Voorjaar 2018
Beste medekabouters,
Het is al een tijdje geleden dat de laatste editie van mijn MagGezien uitkwam. Hetzelfde geldt voor mijn
Tuinlogboek. De voornaamste reden daarvoor waren mijn gezondheid en mijn werk. Ook was het ontzettend druk
in de webwinkel. Het werd zelfs zo druk dat ik één van mijn tuinen moest opgeven. Gelukkig zijn nu de scherpste
randjes er nu vanaf en heb ik voorzichtig weer een begin kunnen maken met mijn tuinlogboek, en nu dus ook het
MagGezien.
Zoals iedere vrouwelijke tuinkabouter weet, hoort bij een nieuw begin hoort een nieuw kapsel. In dit geval
betekent dat een nieuwe layout van mijn website. Die ziet er nu dus iets anders uit dan je gewend was. Aan de
inhoud is echter niets veranderd.
Al geruime tijd geplaagd word ik geplaagd door rugklachten. Wie zei ook alweer dat tuinieren gezond was?
Toen het duidelijk werd dat het niet genezen kon worden, droeg mijn dokter me op 30 kilo aan lichaamsgewicht
(= 30% !) af te schudden. Dit is nu gelukt, en ik kan jullie verzekeren dat het een titanenklus was. Gelukkig gaf dit
feit me wel de inspiratie voor het thema van dit MagGezien, dat dan ook het thema “Kampioenen” heeft gekregen.
Dat dit uiteindelijk geresulteerd heeft in een totaal onsamenhangend geheel mag de pret niet drukken, toch?
Hopelijk lezen jullie deze MagGezien hopelijk op een luie tuinstoel, met een koel drankje binnen handbereik, in je
eigen groene paradijs. Ondertussen laat ik mijn paradijsjes even voor wat ze zijn en knijp er lekker tussenuit. De
avonturen die ik tijdens mijn reis door midden Spanje beleef, kun je volgen in mijn vakantieblog.
Ondanks alle perikelen heb ik de webwinkel wel up-to-date kunnen houden. Op de volgende bladzijde kunt je zien
welke soorten er de laatste maand zijn bijgekomen. Bestellen kan, zoals altijd, het hele jaar door.
Veel leesplezier!

Tuinkabouter
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Nieuw in de winkel

Er is nog een restant nieuwe zaden binnengekomen! Deze soorten zijn nieuw in de winkel:
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Categorie: groot en klein

Zelf microgroenten kweken
Microgroenten (ook wel cress genoemd) zijn trendy, decoratief, lekker en
buitengewoon gezond! Dit zijn jonge plantjes, waarvan de eerste, échte blaadjes zich
gevormd hebben. Alle soorten hebben elk hun eigen smaak, geur, gevoel en vorm.
Er zijn vele soorten cressplantjes met elk een uitgesproken smaak. De één smaakt
naar noten, de ander naar broccoli, rucola, doperwtjes, mierikswortel of limoen.
Omdat de plantjes zo jong zijn, komen deze eigenschappen sterk naar voren. Het is
haast ongelooflijk dat zo’n klein plantje van nature zoveel smaak heeft.
Redenen genoeg dus om zelf aan de slag te gaan en vol enthousiasme deze mini-gezondmakertjes te gaan kweken. Hiervoor zijn
verschillende methodes. Op een balkon of op je vensterbank, in minder dan een week kun je zelf een overvloed aan vitaminen
en voedingsstoffen oogsten.
In een kweekbakje van glas met roostertje
Vul het schaaltje met water tot net onder het roostertje, leg het roosterje op het schaaltje. Het water mag het roostertje
niet raken. Verdeel de zaden in een dun laagje over het rooster.
Ververs het water in het schaaltje elke dag, na ongeveer 6 dagen kunnen de kiemen geoogst worden door ze vlak boven het
rooster af te knippen. Na het oogsten het roostertje schoonmaken met een borsteltje.
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Op keukenpapier of watten
Bedek een schoteltje of plat bord met een laagje keukenpapier of met een laagje
ongebleekte watten en maak het nat. Druk dan het meeste water eruit en vorm een egaal
oppervlak.
Verdeel over de vochtige watten één tot twee theelepels kiemzaden. Voorkom dat de
zaadjes op elkaar liggen, hoopjes zaad kunnen namelijk kluitjes gaan vormen. Druk het zaad
lichtjes aan en zet het schoteltje bij kamertemperatuur weg.
Zorg voor voldoende daglicht, maar zet de zaden of microgroenten niet in de volle zon. Zorg
er voor (maar pas nadat het zaad ontkiemd is) dat de wattenlaag gedurende de resterende
kweekduur vochtig blijft.
Knip, als de kweekduur is verstreken, het benodigde deel kiemen zo laag mogelijk af. Het schoteltje met het overgebleven deel
kan bij kamertemperatuur worden bewaard, hiervan kan nog enkele dagen gegeten worden.
Op een laagje aarde
Strooi een laagje potgrond of tuinaarde (ongeveer 1 tot 1,5 centimeter) in een bakje,
verdeel de aarde gelijkmatig en druk het lichtjes aan. Maak de aarde vochtig met een
plantenspuit en strooi een dun laagje zaden op de aarde. Houd wat ruimte tussen de
zaadjes zodat de zaden voldoende ruimte hebben om te kunnen groeien.
Besproei tijdens het kiemen de zaden regelmatig met water om uitdroging voorkomen. Zet
het bakje op een lichte plek maar niet in de volle zon en niet op een té warme plek (± 19 °C)
anders kunnen er schimmels ontstaan. Uitzondering hierin zijn shiso, basilicum, Chinese
bieslook en Chinese prei, deze zaden ontkiemen het beste bij een temperatuur van 20 tot
25 °C.
De zaden kiemen niet…….
Dit kan zijn vanwege een onjuiste kweekmethode.
De meeste zaden en bonen hebben een inweektijd
nodig; een periode van 6 tot 12 uur waarin het
zaad in ruim water staat.
Gedurende deze periode nemen de zaden water op. Als deze fase achterwege wordt
gelaten of wordt vergeten kan het ontkiemen van de zaden veel langer duren.
Het inweken zorgt er dus voor dat de zaden sneller kunnen ontkiemen, bovendien zal
het aantal zaden dat niet of slecht ontkiemd aanzienlijk kleiner zijn.

Zorg daarom dus altijd voor de juiste kweekmethode! Dit staat aangegeven op de achterzijde van de zaadzakjes.
Zaden die tijdens het inweken een slijmlaagje vormen (bijvoorbeeld basilicum- en tuinkerszaden) zullen moeilijker of zelfs niet
ontkiemen wanneer zij in een weckpot of aardewerk kweekschaaltje worden gekweekt. Een andere mogelijkheid is dat het zaad
gewoon niet geschikt is om te (ont)kiemen. Denk bijvoorbeeld aan linzen, bonen of erwten die in de winkel te koop zijn en
bedoeld zijn om te koken (en waarbij de ouderdom er niet toe doet).
Oogsten, bewaren en gebruiken
De microgroenten zijn klaar om geoogst te worden als ze 5 tot 8 centimeter lang zijn. Zet ze niet in de koelkast maar bewaar
ze bij kamertemperatuur. Microgroenten zijn geschikt voor salades, als broodbeleg, garnering en als toevoeging aan warme
gerechten, soepen en omeletten. Ook lenen kiemen zich uitstekend
voor verwerking in borrelhapjes.

Hoe kweek je reuzengroenten?
Veel tuiniers zijn nogal competetief als het gaat om het kweken van de grootste groenten. Niet vreemd, want het is
verbazingwekkend hoe buitenproportioneel groot somminge groentensoorten kunnen worden. We hebben het hier over kolen
van 50 kilo en pompoenen die alleen met een shovel kunnen worden vervoerd. Helaas worden groenten niet vanzelf zo groot.
daar moet je wel (heel wat) voor doen!
Alles hangt af van de grond waarop je tuiniert, de plek waar je de groente plant en hoe je ze verzorgt. Met deze tips zou het
niet al te moeilijk moeten zijn.
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Wil je écht een superpompoen kweken? Dan zul je
Kies de juiste zaden: dit is de belangrijkste stap omdat sommige
moeten terugvallen op doping! Dat is niet zo erg als
variëteiten simpelweg groter groeien dan andere. Vaak kun je dit
het klinkt. In feit geef je de vrucht nog meer voeding
uit de naam al opmaken. Ben je echt fanatiek? Dan kun je
dan normaal, in de vorm van suikerwater. Je hebt
beginnen met een pakje gekochte zaden. Van de grootste
ervoor nodig: een stukje stevig ijzerdraad, een reepje
exemplaar die dat oplevert bewaar je de zaden en die zaai je in
stof van 1 cm breed en minimaal 60 cm lang
het jaar daarop. Als je dit blijft herhalen, zul je in de loop der
(bijvoorbeeld van een oud laken), een plastic bak met
jaren steeds grotere groenten krijgen.
deksel (van bijvoorbeeld ijs), water en suiker. Het
Geef ze een goede start: verrijk de grond waarin je de groenten
werkt zo:
gaat kweken vóórdat je ze gaat planten. Graaf hiervoor een gat
• Wanneer de pompoen een omtrek heeft van 16 cm,
en vul dit met een mengsel van aarde, compost en oude stalmest.
maak je met het ijzerdraad een gaatje in de stengel
Wil je een wortelgroente kweken? Zorg er dan voor dat er geen
van de vrucht. Gebruik daarna het ijzerdraad om de
stenen of andere obstakels in de grond zitten.
stof voorzichtig door het gaatje te duwen. Het moet
Laat ze geen honger en dorst lijden: reuzengroenten hebben
er aan de andere kant een paar cm uitsteken.
groeispurts en hebben daarom heel veel voeding nodig. Je zult ze
• Vul de bak met een mengsel van 50% water en 50%
dus heel regelmatig moeten bijvoeden. Doe research op internet
suiker.
om uit te zoeken welke soort mest voor jouw soort groente het
• Maak een gaatje in het deksel, niet te groot, waar
meest geschikt is. Waneer het om vruchtgroenten (tomaten,
de stof goed doorheen kan.
pompoenen, etc.) gaat, kun je het beste een mest gebruiken met
• Drenk de stof in het suikerwater en duw deze door
veel kalium en fosfor. Voor bladgroenten (zoals kool) is juist
de deksel, zodat deze in de suikeroplossing hangt.
stikstof nodig. Zorg ervoor dat je regelmatig water geeft.
• Sluit de doos goed af, zodat er geen mieren of
andere insecten in kunnen komen.
Periodes van droogte (al is het maar een paar dagen) leiden tot
stagnatie van de groei. Geef ook niet te weinig, want dan blijft
De pompoen zal hier een paar weken gebruik van
alleen de oppervlakte vochtig en krijgen de diepere wortels niet
kunnen maken. Kijk af en toe of er nog suikerwater bij
genoeg. Heb je geen tijd om iedere dag te gaan kijken? Gebruik
moet.
dan een druppelsysteem. Om het nog ingewikkelder te maken: je
kunt ook te véél water geven (tenzij je op zandgrond tuiniert) en
Dit is een methode die in Engeland veel wordt
dan rotten je groenten weg.
gebruikt. De Amerikanen doen het ook, maar
Kies de beste vruchten uit: hoe meer vruchten er aan een plant
k
lk
k
f
zitten, hoe kleiner dat ze zullen blijven. Vruchten die moeten
concurreren, zullen nooit supergroot worden. Haal daarom alle vruchten weg, behalve de drie grootste en gezondste. Later
in het seizoen kies je uit deze drie de beste en haal je de andere twee weg. Maak je geen zorgen over de hoeveelheid
bladgroei. Het blad helpt bij de groei van de vrucht.
Bewaak je groenten met je leven: ziekten en plaagbeestjes helpen je supergroente in no time naar de knoppen. Check ze
daarom iedere dag en grijp meteen in wanneer zich een probleem voordoet. Doe dit zo veel mogelijk met de hand of
biologisch, want chemische middelen kunnen een negatieve invloed op de groei hebben.
Hierna begint het allermoeilijkste deel van het proces: geduld, héél véél geduld! Kijken maar niet aanraken, tenzij het echt
niet anders kan. Laat de plant zijn werk doen en kijk alleen ademloos toe.

