren ons eraan dat iedere seizoen zijn pieken en dalen heeft.
Onze bloementekens zijn geboren, groeien en verwelken alleen om opnieuw te ontkiemen, om zo de ervaring van groei en
uitbreiding weer opnieuw te ondergaan.
Als je het sterrenbeeld van je bloem doorneemt, denk dan aan deze cycli. Onthoud dat we allemaal in ons eigen tempo groeien,
net als de bloemen in het veld. We kunnen de bloem niet forceren om te bloeien. Daarom moeten we onze eigen ziel ook de kans
geven om op zijn eigen tempo te groeien.

21 maart t/m 20 april - Kamperfoelie
21 april t/m 21 mei - Klaproos
22 mei t/m 21 juni - Lavendel
22 juni t/m 22 juli - Acanthus
23 juli t/m 22 augustus - Zonnebloem
23 augustus t/m 23 september - Blauwe winde
24 september t/m 23 oktober - Roos
24 oktober t/m 22 november - Chrysant
23 november t/m 21 december- Narcis
22 december t/m 20 januari- Anjer
21 januari t/m 19 februari - Orchidee
20 februari t/m 20 maart - Waterlelie
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Help!
Kom je tijdens het wandelen door mijn website een link tegen die het niet doet? Staat er informatie op die je niet duidelijk
geformuleerd vindt? Heb je ideeën voor nieuwe onderwerpen? Laat het me weten!
De beste reclame is mond-op-mond reclame. Ik zou het erg op prijs stellen als je me een beetje op weg helpt en de mensen in
je omgeving wijst op mijn site, zadenaanbod en nieuwsbrief! Ook als je andere ideeën hebt over het promoten van
Tuinkabouter, hoor ik het graag van je...
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