Deze soorten en variëteiten zijn heel geschikt om reuzengroenten te kweken:
Kool: Northern Giant Cabbage
Wortel/peen: Japanese Imperial Long Carrot
Komkommer: Mammoth Zeppelin Cucumber
Kalebas: Giant Long Gourd
Ui: Kelsae Sweet Giant Onion
Peper: Super Heavyweight Hybrid Pepper
Pompoen: Atlantic Giant Pumpkin
Courgette: Show King Giant Green Squash
Tomaat: Old Colossus Heirloom Tomato
Watermeloen: Carolina Cross (Giant) Watermelon
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Categorie: mooiste tuin
Landgoed Twickel: Spiegel des tijds
Renaissance | nuttig en aangenaam
Tot in de 17e eeuw was de tuin een praktische nutstuin, bestaande uit boomgaarden,
moestuinen en geneeskrachtige planten. In 1653 veranderde de inrichting van de tuin.
Rondom het kasteel werd een gebruikstuin met sierelementen aangelegd. Daarmee
volgde men een nieuwe trend: tuinen dienden niet langer alleen om groenten en fruit te
telen voor de eigen voedselvoorziening, maar ook om van te genieten. De tuin werd een
lusthof om mee te pronken en aangenaam in te verpozen.
De eerste tuin buiten de grachten werd aangelegd eind zeventiende eeuw, nadat Twickel zich had hersteld van de gevolgen van
de Tachtigjarige Oorlog. Deze tuin was ontworpen volgens strakke geometrische vormen, kenmerkend voor de renaissance
{circa 1550-1700}. De renaissancetuin wilde laten zien dat de mens de baas is over de wilde natuur. Binnen een rechthoekig
patroon van paden en grachten lagen moestuinen, sierparken en boomgaarden. Het nuttige werd verbonden met het aangename.
Barok | tierlantijnen
In Frankrijk ontstond een nieuwe tuinstijl, de barok {circa 1650-1730}, die ook in Nederland veel navolging kreeg, onder meer
bij Slot Zeist, Paleis Het Loo en bij Middachten. De besloten Hollandse renaissancetuin maakte plaats voor tuinen met een
meer open karakter, uitbundig versierd met parterres, cascades, beelden en fonteinen. Deze nieuwe mode in de tuinkunst
sprak ook de bewoners van Twickel aan. In 1712 gaf het echtpaar Van Wassenaer opdracht aan de tuinarchitect Daniël Marot
een baroktuin te ontwerpen. Een bewaarde plattegrond doet vermoeden dat deze aan de achterzijde van het kasteel is
gerealiseerd, tussen de binnen- en buitengracht.
Na het kunstmatige van de baroktuin kreeg men behoefte aan meer onregelmatigheid en afwisseling. Medio 18e eeuw werden
de parterres losser van vorm, tuingedeelten met slingerpaadjes deden hun intrede. Deze stijl wordt rococo {circa 1730-1760}
genoemd en is de voorloper van de landschapsstijl.
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Landschapsstijl | terug naar de natuur
De landschapsstijl is in Engeland ontwikkeld, medio 18e eeuw. Veel van de parken die we nu kennen dateren uit deze periode.
Kenmerkend is de romantische aanleg met kronkelende paden en grillig gevormde vijvers
met kunstmatige heuveltjes, waarmee het wandelen in de natuur werd nagebootst. In de
zo ontstane aanleg plaatste men bouwwerken zoals tempeltjes, ruïnes en kapelletjes ter
meditatie.
Op Twickel wordt een vroege landschappelijke aanleg uitgevoerd in opdracht van Carel
George van Wassenaer Obdam. Op een kaart uit 1794 is een dergelijke pittoreske aanleg
te zien. Er is onder meer een wildbaan, oranjerie en kluizenaarshut ingetekend. Het
uitzichtbergje achter in het park herinnert nog aan die eerste fase van het
landschapspark.
Omstreeks 1835 wordt het vroege landschapspark omgevormd door Jan David Zocher jr. Slingerende wandelpaden, vijvers,
gazons en grote bomen moeten zorgen voor een uitnodigend landschap om in te vertoeven. Zocher geeft het centrale deel van
het huispark haar huidige vorm. In deze periode ontstaat de grote vijverpartij achter het kasteel.
De Duitse landschapsarchitect Eduard Petzold breidt het landschapspark van Zocher belangrijk uit in de periode 1885 tot
1891. De beplanting van het park achter het kasteel wordt aangepast door de toevoeging van bijzondere bomen en struiken, in
grote aantallen en veel soorten. Voor het kasteel plant hij boomgroepen met doorzichten die als coulissen werken. Hierdoor
ontstaat een visuele verbinding met de omringende weilanden. Door zijn vroegtijdige dood werd Petzolds ontwerp maar ten
dele uitgevoerd, waaronder uitbreiding van de wildbaan, verplaatsing van de moestuin naar de huidige plek en de weg van het
station naar het kasteel. Ook is een eerste deel van de ‘Umfassungsweg‘ gerealiseerd, een wandelpad dat langs de uiterste
grenzen van het park en langs bezienswaardigheden moest lopen.
Formele tuin | geometrische vakken en snoeifiguren
Terwijl Petzold zijn landschapspark ontwierp, maakte de Franse tuinarchitect Eduard
André ontwerpen voor de directe omgeving van het kasteel. Een historische geometrische
stijl rondom het kasteel combineerde hij met het park in landschapsstijl. Baron Rodolphe
van Heeckeren van Wassenaer en André konden echter niet tot overeenstemming komen en
Andrés assistent Hugo Poortman nam de opdracht over. Zijn ontwerp met parterres en
gesnoeide taxusfiguren is nog steeds de basis van de huidige formele tuin.
Hier staat ook de Oranjerie die nog steeds in gebruik is. De oudste vermelding van een oranjerie op deze plaats dateert uit
1760. Het huidige gebouw is in 1830 ontworpen door Zocher. Elke winter wordt de grote verzameling oude citrusbomen binnen
gezet. De oudste bomen zijn bijna 300 jaar oud. De citrusbomen van Paleis Het Loo en Twickel zijn ondergebracht in de
Nationale Plantencollectie en genieten een beschermde status.
Rotstuin | om zelf in te werken

Achter de Oranjerie is door de laatste barones van Twickel, Marie van Heeckeren van
Wassenaer, vanaf de jaren dertig een siertuin in Victoriaanse stijl aangelegd. De barones
was een enthousiast tuinierster. Zij putte inspiratie uit de ideeën van de Engelse
tuinarchitecte Gertrude Jekyll die in die jaren grote bekendheid genoot. Jekyll
introduceerde dat de tuin er ook was om zelf in te werken en daar voldoening aan te
beleven. Door gebruik van oude bouwmaterialen zijn hoogteverschillen gecreëerd,
voorzien van rotsplanten; dit gedeelte is dan ook bekend als de ‘rotstuin’. In de borders
staan in het voorjaar bolgewassen en in de zomer één- en tweejarigen gekweekt in
Twickels Moestuin. Tot op hoge leeftijd heeft de barones gewerkt in haar rotstuin Om na gedane arbeid uit te rusten
schonken personeel en pachters haar het theeprieel dat aan de oevers van de vijver staat. Dat gebeurde ter gelegenheid van
haar tachtigste verjaardag in 1959.
Moestuin | nuttig, maar ook mooi
Door de inzet van een tuinbaas, drie hoveniers en twintig tuinvrijwilligers is de moestuin
thans een levend cultuurmonument. Er wordt biologisch getuinierd. Schoffel en hark
moeten het onkruid bestrijden en de bemesting gebeurt met biologische meststoffen. En
ook de bestrijding van ongedierte gebeurt biologisch door het uitzetten van natuurlijke
vijanden. De moestuin functioneert als gebruikstuin, nu niet langer exclusief voor het
kasteel maar ook voor bezoekers. Naast planten, groenten en fruit worden snijbloemen
gekweekt en aangeboden. Oogst is belangrijk, maar de tuin moet óók mooi zijn. Bloeiende planten staan tussen ‘vergeten
groenten’ als kardoen, schorseneer en palmkool. Een loofgang met rozen doorkruist de teelbedden. Leifruit langs de muren en
paden, rabarber gebleekt in terracotta trekpotten, sla onder glazen cloches. In de moestuin zijn bijzondere kassen te vinden.
Direct achter de ingang staat het Iron House, een zeldzame pronkkas uit 1911. Naast het Iron House staat een oud-Engelse
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anjerkas met een authentiek ventilatiesysteem. Ook de drie zogeheten pits zijn in gebruik. Dit zijn koude kassen voor het
afharden van planten en het kweken van bloemen en groenten.
Oranjerie | aangenaam verblijf
Veel oude oranjerieën zijn verdwenen of hebben hun functie verloren als ‘Winterplaats’ voor de oranjeboom. Niet op Twickel:
de Oranjerie is bewaard gebleven en nog steeds in gebruik, voornamelijk voor het onderbrengen van haar verzameling
eeuwenoude citrusbomen.
De oudste vermelding van de Oranjerie dateert uit 1790 als Unico Wilhelm van
Wassenaer Obdam de rentmeester instrueert om de schoorstenen van de oranjerie
elke vier maanden te laten vegen. Het gebouw bestond waarschijnlijk al lang daarvoor.
Omstreeks 1833 is de Oranjerie door landschapsarchitect Jan David Zocher jr.
gereconstrueerd. Hij breidt het gebouw uit met een extra vleugel en tussen twee
entreepartijen komt een bloemenkas. Bij latere verbouwingen verdwijnt de bloemenkas
en krijgt het gebogen middendeel nieuwe vensters. De vloer is van Bentheimer
zandsteen, de muren zijn gepleisterd met witte kalk. Een centraal verwarmingssysteem
houdt de minimale temperatuur op 8-10 graden Celsius.
Renovatie | de tuin is altijd in beweging
Bomen verdwijnen, heesterbeplanting verwildert. Vijvers slibben dicht, bruggen en
tuinobjecten raken in verval. In het eerste decennium van deze eeuw is het huispark
grondig gerenoveerd naar ontwerp van de landschapsarchitect Michael van Gessel In
zijn masterplan was zowel het huispark als het overpark {het wandelgebied tussen
kasteel en bos} begrepen.
Voor het huispark borduurde Van Gessel net als vroegere generaties voort op hetgeen hij
aantrof: “Uitgaande van de geschiedenis, ga je voor een nieuwe compositie als volgende
stap in de continue ontwikkeling van het park.” Aldus zijn zichtlijnen hersteld, is een open parklandschap gecreëerd, en heeft
de ‘Eijsincsdijk’ -de 17e eeuwse eikenlaan die door het park loopt- weer een prominente plaats gekregen. Van Gessel voegde
ook nieuwe elementen toe, waaronder de vijver in de wildbaan en een aantal eigentijdse bruggen. Op het ‘bergje’ is een
zandstenen tempel gebouwd naar een 19e eeuws ontwerp van Zocher. De door hem vernieuwde rozenbaan complementeerde hij
met een tweetal priëlen. In 2017 is het herstelplan van Van Gessel afgerond met het gereedkomen van de renovatie van het
overpark en een verbeterde inpassing van de provinciale rondweg tussen het landgoed en de stad Delden.

De kampioenen in de categorie “Mooiste tuinen in Nederland” zijn:
10. Verborgen stadstuin Harry Pierik, Zwolle
Twee sleutels zijn er nodig, slechts twee deuren door en je betreedt
een tuin om in te dromen. Als je 's zomers vanaf de straat, de tuin
inloopt, lijkt het alsof je je op een open plek in het bos bevindt in
plaats van ergens midden in de stad. Door het assortiment aan planten en hun onderlinge rangschikking wordt de sfeer oproepen van
varenvalleien, tropische tuinen en nevelige hellingen. Oude fruitbomen dienden als uitgangspunt van het ontwerp. Het hele jaar door,
is er wat te beleven. Bloei in alle seizoenen, ook in de winter, altijd
vloeiende lijnen en boeiende vormen. Evenwicht tussen al dan niet
berijpte bladverliezende en wintergroene heesters. De tuin verandert om je heen als je er doorheen wandelt. Verdiepte paden slingeren in vloeiende lijnen door het gras, onder oude fruitbomen en langs
diverse borders die als eilandjes en schier-eilandjes van weelderige
veldboeketten uit donkere achtergronden op doemen. Ook zijn er
allerlei verrassingen in de tuin. Zo word je, naast wat een hortensiaheuvel lijkt, als het ware een door een waas omringde bosgrot
ingezogen. Even later ga je bijna kopje onder in de tuin. Het pad is er
namelijk zo verdiept, dat je net over de bolletjes en de vaste planten
heen kunt kijken. Bloemen op oog- en neushoogte, dus! (Tuin op
afspraak te bezoeken, tel. 038-4220564)
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9. Landgoed Twickel
Het huispark van Twickel is vaak vernieuwd naar de tijdgeest en
smaak van de bewoners. De verschillende stijlperioden zijn nog steeds
zichtbaar. Een wandeling door de tuinen is een reis door vijf eeuwen
tuingeschiedenis. De tuin bestaat uit, onder andere, een
landschapstuin, formele tuin, orangeerie, rotstuin en een verzameling
bonsai. (Open: in april t/m oktober op woensdag t/m zondag, 10.0017.00 uur; in november t/m maart op vrijdag t/m zondag, 11.00-16.00
uur. Twickelerlaan 7, Ambt Delden)

8. Kasteeltuin Amerongen
Beweging in hoogte en beweging in beplanting: door een uitgebalanceerd beplantingsplan is deze tuin bijna het hele jaar door de
moeite van het bekijken waard: van het voorjaar met de explosie van
bloembollen, via de zomer met allerlei prachtige vaste bloeiende
planten, naar het najaar met de dahlia’s in de meest mooie vlammende
kleuren.
In de biologische moestuin wordt geteeld met een zesjarig vruchtwisselingschema. Door de groenten steeds op een andere plaats te
laten groeien wordt voorkomen dat de bodem uitgeput raakt.
Tussen de groenten worden ook bloemen gezaaid, zodat er een
kleurige noot is toegevoegd tussen de groene groenten. De keuze van
de bloemen is ook gebaseerd op het voorkomen van ziekten. En
natuurlijk trekken bloemen bijen aan, nodig voor de bestuiving van de
planten.
Aan de andere kant van het kasteelterrein bevindt zich het bospark.
(Drostestraat 20, Amerongen. Voor meer informatie over openingstijden: https://www.kasteelamerongen.nl/plan-jebezoek/openingstijden)
7. Botanische tuin Fort Hoofddijk, Utrecht
De Utrechtse Botanische Tuinen behoren tot de oudste nog
bestaande universitaire tuinen van Nederland. De Tuinen zijn opgericht in 1639, drie jaar na de oprichting van de Utrechtse Universiteit. Tegenwoordig is het grootste deel van de plantencollectie van de
Botanische Tuinen te vinden in de tuinen rond Fort Hoofddijk. De
bomen uit de oude hortus, die wegens ouderdom onverplaatsbaar
waren, zijn achtergebleven in de voormalige Hortus aan de
Nieuwegracht. (Fort Hoofddijk, Budapestlaan 17, open van 01-03 t/m
01-12, dagelijks van 10.00 tot 16.30 uur).
6. Arboretum Trompenburg
Trompenburg is een prachtig aangelegde plantentuin met een grote
collectie bomen, struiken, vaste planten, bollen en knollen. De tuin ligt
aan de rand van het centrum van Rotterdam in de wijk Kralingen en is
een ware schatkamer voor plantenkenners en een weldaad voor
wandelaars op zoek naar rust in een drukke stad. Je kunt aan de hand
van de geschreven wandelingen met papieren gids zelfstandig door de
tuin lopen. (Voor adres en openingstijden: www.Trompenburg.nl)

11

5. Hortus Zuidas Amsterdam
De tuin bestaat uit een buitengedeelte en een kassencomplex. De
collectie buiten bevat een zeer gevarieerde verzameling bomen en
vaste planten, naast een rotstuin en een varentuin. Er is een succulentenkas, de enige Nederlandse Penjing-collectie en een boeiende
collectie Bonsai. In de loop der tijd is de Hortus wetenschappelijk
gezien van minder betekenis geworden. Als fraaie trekpleister heeft
de tuin echter niet aan belang ingeboet. In deze groene oase kun je
even heerlijk ontsnappen aan de hectiek van alledag. (Van der
Boechorststraat 8, Amsterdam; jaarrond open van ma t/m vrij 9.00
tot 17.00 uur).
4. Tuin Ada Hofman
Deze schitterende vijvertuin omvat zo’n 30 tuinen met daarin 50
vijvers. Deze vormen samen één van de grootste verzamelingen
planten, struiken en bomen van ons land. In de vijvers en ook in de
tuin zijn veel dieren uitgezet, o.a. ringslangen, kikkers, hazelwormen,
diverse vissoorten, salamanders en hagedissen. De groene kikkerpopulatie is de grootste van Nederland. Ook vogels komen hier graag.
(Westeindigerdijk 3 te Loozen; alle dagen open van 10.00 tot 17.00
uur, behalve op maandag).
3. Kasteeltuin Arcen
Een van de meest veelzijdige bloemen- en plantenparken van Europa.
Hier kan urenlang genoten worden van de meer dan 15 verschillende
tuinen, vele vijverpartijen en watervallen. Er zijn volop prachtige
plekjes om op een bankje te genieten en inspiratie op te doen.
Er kan ook worden deelgenomen aan de vele activiteiten. Zo zijn er
regelmatig muziekoptredens, ontdektochten voor kinderen en rondleidingen. (Lingsforterweg 26, Arcen; april t/m oktober van 10.00 t/m
18.00 uur)
2. Paleis Het Loo
Een symmetrische tuin met veel parterres, indrukwekkende fonteinen
en historische beplanting. Historische maar ook eigentijdse bloemen
geven elk seizoen sfeer. Dit is een officiële botanische tuin vanwege
de collectie oeroude citrusbomen, historische ruitrassen en
oranjerieplanten. Van april t/m september kun je ook genieten van de
spuitende fonteinen. De tuinen zijn te vergelijken met die van
Versailles, maar dan kleiner. De tuinbeelden zijn hier de kers op de
taart. De komende drie jaren (wanneer het paleis zelf gesloten is)
worden de bloemenborders vol beplant, voor een visueel spektakel.
Modernere planten krijgen in deze periode de kans om een hoofdrol
te vervullen in een Barokke tuin. (Open: di t/m zo van 10.00 tot 17.00
uur; Amersfoortseweg 1, Apeldoorn)
1. Japanse tuin Wassenaar
De Japanse Tuin is het pronkstuk van landgoed Clingendael. Hier zijn
prachtige en zeldzame bomen en planten te zien. De tuin is heel
kwetsbaar. Daarom is hij slechts 8 weken in het jaar geopend. Hier
vind je een grote variatie aan lantaarns, Boeddha-beelden,
roodgelakte bruggetjes en ook nog twee watervallen.
Naast de Japanse tuin kent het landgoed ook nog een mooi
landschapspark, die wel het gehele jaar door geopend is.
(Voor adres en openingstijden: https://www.denhaag.nl/nl/in-destad/natuur-en-milieu/groen-en-bomen/parken-bossen-enduinen/landgoed-clingendael.htm)
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De Japanse tuin van landgoed Clingendael
In deze historische tuin zijn prachtige en zeldzame bomen en planten te zien. De Japanse Tuin is heel kwetsbaar. Daarom is
hij slechts een korte periode per jaar geopend voor publiek, in de lente (mei / juni) en in de herfst (oktober).
De Japanse Tuin is in het begin van de 20e eeuw aangelegd door de toenmalige eigenaresse van het Landgoed Clingendael,
Marguerite M. Baronesse van Brienen (1871-1939). Per schip heeft zij reizen gemaakt naar Japan, waarbij zij enkele lantaarns,
een watervat, beeldjes, de bruggetjes en het paviljoen naar heeft Den Haag verscheept. Het is de enige Japanse tuin in
Nederland van rond 1910, waardoor deze tuin op Landgoed Clingendael een hoge historische waarde heeft. Het is bovendien de
grootste Japanse tuin in Nederland met een oppervlakte van 6800 vierkante meter.
De Japanse Tuin heeft een heel eigen en verrassende sfeer, mede veroorzaakt door de schitterende moslaag. De tuin bevat
veel stenen lantaarns, met een grote variatie aan vormen. Ook zijn er twee watervaten. Eén watervat heeft vier afbeeldingen
van Boeddha's. Het andere watervat heeft de vorm van een lotusbloem. Het mooie paviljoen is een populaire plek om van
daaruit de tuin te bewonderen. Tot omstreeks 1940 bevonden zich schuifpanelen in het paviljoen. Deze panelen zijn in 2009
teruggeplaatst met de medewerking van Japanse architecten. Het erfgoed van freule Daisy is nu voor de bezoekers van de
Japanse Tuin een plaats van serene rust en bezinning.
De belangstelling voor Japanse tuinen ontstond toen Japan na eeuwen van vrijwel volledig isolement rond 1860 z'n grenzen
openstelde. De periode van isolement, het eigen volkskarakter en invloeden vanuit het Shinto en Boeddhisme waren oorzaken
van een unieke en zeer eigen vorm van kunstzinnigheid waarvan de Japanse tuinkunst een voorbeeld is. Rond 1900 bezochten
geïnteresseerde westerse reizigers Japan en raakten zij gecharmeerd van de exotische tuinen die zo totaal anders waren.
Daarop ontstonden er in het westen nagemaakte Japanse tuinen. Tegenwoordig worden de tuinen in Japanse stijl van rond
1900 ook wel Japonaiserie tuinen genoemd. Zij worden bijzonder gewaardeerd als een opmerkelijk verschijnsel in de
tuinhistorie.
De Japanse Tuin in Den Haag bevat veel lantaarns, met een grote variatie aan vormen. Op enkele lantaarns is aan de voet een
afbeelding van Boeddha te zien. Ook zijn er lantaarns met een afbeelding van een hert. Het hert is in Japan een heilig dier.
Verder is de heilige langstaartige schildpad terug te vinden in de vorm van het eiland in de vijver. De schildpad staat symbool
voor een lang leven. Het kleine beeldje achter in de tuin is de afbeelding van de boeddhistische heilige Jizo, beschermer van
kinderen. Het rood van de bruggetjes staat symbool voor vreugde, maar rood weert ook boze geesten af. Ook de twee
watervaten, één met vier afbeeldingen van Boeddha's, de ander in de vorm van een lotusbloem, zijn opvallende tuinornamenten.
Van oorsprong was het doel ervan water met de bamboelepel uit te scheppen om handen en mond te reinigen.

Categorie: mooi en lelijk
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Doe de Chelsea Chop!
In Engeland is 'doing the Chelsea chop' een begrip. Letterlijk vertaald betekent “to chop” hakken. De toevoeging 'Chelsea' is
een ezelsbruggetje om te onthouden wanneer vaste planten 'gechopt' kunnen worden: zodra de beroemde, Engelse
bloemenshow is afgelopen moet je de tuin in om bepaalde planten een of twee kopjes kleiner te maken.
Het idee is simpel: als je tussen eind mei en 21 juni bepaalde vaste, in de zomer bloeiende planten kortwiekt, bloeien ze later
én rijker. Ze blijven bovendien lager en bossiger dan planten die ongehinderd hun gang mogen gaan. En het is nog goed voor hun
gezondheid ook, want je knipt alle narigheid weg. Meeldauw bijvoorbeeld.
Wanneer planten die daar gevoelig voor zijn met de helft worden
teruggeknipt, lopen ze opnieuw uit en krijgt meeldauw voorlopig
geen kans. Of neem herfstasters, die vaak last hebben van mijten.
In het voorjaar nestelen die zich in de stengeltoppen, die daardoor
misvormd raken. Door de asters terug te knippen raak je de mijten
kwijt. Bijkomend voordeel: de afgeknipte stengels bloeien rijker,
doordat ze zich na het knippen vertakken. Het enige probleem van
choppen is dat het griezelig is om de snoeischaar in planten te
zetten die net een beetje leuk beginnen te groeien. Voor je eigen
gemoedsrust pak je dit dan ook voorzichtig aan. Phloxen,
rudbeckia's en echinacea's kortwiek je bijvoorbeeld om en om, de
ene stengel wel en de andere niet. En dan maar hopen dat de
afgeknipte stengels inderdaad later gaan bloeien dan de niet
afgeknipte, zodat je er langer plezier van heb.
Een bijkomend voordeel van terugknippen is dat veel planten bloeien in juli - de vakantiemaand. Doe je niets, dan tref je na de
vakantie een treurig want uitgebloeid hoopje planten aan. Heb je er daarentegen aan gedacht om ze vóór het inpakken van de
koffers terug te knippen, dan heb je de bloeitijd nog tegoed. En je bent meteen van die lange lijzen af, die hoef je over een
paar maanden niet meer op te binden.
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Categorie: jong en oud
Spruitgroenten
In veel oosterse gerechten kun je kiemplantjes van peulvruchten, granen en enkele bladgroenten verwerken. Ze staan bekend
als een delicatesse en worden ook gebruikt in salades, snacks en soepen of bij warme schotels. Spruitgroenten zijn erg gezond,
want ze bezitten heel wat voedingsstoffen.
Taugé (Phaseolus aureus) is de meest bekende van de spruitzaden. Tuinkers, die door
veel kinderen gekweekt wordt, is nog zo´n bekende, eetbare soort spruitgroente. Ook
de naam Alfalfa zal je bekend voorkomen.
In feite zijn de spruitzaden van de meeste groenten en granen eetbaar en het is
opmerkelijk hoe zulke onrijpe planten, die toch slechts een paar dagen oud en zonder
aarde gekweekt zijn, zulke specifieke smaken kunnen ontwikkelen. Slechts één of
twee soorten spruiten, met name van tomaten en aardappels, zijn schadelijk. Zaden
voor spruitgroente zijn te koop bij kwekerijen, grote tuincentra en Chinese en
ecologische of ´groene´ winkels.
Controleer altijd van tevoren goed of de zaden werkelijk bestemd zijn voor spruitgroente, want zaden die bestemd zijn voor
uitzaai buiten zijn vaak behandeld met kiemremmende of schimmeldodende middelen.
Geschikte soorten
• Taugé (Phaseolus radiatus en P.mungo): Een kleine, kogelvormige boon uit Zuid-Azië, meestal
groen van kleur.Te kweken in jampot of schaal; driemaal daags spoelen; eetbaar na 4 tot 5
dagen; spruitgroente 3 tot 8 centimeter
• Sojaboon (Glycine max): Deze boon stamt uit Oost-Azië, maar wordt om de eiwitrijke zaden in
volgroeide peulen haast overal ter wereld geteeld. Het is een kleine, ovale boon waarvan de
kiemen een notensmaak hebben. Te kweken in jampot of schaal; kiemtemperatuur 20-25 graden;
driemaal daags spoelen; eetbaar na 4 tot 6 dagen; spruitlengte 3 tot 6 centimeter
• Adzukiboon (Phaseolus angularis): Een fijne, rode boon uit Oost-Azië. Kweken in bak of pot. Het
beste voor consumptie te bleken als ze 2,5 centimeter lang zijn. Kiemtemperatuur 30 graden;
viermaal daags spoelen; na 3 tot 4 dagen eetbaar.
• Rijstboon (Phaseolus pubescens): Wordt voornamelijk in India gekweekt. De zaden hebben
uiteenlopende kleuren, maar de groengele en de bruingele variëteiten zouden de hoogste
voedingswaarde hebben.
• Duivenerwt (Cajanus cajan): Een op erwten lijkende Afrikaanse peulvrucht.
• Linze (Lens culinaris, syn. esculenta): Een bekende droge peulvrucht uit Klein-Azië met een
aparte smaak.In een pot kweken en bij 2,5 centimeter oogsten om rauw of gekookt te eten;
tweemaal daags spoelen; na 3 tot 4 dagen eetbaar; spruitlengte 1 tot 2 centimeter.
• Luzerne (alfalfa, luzerneklaver, Franse klaver): Een inheemse vlinderbloemige die veel vitamine
C bevat en ook als groenbemester wordt gezaaid jampot of schaal; tweemaal daags spoelen; na 3
tot 6 dagen groen en eetbaar; spruitlengte 3 tot 5 centimeter.
• Fenegriek (Trigonella foenumgraecum): Een oude cultuurplant met een aangenaam pikante
smaak. Op een warm plekje kweken in bak of pot. De kruidige scheuten zijn het beste groen te
eten, tussen de 2,5 en 8 centimeter. De kerriesmaak neemt af naarmate de spruiten langer
worden; een- tot tweemaal daags spoelen; eetbaar na 4 tot 7 dagen; spruitlengte circa 7
centimeter.
• Kikkererwt (Cicer avietinum): opkweken in een jampot; vier- tot vijfmaal daags spoelen; na 3 tot
4 dagen eetbaar; spruitlengte 1 tot 2 centimeter
• Paardenboon (Vicia faba var equina); jampot of schaal; kiemtemperatuur 12 tot 15 graden; mag
in het licht kiemen; eenmaal daags spoelen; eetbaar als ze net gekiemd zijn
• Tuinkers (Lepidium sativum): Is wellicht de bekendste spruitgroente. Tuinkers heeft een
scherpe smaak. Er bestaan verschillende rassen, waarvan de ´Gewone Tuinkers´ het meest
geschikt is voor de teelt van kiemplantjes. Opkweken in schaal; indien nodig sproeien; oogsten na
11 tot 14 dagen; spruitlengte 5 centimeter.
• Mosterd (Sinapsis alba): De zaden verwerkt men in tafelmosterd. Als spruitgroente heeft de
gele mosterd een zeer pikante smaak. Opkweken in een schaal; vochtig houden; na 8 tot 10
dagen eetbaar; spruitlengte circa 5 centimeter.
• Broccoli (Brassica oleraceae convar. oleracea var. italica): wordt ook dikwijls aangeraden als
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een ideale en gezonde spruitgroente
Zowat alle graansoorten komen als spruitgroente in aanmerking, in de eerste plaats tarwe,
rogge, spelt, suikermais en rijst. Op een warm plekje in een pot kweken. Gebleekt gebruiken als
ze 1 centimeter lang zijn. Duurt 4-5 dagen
Spruitradijs (Raphanus sativus): Een Japanse specialiteit bestemd voor gebruik in sauzen en
salades. Hij is te krijgen onder de rasbenaming ´Green Power´.
Zonnebloem: In een pot kweken en na twee of drie dagen oogsten bij een lengte van slechts 1
centimeter, anders wordt de smaak te sterk. Duurt 23 dagen

Kiemen algemeen
De zaden hebben voor het kiemen vocht en warmte nodig: de meeste kiemen goed bij 15
tot 20 graden. Te veel vocht en een te hoge temperatuur kan echter gemakkelijk leiden
tot schimmelen. Gebruik alleen volkomen schone bakken en potten en spoel de zaden
regelmatig.

Kiemen in schalen
Vooral mosterd en tuinkers kun je in schalen laten kiemen. Leg een dikke laag katoen, flanel,
keukenpapier of watten in een schaal of plastic bakje van de Chinees of iets dergelijks.
Spreid de zaden er dik en gelijkmatig op uit en druk ze licht aan.
Sproei er lauw water over en dek ze af met bruin
papier of zwart plastic. Er bestaan ook
speciale kiemschalen (zie plaatje), die je kunt
stapelen.
Zet de schaal bij 10 tot 15 graden en haal de afdeklaag weg als de zaailingen circa 4
centimeter groot zijn. Laat de zaailingen dan een paar dagen op een lichte
vensterbank groen worden en goed uitgroeien.
Houd ze te allen tijde vochtig. Oogst met een schaar als
de witte stengeltjes zo'n 5 centimeter lang zijn, meestal
11 tot 14 dagen na het zaaien.
Kiemen in potten
Week de zaden en giet een dunne laag (ongeveer 1 centimeter) vochtige zaden in een grote glazen pot die je vervolgens afdekt
met een neteldoek of een andere stevige, poreuze stof. Houd de stof met elastiek op zijn plaats.
Laat het teveel aan water eruit te laten lopen. Zet de pot in het donker tot de zaden gaan uitlopen. Voor groene scheuten
worden de scheuten in het licht gezet. Als je de pot in het donker laat staan blijven de scheuten wit. Zowel voor als na het
ontkiemen moet je de zaden één of twee keer per dag spoelen door de pot voor de helft met water te vullen en de zaden
voorzichtig te spoelen.

Laat het water door de stof weglopen. Om oogsten trek je de scheuten simpelweg uit de pot zodra ze groot genoeg zijn.
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Hygiène
Water is de basis voor het telen van spruitzaden, gebruik het overvloedig bij het reinigen.
Het is essentieel dat de zaden niet onder water blijven. Je zorgt ervoor dat ze vochtig blijven,
maar niet onder water staan.
• De zaden moeten steeds over voldoende verse lucht en zuurstof beschikken, anders gaan ze
rotten.
• Het is van essentieel belang potten en schalen tussen twee teelten in goed te reinigen.

•
•

Bewaren
Je kunt spruitzaden 7 tot 21 dagen bewaren in de koelkast, maar vers is altijd beter!

Categorie: kleur
Kleur je tuin met een boom(pje)
Een boom heeft meer te bieden dan alleen mooi blad tijdens de zomer en bloemen in de lente. Let ook eens op bad, bladvorm of
vruchtzetting:
• Opvallende stam of takken: De stam is het gedeelte van de boom, dat op ooghoogte is en daardoor dus al snel
opvalt. Denk maar eens aan de Berk met zijn opvallende witte bast. Maar er zijn meer bomen die het aanplanten vanwege
hun bijzondere bast meer dan waard zijn. Naast een opvallende stam kunnen bomen ook beschikken over opvallende
takken.
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Een groot verschil tussen een opvallende stam en bijzondere takken is dat de stam het hele jaar door te zien is. De
takken zijn alleen in de winter, als de bladeren zijn gevallen, een opvallend accent van de boom. Ze vallen dan wel extra op,
omdat er in de wintertuin verder vaak weinig anders te beleven valt. Bijvoorbeeld:
o Acer griseum: afschilferende bast. Door kruisingen niet alle soorten even mooie
stam, let dus bij aankoop goed op de stam!
o Betula Pendula: witte stam.
o Cornus kousa: afschilferende bast, ook mooie schutbladeren, vruchten en
herfstkleur.
o Fraxinus excelsior "Jaspidea": gele takken, opvallende zwarte puntjes op de takken.
o Prunus serrula: mahoniekleurige bast, loshangende schilfers op de stam.
o Salix sepulcralis "Chrysocoma": gele, hangende twijgen; treurvorm, twijgen bewegen
mooi mee op de wind.

•

Opvallende bladeren: Ook de bladeren geven een boom zijn eigen aantrekkingskracht.
Er zijn bomen met enorme grote bladeren, kleine bladeren of bijzonder gevormde
bladeren. Naast de vorm van het blad kan ook de kleur waarmee het blad in het
voorjaar uitloopt de boom even in het middelpunt van de tuin zetten. bedenk hierbij
wel dat het uitlopende blad maar voor een korte periode de boom een extra accent
geeft. Bijvoorbeeld:

Aesculus: handvormig blad
Catalpa: enorme: grote bladeren Lichtgroen blad, laten mooi het licht door.
Cercis canadensis "Forest Pansy": donkerrood uitlopend blad. Mooie naaktbloeier.
Cornus kousa: witte, roze of rode schutbladeren (denk hierbij aan de "bloem" van
de kerstster). Ook mooie stam, vruchten en herfstkleur.
o Ginkgo biloba: waaiervormig blad.
o Gleditsia: ragfijn geveerd blad.
o Fagus sylvatica "Rohanii": dieprood uitlopend blad.

o
o
o
o

• Opvallende bloemen: De meeste tuinbezitters gaan voor de bloemen. Bij de aanschaf van een boom, zal al snel gekeken worden naar een mooie en opvallend bloeiende boom. Bedenk wel dat de bloei de boom een paar weken per jaar tot het middelpunt van de tuin zal maken en dat in de overige maanden de omvang en de vorm van de boom beeldbepalend is. Bijvoorbeeld:
o Cercis canadensis "Forest Pansy": bijzondere naaktbloeier, de bloemen zitten
zelfs op de stam.
o Chionanthus virginicus: geurende sneeuwvlokken, als de boom in bloei staat lijkt
het alsof er sneeuwvlokken op het blad liggen.
o Davidia involucrata: witte "zakdoekjes", grote witte schutbladeren ogen als
zakdoekjes in de boom.
o Halesia carolina: witte klokvormige bloemen Sneeuwklokjesboom, ook mooie
vruchten.
o Liriodendron tulipifera: de bloemen hebben de vorm van een tulp.

•

Opvallende vruchten: Als een boom opvallende vruchten vormt, dan komen die vaak onverwachts tevoorschijn. In het
voorjaar heeft de boom, al dan niet opvallend, staan bloeien. Vervolgens heeft hij in de zomer door zijn bladerdak gezorgd
voor schaduw en beschutting in de tuin. Maar onder die bladeren werd nog hard gewerkt. Daar werden vanuit de bloemknoppen vruchten gevormd. Omdat het proces vaak onzichtbaar is door de bladeren die ervoor zitten, komen als
verrassing, gelijk met het vallen van de bladeren, soms heel bijzondere vruchten tevoorschijn. Naast vruchten vormen zich
na de bloei vaak ook prachtige zaden of zaaddozen aan een boom. Ook die kunnen de boom maandenlang tot een echte
blikvanger maken. Bijvoorbeeld:
o Catalpa: lange peulen. De bekende, geënte, bolcatalpa vormt geen peulen.
o Cornus kousa: rode vruchten, eetbaar, maar niet lekker. Ook mooie stam,
schutbladeren en herfstkleur.
o Euonymus europaeus: felrode vruchten
o Halesia carolina: donkergroene zaadlijsten, later verhard en bruin
o Koelreuteria paniculata: groenbeige lampionachtige vruchten; later verkleurend
naar roodbruin. In het voorjaar spectaculair rozerood uitlopend blad; grote
bloempluimen met gele bloemen in de zomer
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•

Opvallende herfstkleur: De bomen houden het wel voor gezien in de herfst en gaan zich voorbereiden op een nieuw
seizoen. Maar juist dit zorgt soms voor werkelijk spectaculaire kleuren. De bomen trekken in de herfst de voedingsstoffen uit de bladeren terug naar de wortels. Met het weghalen van die voedingsstoffen verandert de kleur van het blad.
Bijvoorbeeld:
o Acer palmatum "Osakazuki": onovertroffen felle rode kleur,
betrekkelijk grote bladeren
o Acer rubrum "Morgan": vlammend rood blad
o Cornus kousa: Rood blad. ook mooie stam, schutbladeren en
vruchten
o Fraxinus angustifolia: paarsrood
o Kalopanax septemlobus: goudkleurig
o Liquidambar styraciflua: oranje/rood

Wanneer de keus eenmaal gemaakt is
Wil je een boom in een nieuwe tuin planten, zorg dan dat de grond goed is ingeklonken. Zo voorkom je dat de boom niet op de
goede plantdiepte wordt gezet. Ga je een rij met dezelfde bomen planten? Bind de bomband dan bij elke stam op dezelfde
hoogte. Dat geeft een rustiger beeld. Vraag bij aanschaf van een boom of er gesnoeid moet worden en, zo ja wanneer. Laat het
eventueel even aanwijzen.

De kampioenen in de categorie “Mooistgekleurde vogels van Nederland” zijn:
De IJsvogel
Een blauwe flits en een luide fluitende roep zijn vaak het eerste dat men van een ijsvogel
te zien en horen krijgt. IJsvogels zijn kenmerkende vogels van beken en rivieren met
zoet, stromend water. In mindere mate wordt ook bij stilstaande, visrijke wateren
genesteld. De aanwezigheid van zandige of lemige stijle oeverranden is een vereiste,
omdat daarin de nesttunnel wordt uitgegraven. 's Winters worden ijsvogels ook bij meer
open en brakke of zoute wateren gezien. Het enige wat dan telt, is de aanwezigheid van
voldoende voedsel - kleine visjes, waterinsekten en dergelijke - en een ijsvrij, helder
wateroppervlak om dat voedsel te kunnen bemachtigen. Bovendien stellen IJsvogels prijs
op enkele bomen of struiken langs de oever, welke als uitvalsbasis gebruikt worden.
De Fazant
Fazanten zijn prachtig gekleurde vogels - althans, de mannetjes. De vrouwtjes zijn
bijzonder goed gecamoufleerd. De fazant komt van nature voor in Europa, maar niet in
de West-Europese landen. Het gebied tussen Georgië, Armenië, Azerbeidjan en van
Vietnam tot in Noord-Korea vormt het oorspronkelijke leefgebied van de fazant. De
Romeinen waardeerden de fazant om zijn vlees en zorgden ervoor dat de soort over
grote delen van Europa werd verspreid. Toch duurde het nog lang voordat het Europese
fazantenbestand zo groot werd als het tegenwoordig is. Vooral ten behoeve van de
plezierjacht werden vanaf de 18e eeuw grote aantallen fazanten gefokt en losgelaten.
Dit is in Nederland verboden, maar gebeurt illegaal nog wel eens. De fazant komt van
nature voor in laaglandbossen, waar het is gespecialiseerd in het vangen van insecten,
hagedissen en soms muizen, zaden en aas op de bosbodem.
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De Vlaamse Gaai
De wetenschappelijke naam 'Garrulus glandarius' is vrij te vertalen als 'voortdurend
krassende eikelzoeker', en dat typeert de gaai uitstekend. In de winter althans, want in
het broedseizoen zijn het opvallend stille vogels. Daar-buiten echter zijn het echte
lawaai(pape)gaaien, die krijsend door de bomen achter elkaar aanzitten. Van oorsprong
zijn het vrij schuwe bosvogels, maar ze hebben hun horizon verbreed en zijn nu volop te
vinden in steden. Hun voedsel bestaat voornamelijk uit insecten, aangevuld met eieren en
jongen van onoplet-tende zangvogels. 's Winters eten gaaien vooral eikels, maar ook
beukennootjes, granen (mais), fruit en andere eetbare zaken die ze voor de bek komen.
Gaaien hebben in bosgebieden de functie van alarm; veel (zoog)dieren reageren op de
alarmroep van gaaien en verbergen zich voor het naderende onheil.
Mandarijneend
De mandarijneend is een exotische verschijning die je eigenlijk niet zou verwachten in
Nederland. Dat klopt ook, de mandarijneend komt oorspronkelijk alleen voor in OostAzië, maar ontsnapte vogels broeden sinds de jaren ’90 ook in Nederland. Niet zo heel
gek dat de mandarijneend een geliefde vogel is voor in watervogelcollecties, het is
namelijk een prachtig eendje. Het mannetje is prachtig gekleurd met 2 oranje veren die
boven het achterlijf uitsteken, net 2 zeilen.
Bijeneter
Een opvallende, tropische verschijning die soms ook in Nederland te zien is: de bijeneter
is een vogel die indruk maakt. Ze leven vooral in de warme delen van Europa, maar het
lijkt erop dat de verspreiding zich in noordelijke richting uitbreidt: Ook hier zijn
inmiddels broedende paren vastgesteld. Enkele broed-pogingen waren zelfs succesvol.
Het zijn behendige vliegers, die ook in vlucht insecten te grazen weten te nemen. De
aanwezigheid van grote prooinsecten als sprinkhanen, libellen en bijen is voor bijeneters
een absolute voorwaarde. Deze bonte vogels kunnen vooral aangetroffen worden bij
steilwanden aan water; rivieren, plassen en meren, waar ze een nesttunnel uitgraven in
een steile wand.
Putter
De putter komt oorspronkelijk voor langs de zonnige randen van vochtige loofbossen.
Nog niet zo lang geleden zijn putters begonnen zich aan te passen aan door de mens
gemaakte landschappen, zoals boomgaarden en parken. De belangrijkste voorwaarde voor
de aanwezigheid van putters is een rijke vegetatie met veel composieten (distels,
paardenbloemen). Deze planten produceren de zaden waarvan de putter vrijwel geheel
afhankelijk is. Alleen de jongen krijgen tijdens hun groei ook veel insecten. Deze
bevatten de voor de groei zo belangrijke eiwitten.
Halsbandparkiet
Ze zijn knalgroen, luidruchtig en assertief. Halsbandparkieten zijn tropische vogels,
afkomstig uit Zuid-Azië en Centraal-Afrika. Door toedoen van de mens heeft deze
papegaai zich permanent weten te vestigen: het gaat om oorspronkelijk ontsnapte en
losgelaten kooivogels. Halsbandparkieten zijn holenbroeders, die ook in nestkasten
broeden. In Groot-Brittannië lijkt de halsbandparkiet te concurreren met kauwtjes,
spechten en uilen om beschikbare broedholten, in Nederland is daarvan slechts in
geringe mate sprake. Het broedsucces van de halsbandparkiet lijkt vrij laag te zijn.
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Pimpelmees
Het is misschien wel het bekendste vogeltje van Nederland: de pimpelmees. Vrijwel
iedereen die een nestkast in tuin of park heeft hangen kan wel bijna rekenen op de
aanwezigheid van deze geel-groen-zwarte acrobaat. Mannetje en vrouwtje lijken sterk
op elkaar, maar zijn toch goed te onderscheiden. Mannetjes hebben namelijk een flinke
brede zwarte stropdas over de borst hangen, terwijl dat bij de vrouwtjes slechts een
dun sjaaltje is. De koolmees is vermaard om zijn repertoire aan geluiden. Een beetje
koolmees kent wel 40 varianten op de koolmeeszang. Door overal in zijn territorium een
ander deuntje te zingen, denken mezen uit de omgeving dat het gebied al druk bewoond
is door koolmezen. Over elkaar voor de gek houden gesproken...
Hop
De hop is een vogel van open tot halfopen, liefst droge terreinen, die broedt in
boomholtes, rotsen en oude gebouwen. Het voedsel bestaat vooral uit grote insecten als
meikevers en veenmollen. Het zijn zomervogels die de winter doorbrengen in tropisch
Afrika. Hoppen zijn onmiskenbare vogels. De vlinderachtige, dwarrelende vlucht trekt
onmiddelijk de aandacht en de gebandeerde, ronde vleugels zijn met geen andere
vogelsoort te verwarren. Het meerst bizarre aan de hop is nog wel de prachtige kuif, die
de vogel op kan zetten. Deze kuif heeft een sociale betekenis; er worden allerlei emoties
mee gecommuniceerd.
Bonte Specht
Een spechtensoort in opmars in Nederland is de middelste bonte specht. Deze soort die
qua grootte tussen de grote en kleine bonte specht in zit, houdt van oud eikenbos.
Omdat de Nederlandse bossen steeds ouder worden, zal het aantal middelste bonte
spechten de komende decennia hoogstwaarschijnlijk toenemen. Ze duiken op steeds
meer plaatsen op, met name aan de oostkant van ons land. Ze lijken behoorlijk op de
grote bonte specht, maar de baardstreep die de grote bonte wel heeft, ontbreekt. Ook
heeft de middelste bonte een volledig rood petjeen de grote bonte niet. Het geluid is
ook anders, maar dat laten ze alleen maar in het voorjaar horen, voor de rest zijn
middelste bonte spechten zwijgzaam en dan ook erg moeilijk te vinden.

Categorie: licht en donker
Zwarte bloemen
Zwarte bloemen symboliseren macht, elegantie, afscheid nemen en rouw. De romantische boodschap van een boeket zwarte
bloemen is vaak een negatieve, met andere woorden: je bent weer single! Maar schiet niet meteen in paniek als een geliefde
met een zwarte roos komt aanzetten. Zwarte rozen zijn moeilijk te krijgen en daarom vaak erg prijzig. Het is een zeldzame
roos dus hij/zij heeft er waarschijnlijk veel moeite voor gedaan. Wacht dus eerst af wat hij/zij erbij zegt.
Bloemen die zwart zijn houden mensen bezig, denk maar aan de zoektocht naar de zwarte tulp. Op dit moment zijn ze wel heel
erg in de mode! Zwarte bloemen zijn mysterieus, maar eigenlijk zijn ze nooit echt zwart maar heel donkerrood, -paars of
-bruin.
Een geheel zwarte bloem is de heilige graal voor alle kwekers, want tot op heden is dit nog niet gelukt. Zwart pigment komt in
het plantenrijk niet voor. En dat is eigenlijk wel logisch, omdat het geen kleur is die insecten aantrekt. Die houden van felle
kleuren. En omdat zij toch voor bestuiving moeten zorgen om de soort voort te laten bestaan, heeft de natuur zich daarop
aangepast met gekleurde bloemen.
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Groenten bleken
Sommige groenten gedijen wonderwel in het donker. Zonder daglicht, en dus zonder
bladgroen, zijn ze malser of minder bitter op de tong. Je oogst zo’n lekker maal heel
eenvoudig met een traditionele bleekpot. Maar ook krantenpapier, touw, stro en
zelfs een dakpan doen wonderen.
We staan er vaak niet bij stil, maar door het jaar heen eten we aardig wat groenten
die gebleekt zijn. Dat bleken gaat vanzelf door ze in een donkere omgeving op te
laten groeien. Rabarber, bleekselderij en witlof zijn de bekendste bleekneuzen met
smaak. Het voordeel van die kleurloze types is, dat ze in het donker smakelijker of
minder bitter worden dan in de zon.
Bleken, wat is dat ook alweer? De bijna verdwenen teelttechniek is met de opkomst van vergeten groenten helemaal terug in
de aandacht. Bleken, of liever gezegd forceren, stamt uit de tijd dat boeren na de winter al bijna door hun voorrad geweckte
groenten heen waren. De zaden voor eenjarige groenten moesten nog uitgezaaid worden. We stonder er in de moestuin vaste,
eetbare planten die in maart al geoogst konden worden. Om dat voor elkaar te krijgen, werden ze geforceerd. Dat wil zeggen:
er werden bleekpotten over de planten geplaatst. Daarmee kregen kou en wind geen kans en konden de planten een groeispurt
maken.
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Bleken onder een pot
Voor het forceren van groente is een speciale bleekpot ontwikkeld. Hij wordt gemaakt van klei die na het bakken een
roodbruine kleur krijgt, heeft een afneembare deksel om de groei te kunnen volgen en is aangepast aan de vorm en breedte
van de groente in kwestie. Zo zijn er hoge potten voor de lange stelen van rabarber en lage voor sla en adijvie.
Rabarber is een bekende bleekgroente. Rond half maart, nét voordat de rabarber gaat uitlopen,
wordt een bleekpot over de groze punten gezet. Zo beschermd tegen het daglicht ontwikkelt de
plant, twee tot drie weken sneller dan anders, smakelijke malse stelen. Het oogsten van de zoete,
roze stelen kan twee maanden later.
Witlof wordt vaak in een donkere ruimte geteeld, maar onder de bleekpot kan dit ook in de
moestuin. Rooi de witlofwortels in het najaar en kuil ze in bosjes in. Bedek de bundels penwortels
met aarde en plaats de bleekpot eroverheen. Dankzij het deksel kun je in de gaten houden
wanneer de witlof oogstrijp is.
Zeekool is een meerjarige plant en heeft geekruld, blauwgroen blad en wolken witte bloemen. De oogst begint vanaf het
tweede jaar. Bedek de plant vanaf januari met een zeekoolpot om de jonge scheuten te bleken. Zodra deze 20 cm. lang zijn,
kun je ze oogsten.
Sla wordt gebleekt door vijf dagen voor het oogsten een cloche over de kropjes te zetten. Dat maakt ze mooi en mals.
Inpakken
Er zijn meer methoden om hetzelfde effect te bereiken. Met touw, krantenpapier, raffia, stro, een wcrolletje en zelfs een dakpan kun je ook aan de slag.
De late zomer is dé tijd om andijvie te bleken. Een lichtgroen hart smaakt minder bitter dan een
diepgroen hart. De beste soort hiervoor is de krulandijvie. Bind de goed droge bladen (met uitzondering
van de bladeren die op de grond liggen) met een kordje samen. Twee weken later is de malse krop te
oogsten. Een groot bord over het hart of omgekeerde bloempot waarvan het gaatje is dichtgemaakt,
geeft ook een mooi bleekresultaat.
Het lente-uitje is een jonge, nog onvolgroeide bos-ui. Schuif een leeg wc-rolletje over de scheuten als
die 10 cm. boven de grond staan en ze blijven mooi wit.
Preiplanten kun je met papier omwikkelen, waarbij vaak rond de steel een kleine heuvel aarde wordt aangebracht. Voor zowel
prei als lente-ui kun je ook twee gegolfde dapannen rond de stelen zetten en met een touwtje bij elkaar binden.
Bleekselderij geeft mooie, bleke stelen als je de struik omwikkelt met papier.
Kardoen lijkt sprekend op een artisjok, maar het gaat hier om de nerven en
stelen van de bladeren. Haal begin september de onderste gele of verdorde
bladeren weg en omwikkel de resterende bladeren van onder naar boven met
strengen raffiadraad. Bekleed de plant daarna met een laag stro van 2 cm. dik,
of gebruik uite, en bind alles vast met raffia. Doe dit op een droge dag, want
de planten mogen niet nat zijn (dan gaan ze rotten). Na twee weken zijn de
bladeren rijp om geoogst te worden.
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Schaduwminnende planten
De variëteit aan schaduwminnende planten is groot en dus ook de mogelijkheden om daar mee te combineren. Bijvoorbeeld met
de grootte en de kleur van de bladeren, met de hoogte en de bloeiwijze van planten en met het maken van combinaties tussen
groenblijvende en niet groenblijvende planten. Deze plantencombinaties kunnen worden toegepast in grote of juist in kleine
groepen. Volop mogelijkheden dus om een schaduwtuin een sfeervol karakter te geven.
Verhoutte klimplanten:
•
de klimhortensia, bloeit met witte bloemen van de maand juni tot in juli, heeft een hoogte van 5 tot 10 m
•
clematissoorten voor in de schaduw, de clematis bloeit in talrijke kleuren van de maand mei tot in oktober, heeft een
hoogte van 2 tot 6 m
•
de wilde wingerd, heeft mooie najaarskleuren, heeft wel een hoogte van 8 tot 12 m
•
de kamperfoelie, is wel giftig, maar heeft witte of gele bloemen in de maanden juni en ook juli, heeft een hoogte van 3 tot
5m
In het voorjaar, als het blad nog niet aan de bomen zit, kan de zon door de kale boomtakken heen schijnen. Hierdoor is het
mogelijk om een grote verscheidenheid aan voorjaarsbloemen en -bollen in de tuin te planten. Als je hiervoor bollen gebruikt
die geschikt zijn voor verwildering, kun je er elk jaar weer van genieten.
Groenblijvende struiken:
•
de mahoniestruik, bloeit met gele bloemen in de maanden april en mei, heeft een hoogte van 0,80 m tot 1,5 m, deze plant is
wel giftig
•
de klimop, is een bodembedekker, is wel giftig, heeft in het voorjaar zwartblauwe bessen, heeft een hoogte van 5 cm of
20 m
•
de rhododendron, bestaat in talrijke kleuren, bloeit in de maanden mei en juni, is wel giftig, heeft een hoogte van 0,50 cm
tot 5 m
•
de laurierkers, is ook giftig, bloeit met witte bloemen in de maanden mei en ook juni
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Vaste planten met een mooi blad:
•
de vrouwenmantel, heeft mooie waaiervormige, middelgroene ronde bladeren, ’s ochtends en bij regen ziet u fascinerende
waterdruppels als kristallen op deze bladeren, heeft een hoogte van 30 tot 50 cm
•
de baardiris, bloeit in vele kleuren soms ook tweekleurig in de maanden mei en juni, heeft een mooi decoratief blad, heeft
een hoogte van 60 cm tot 1,20 m
•
de bonte zegge, behoort tot de grassen, heeft witgestreepte bladeren, is ook groenblijvend en heeft een hoogte van 40 cm
•
de dovenetel, heeft gevlekte, getande en eivormige bladeren, heeft een hoogte van 15 tot 30 cm
De vaste planten die bloeien:
•
de astilbe, bloeit met witte of rode bloemen van de maand juni tot in september, heeft een hoogte van 20 cm tot 1,20 m
•
de akelei, bestaat in talrijke kleuren, bloeit van de maand mei tot in juni, is wel giftig, heeft een hoogte van 40 cm tot 70 cm
•
het vingerhoedskruid, bloeit in het roze, rode of wit in de maanden juni en juli, heeft een hoogte van 1 m tot 1,40 m)

En verder:
•
Klimop Hedera, droge schaduw, groenblijvend
•
Pachysandra, Pachysandra terminalis, vochtige/droge
schaduw groenblijvend
•
Purperklokje, Heuchera, droge schaduw groenblijvend
•
Struisvaren, Matteuccia struthiopteris, vochtige
schaduw niet groenblijvend
•
Tuingeranium, Geranium macrorrhizum, droge schaduw
groenblijvend
•
Waldsteinia ,Waldsteinia, droge schaduw groenblijvend
•
Zeeuws knoopje, Astrantia, droge schaduw niet
groenblijvend
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Help, ze doen het niet!
Een vaak gehoorde klacht bij een schaduwtuin is: "Bij mij wil toch niets groeien onder die grote bomen". Vaak is echter niet de
schaduw de grote boosdoener hiervan maar de droogte die onder deze bomen heerst.
Bomen nemen op een warme zomerdag enkele duizenden liters water op, dit verdampen ze via de bladeren. Geen wonder dat
planten het onder deze bomen zwaar te verduren hebben. Het is mogelijk om onder bomen grote verhoogde bloembedden aan
te leggen door middel van een keermuur van ongeveer 30 centimeter hoogte. In deze bedden wordt humusrijke tuinaarde
gestort. Voor een speels effect is het mogelijk om meerdere plantenbakken van verschillende hoogtes te maken. Als je
helemaal van het droogte probleem af wil zijn is een automatische sproei-instalatie een uitkomst.
Een ander probleem is voedseltekort. De grond onder grote bomen bevat vaak te weinig voedingsstoffen, belangrijke
voedingsstoffen zijn door de bomen opgenomen en de grond is zanderig en arm aan voedsel. Om dit te verbeteren kan er een
flinke laag humusrijke grond in de tuin aangebracht worden. Humusrijke grond bevat veel afgestorven plantendelen die een
absorberend vermogen hebben. Vocht en voedingsstoffen worden op deze manier voor de beplanting vastgehouden.

Categorie: verstoppen

Camouflage (of verhulling) is het zodanig toepassen van kleur, tekening en vorm dat een normalerwijs zichtbaar object tegen
zijn achtergrond verdwijnt of moeilijker wordt herkend. Er is bij camouflage dus sprake van gezichtsbedrog. Camouflage bij
dieren kan verschillende vormen aannemen.
Schutkleur
De bekendste vorm is de schutkleur: de kleur aannemen van de achtergrond.
Sommige dieren kunnen zich dankzij een camouflerende schutkleur verschuilen voor
belagers, andere gebruiken hem om te jagen op prooien. Ook moeten dieren het
gepaste gedrag vertonen bij hun camouflage. Zo zitten nachtvlinders overdag
doodstil op planten om niet op te vallen.
Een schutkleur kan op verschillende manieren tot stand komen. Tijdens de
ontwikkeling krijgen sommige dieren, zoals bepaalde kevers, een huid die
overeenkomt met de kleur en de tekening van de omgeving. Soms lijken ze zelfs op
takken en stenen. Er zijn ook dieren, zoals bepaalde krabben, die materiaal uit de
omgeving verzamelen en dit aan hun lichaam vastmaken.
Bekende voorbeelden zijn:
• wandelende takken en bladeren
• vele vlinders, bijvoorbeeld de peper-en-zoutvlinder
• vele rupsen lijken op takjes en hebben kleuren gelijk een tak of blad waarop ze leven.
• vele broedende vogels op het nest, bijvoorbeeld eenden-soorten en fazanten.
• Vaak wordt gedacht dat de kameleon van kleur verandert vanwege camouflage. Dit is niet het geval. Het hangt meer samen
met de gemoedstoestand van het dier. Daarnaast met licht en temperatuur in de omgeving.
Een schutkleur is zowel handig voor een prooi als voor en roofdier. De prooi kan zo goed onzichtbaar blijven, terwijl de vijand
de prooi goed kan besluipen.
Vormvervaging
Een tweede vorm van camouflage is vormvervaging. Dit wordt ook wel
disruptieve kleuring genoemd. Hierbij heeft het strepenpatroon van bepaalde
dieren tot gevolg dat de vorm en contouren van het lichaam vager worden. Het
dier is zelf wel opvallend van kleur of patroon, maar de contouren van het dier
worden door zijn belagers moeilijker herkend. Deze vorm van camouflage treft
men bijvoorbeeld aan bij de tijger, de zebra, bepaalde koraalvissen en
inktvissen die een inktwolk uitstoten. De vormvervaging van zebra's heeft
daarbij nog een neveneffect, namelijk dat individuele zebra's in een kudde
moeilijker worden geïdentificeerd: de vormen lopen als het ware in elkaar over.
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Schaduwwerking
Bij een andere effectieve vorm van camouflage die men bij sommige dieren
tegenkomt, wordt de ruimtelijke waarneming (bijvoorbeeld: wat is de boven- en
wat is de onderkant?) verstoord.
Dit wordt bereikt door omgekeerde schaduwwerking. Bij bepaalde haaien is
bijvoorbeeld door verschillende pigmentering de buik wit en rug donker
gekleurd. Andere voorbeelden zijn pinguïns en zalmen. Sommige vogels
hebben donkere veren op de rug en witte veren op de buik. Deze vorm van
camouflage kan ook tot gevolg hebben dat dier moeilijker van de achtergrond
is te onderscheiden. Bijvoorbeeld, een haai zal van boven gezien moeilijker
van de donkere diepte, en van onderen gezien van het lichte oppervlak zijn te
onderscheiden.
Ook kan het herkenning van diersoorten van opzij lastiger maken. Zonlicht van boven en schaduw van onder zal bijvoorbeeld
het contrast tussen de zwarte rug en witte buik van een vogel doen afnemen, waardoor hij minder opvalt tegen zijn
achtergrond.
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Boomschors-mot

6
Zeedraak

7
Tawny Frogmouth

8
Pygmee zeepaardje

9
Merlet’s schorpioenvis

10
Baron rups
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Categorie: doen alsof

Bij mimicry of mimicrae lijkt een dier of plant op een ander dier of plant, veel
meer dan door toeval, levenswijze en gezamenlijke afstamming verwacht mocht
worden. Een van beide soorten bootst de andere soort na.
Er zijn verschillende soorten mimicry, waarbij de belangrijkste zijn:

•
•
•

Mimicry van Müller: verschillende gevaarlijke (bijvoorbeeld giftige) soorten
lijken op elkaar.
Mimicry van Bates.: op zichzelf ongevaarlijke soorten lijken op gevaarlijke.
Mimicry van Peckham: mimicry door roofdieren van hun prooidier of andere
soorten uit hun omgeving, om zo de prooi te lokken of ongemerkt te kunnen
benaderen.

Als een onderdeel van een dier een ander onderdeel nabootst, spreekt men wel
van automimicry. Bekend zijn de oogvlekken bij de staart van tropische vissen,
die de aanvaller op het verkeerde been moeten zetten.

Twee soorten wespen, en vier soorten van
niet stekende insecten die wespen nabootsen

Een bekend voorbeeld van mimicry in West-Europa zijn de geel-zwarte strepen bij
diverse soorten insecten, waarvan sommigen steken. De gelijke tekening van bijvoorbeeld bijen en wespen is een voorbeeld van
mimicry van Müller, terwijl het nabootsen van die tekening door fopwespen een voorbeeld is van mimicry van Bates.
De meeste en bekendste voorbeelden van mimicry vindt men bij insecten, maar het komt ook voor bij andere dieren en zelfs
bij planten. Een voorbeeld van dit laatste zijn de spiegelorchissen, die insecten imiteren om zo hun soortgenoten te lokken.
Deze insecten helpen de bloem bij de bestuiving.
Akoestische mimicry
Naast de genoemde visuele mimicry is in onderzoek vastgesteld dat akoestische mimicry
onder dieren bestaat. Bepaalde oneetbare nachtvlinders maken als reactie op signalen van
vleermuizen zelf ultrasone klikkende geluiden.
Ook de rupsen van het berggentiaanblauwtje maken gebruik van geluiden om de mieren die
zij parasiteren te doen geloven dat zij een mierenkoningin zijn.
Geurstoffen
Sommige insecten gebruiken geurstoffen om insecten van een andere soort te misleiden.
Er zijn enkele soorten vlinderlarven die als prooi in een
mierennest terechtkomen en dan
feromonen afscheiden waardoor ze in plaats van te worden opgegeten juist worden
beschermd en vertroeteld door mieren.
Er zijn roofinsecten die hun prooi lokken met feromonen van de prooisoort. Hetzelfde
geldt voor parasitaire insecten, zoals de larven van oliekevers die (onder andere)
feromonen gebruiken om een bij te lokken, om daarna mee te liften naar een bijennest.

Stinkzwammen en sommige aronskelken verspreiden een lijkengeur om bromvliegen aan te trekken die voor de verspreiding van
sporen en voor de bevruchting moeten zorgen.
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Categorie: zoet, zuur, heet en bitter
De onnavolgbare smaak van tomaten
Een van de eenvoudige geneugten van het leven is een sappige hap van rijpe tomaten van eigen bodem (zegt men, k lust ze
niet!), met zoete en scherpe smaken die magisch op de tong smelten. Dus wat is de best smakende tomaat? Het hangt er van
af! De smaak van tomaten komt van een mix van plantenchemie en tuinvariabelen zoals temperatuur, zon, regen en grondsoort.
De smaak zal niet overal hetzelfde of de hele tijd hetzelfde zijn.
Wat zijn de basiscomponenten van de smaak van tomaten? Voor veel liefhebbers heeft de ideale tomaten evenwicht tussen
zoetheid en zuurgraad, plus de invloed van ongrijpbare vluchtige stoffen op aroma en smaak die tomaten volgens veredelaars
zouden moeten bevatten. We weten allemaal dat sommige tomaten zoet smaken, terwijl andere smaken zuur zijn. Maar
waarom? Zure tomaten hebben een hoger zuurniveau in combinatie met een laag suikergehalte. Een tomaat met veel suikers en
weinig zuren heeft juist een zoete smaak. Als een tomaat laag is in zowel zuren als suikers, heeft het een neutrale smaak. Je
zou ze ook “flauw” kunnen noemen. De voorkeurssmaak is voor de meeste mensen het resultaat van hoge niveaus van zuren in
combinatie met een hoog suikergehalte om de smaak in balans te brengen.

Er zijn ook andere redenen voor variatie in de intensiteit van de smaak van een tomaat en hoe zure componenten in evenwicht
zijn met natuurlijke suikers. Een interactie van de genetica van de plant met de omgeving is de sleutel tot tomatensmaak
Hier zijn een paar aanwijzingen op basis waarvan je variëteiten kunt kiezen voor smaak, of je tuintechnieken kunt aanpassen
om de meeste smaak te krijgen van wat je hebt geplant:
•
•

Formaat van de vrucht: Kers- en dadeltomaatjes hebben een hogere suikerconcentratie dan tomaten van “normale grootte.
Daarom smaken ze zoeter. Liefhebbers van zoete tomaten kiezen dus een kleine cultivar.
Kleur van de vrucht: Verschillende pigmenten leiden vaak tot verschillende combinaties van zoeten en zuren. Oranje of
gele tomaten smaken vaak milder, dat wil zeggen minder zuur, dan rode. De zogenaamde zwarte soorten hebben de
reputatie een meer complexe smaak te hebben, die je blijkbaar óf heel lekker óf heel vies vindt.
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•

•
•

•

•

Het blad van de plant: Een plant met veel blad kan veel meer zonlicht opvangen en deze omzetten in suikers en andere
smaakcomponenten. Houd het blad dus gezond en haal het pas helemaal aan het eind van het seizoen weg (als de laatste
restjes van de energie van de plant naar de vruchten moeten in plaats van naar het blad).
Herkomst van de soort: De zogenaamde “heirloom” variëteiten zijn vaak zoeter dan de meer moderne hybriden. Dat komt,
onder andere, omdat deze laatste worden gekweekt met het oog op bijvoorbeeld houdbaarheid en rijpingssneldheid.
Weer / klimaat: Ongeacht de variëteit die je kweekt, moet je altijd letten op externe factoren zoals het weer. Te grote
schommelingen tussen dag- en nachttemperatuur kan leiden tot een minder goede smaak en sowieso een slechtere
vruchtzetting. Sommige soorten hebben nu eenmaal een warmer klimaat nodig dan andere om tot een goede smaak te
komen……
Bodem: Tomatenplanten zijn hongerig en hebben een voedselrijke bodem nodig. Daarnaast hebben ze zowel een hekel aan
droogte als aan natte voeten. Je kweekt ze daarom het best in verhoogde bedden. Gebruik regelmatig een meststof die
speciaal voor tomaten bestemd is.
Zonlicht: Intens daglicht maximaliseert de fotosynthese in tomatenplanten. Hierdoor worden de smaakcomponenten meer
intensief. Acht uur zonneschijn per dag is ideaal (maar in ons klimaat helaas niet echt haalbaar).

De hitte van pepers en waarom die gezond voor ons is
Met een rood pepertje geef je gerechten meer pit. Maar in je ogen wrijven na het snijden, is geen goed idee. Wat maakt
Spaanse pepers zo heet? En waarom zijn ze goed voor de lijn?
Spaanse pepers noemen we ook wel rode pepers of chilipepers. Net als de paprika en de aardappel behoren ze tot de
nachtschadefamilie. Er bestaan allerlei soorten, maten en kleuren. Groene pepers zijn rode pepers die nog niet rijp zijn.
Daarnaast worden er oranje, gele en witte pepers gekweekt.
Al deze langwerpige pepers zijn trouwens geen familieleden van de zwarte en witte korrels die je tot peper vermaalt. Die
korrels zijn besjes van een ander soort peperplant. Ze hebben wel een soortgelijke functie in de keuken: gerechten pittig
maken.
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Capsaïcine
De stof die Spaanse pepers zo heet maakt, is capsaïcine. Capsaïcine prikkelt receptoren op je tong die bedoeld zijn om warmte
waar te nemen, waardoor het voelt alsof je iets heets in je mond hebt. Op je huid en slijmvliezen zitten ook zulke receptoren.
In je ogen wrijven nadat je een pepertje hebt aangeraakt, kan dan ook flink zeer doen.
Hoe pittig een type peper is, wordt uitgedrukt op de schaal van Scoville. Een paprika scoort 0 Scoville-eenheden, de
jalapenopeper 2500-8000 en de tabascopeper - bekend van de pittige saus waar je maar een druppeltje van nodig hebt - zelfs
30.000-70.000. Sommige pepersoorten zijn zo heet dat je ze alleen met handschoenen aan kan snijden. Ze zijn vooral populair
in warme landen, mogelijk omdat je ervan gaat zweten en zo lekker afkoelt.
Het hete stofje kom je ook tegen in crèmes tegen bijvoorbeeld zenuwpijn, reumatoïde artritis en jeuk. De capsaïcine zorgt
ervoor dat pijn- en gevoelsprikkels niet aan de hersenen worden doorgegeven, waardoor je minder pijn en jeuk ervaart.
Tegen de hitte
Van koken of bakken worden pepers niet minder pittig. Het helpt wel om de zaadjes en zaadlijsten (het witte gedeelte waar de
zaden aan vastzitten) te verwijderen. Bovendien went je lichaam aan capsaïcine. Als je regelmatig pepers eet, zul je merken
dat je er steeds beter tegen kunt. Staat je mond toch in brand? Water drinken heeft geen zin, capsaïcine lost namelijk niet
op in water. Het lost wel op in vet en alcohol. Drink dus liever wat melk of een alcoholisch drankje als de vlammen uit je oren
slaan.
Raak je ogen niet aan als je net een peper gesneden hebt. Krijg je peper in je ogen, dan helpt uitspoelen met melk. Of wrijf
voordat je pepers gaat snijden je handen in met een beetje olie, dan was je de capsaïcine er naderhand makkelijker af.
Calorieën verbranden
Chilipepers bevatten vitamine C, koolhydraten, eiwit, vezels en vet, maar omdat je er maar een klein beetje van gebruikt, is
hun voedingswaarde eigenlijk te verwaarlozen. Er zijn wel aanwijzingen dat pepers goed zijn voor de lijn. Zo bleek uit een
Amerikaans onderzoek dat je minder trek krijgt én meer calorieën verbruikt als je een lepeltje peper aan je maaltijd
toevoegt.
Een studie van het Maastricht UMC+ toonde aan dat peper het jojo-effect kan voorkomen. Extra capsaïcine in het eten zorgde
ervoor dat het energieverbruik van proefpersonen niet minder werd tijdens een dieet. Daarnaast ging hun vetverbranding
omhoog.

32

Hier krijg je toch het zuur van!
De kampioenen in de categorie “Gezonde (maar helaas) zure vruchten” zijn:
10. Tomaat (liefst een zogenaamde heirloom)
Tomaten zitten vol met antioxidanten en
phytovoedingsstoffen. De meest krachtige van deze antioxidanten is lycopeen, dat geacht wordt lever, longen,
prostaat, slokdarm en huid te beschermen tegen
allerhande negatieve invloeden. Voortgaand onderzoek
toont aan dat het ook helpt cholesterol te verlagen en
hoge bloeddruk te voorkomen. Verder bevat het alkaline,
dat ontstekingen remt, en ook vitamine C/B6/B5/B1/K,
koper, ijzer en magnesium.

9. Granaatappel
Werkt reinigend voor het lichaam en is goed voor de
urinewegen. Beschermt tegen zonnebrand en bevat
veel vitamine C, magnesium, kalium en beta-caroteen.

8. Ananas
Bevordert een goede werking van je gewrichten, werkt
ontstekingsremmend, is vochtafdrijvend, beperkt
slijmproductie, is mild laxerend en bevat veel calcium,
vitamine C, foliumzuur, magnesium, mangaan en betacaroteen.

7. Sinaasappel
Deze bevatten wel 170 verschillende
phytovoedingsstoffen. Deze worden, onder andere,
geacht ontstekkingen te remmen, tumoren te
verkleinen en bloedproppen op te lossen. Sinaasappels
bevatten ook herperidine, wat goed is tegen hoge
bloeddruk en cholesterol.

6. Limoen (indien geel en rijp)
Bevat bioflavonoïden, citroenzuur en pectine. De voordelen
zijn vrijwel dezelfde als die van de citroen.

5. Citroen
Is de sterkste ontgifter van alle citrusvruchten. Hij
doodt parasieten, lost galstenen op en helpt kanker,
hartproblemen, hersenbloedingen, constipatie
voorkomen. Ook verbetert deze vrucht je bloed en
zenuwstelsel. Bevat calcium, fosfor, magnesium en
kalium.

4. Kumquat
Bevat veel calcium, beta-caroteen, vitamine C, ijzer en
magnesium

3. Kiwi
Bevat enzymen die je spijsvertering in balans brengen.
Zou ook helpen bij het voorkomen van rimpels. Bevat
ook veel vitamines (C, K en E), foliumzuur, koper en
kalium.
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2. Grapefruit
Bevat veel pectine dat zorgt voor een sterk vaatstelsel. Het
sap bestrijdt constipatie en bevordert de spijsvertering en
helpt daardoor bij het afvallen. Er wordt beweerd dat het
ook helpt om kanker, hartproblemen en hersenbloedingen te
voorkomen.

1. Cranberry
Goed voor luchtwegen en blaas

De bittere waarheid over (blad)groenten
Stel je voor dat er een medicijn was dat de werking van je lever bevordert, vochtafdrijvend werkt, je bloed zuivert, je helpt
met afvallen, je huid en stoelgang verbetert, je bloeddruk op peil houdt, je cholesterol halveert en gasvorming voorkomt. En
dat alles zonder enige negatieve bijwerkingen!
Als dan ook nog blijkt dat dit wondermiddel prima smaakt in salades, kruidenthee en soep, zou jij het dan ook niet meteen
aanschaffen? Gelukkig is dat mogelijk, met name in het voorjaar. Dan kun je deze miraculeuze planten in overvloed vinden!
We hebben het hier over bittere bladgroenten, zoals bijvoorbeeld paardenbloem, rucola en boerenkool. Die zijn niet allen
vitaminerijk maar ook bijzonder bevorderlijk voor de spijsvertering. Ze hebben een uitgesproken smaak waar je waarschijnlijk
behoorlijk aan moet wennen, maar zijn de moeite meer dan waard.
In het Ayurvedische gedachtengoed worden aan verschillende smaken verschillende kwaliteiten toegedicht, hetgeen door
wetenschappelijk onderzoek wordt onderschreven. De smaak “bitter” wordt gezien als heel gezond voor het menselijk lichaam.
Dit zijn de belangrijkste redenen waarom we bittere groenten meer zouden moeten waarderen:
•
Ze bevatten zeer veel vitaminen en mineralen: Bittere bladgroenten zitten tjokvol vitamines (met name A, C en K) en
mineralen (kalk, kalium en magnesium). Daarnaast bevatten ze behoorlijk wat foliumzuur en vezels en zit er nauwelijks vet
of zout in. Dat maakt dit soort groenten tot een waar “powerhouse”.
•
Ze doen wonderen voor je spijsvertering: Het eten van bitter voedsel activeert smaakpapillen die tegelijkertijd de
enzymproductie en de galstroom stimuleren, wat de spijsvertering bevordert. Hoe beter voedsel wordt verteerd, hoe
meer voedingsstoffen worden opgenomen. Het hoge vezelgehalte in bittere groenten helpt ook om afval via het
spijsverteringskanaal te elimineren.
•
Ze ontgiften de lever: bittere groenten bevorderen ook de natuurlijke ontgifting van de lever, die cholesterol reguleert,
hormonen in evenwicht brengt, het bloed ontgift en vetten metaboliseert. Om vetten op een efficiëntere manier te
verteren, zouden we meer bittere groenten moeten eten.
•
Ze brengen je smaakpapillen in balans, waardoor je minder naar slecht voedsel hunkert: Helaas bestaat het westerse dieet
voornamelijk uit zoete en zoute smaken en ontbreekt het in de andere. Het is in ons voordeel om voedsel te eten dat al
onze smaakpapillen activeert! Er wordt gesuggereerd dat het consumeren van bittere groenten het verlangen naar voedsel
kan verminderen en zo kan helpen om gewicht te verliezen!
Hoe kun je op een prettige manier bittere groenten in je voedingspatroon opnemen? Eigenlijk is dat helemaal niet moeilijk. Kies
tijdens het winkelen voor zo vers mogelijke (liefst) biologische groenten met knapperige bladeren en koop bij voorkeur
groenten in hun seizoen. (Boeren)kool, het loof van raapjes en mosterdblad zijn in zijn er van oktober tot het vroege voorjaar.
Snijbiet en het blad van bietjes groeien juist van de lente tot in de herfst. Paardenbloemblad eet je het beste in de lente en
de zomer.
In de koelkast blijven bladgroenten twee tot drie dagen vers, maar het liefst gebruik je ze op de dag van aanschaf. Was ze in
ijskoud water en verwijder dan de harde delen (steel en nerven). Om de bitterheid iets te verminderen kun je ze kort smoren
met een klein beetje zouten olie. Daardoor worden ze ook beter verteerbaar en kunnen voedingsstoffen gemakkelijker worden
opgenomen.
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Waarom staan er geen spruitjes in dit lijstje?
Spruiten zijn zoeter geworden. Neem je een bitterheidsindex van 0 tot 10, dan scoorden ze vroeger een 10 en nu een 6. De
daling is zo’n vijf jaar geleden ingezet en heeft zich punt voor punt voltrokken. In de supermarkt heten ze soms ‘milde
spruiten’. Alsof je nog bittere kunt krijgen……
De bitterheid is er dus ‘uit veredeld’. Er zijn een paar honderd spruitenrassen, de ene bitterder dan de andere. Door de juiste
rassen te kruisen, worden ze zoeter. Hoe ouder het ras, hoe bitterde de smaak….
En dan maakt het ook nog uit wanneer je ze eet: aan het einde van de winter zijn ze zoeter dan aan het begin. Vorst zet
bitterheid om in zoet, een chemisch proces.
Zoet of bitter, de spruit is bezig aan een opmars. Hij is hip. Je ziet ’m terug in steeds meer recepten, in steeds meer
restaurants. Het is een gemaksgroente, je kunt ze roerbakken of heel kort koken. Ideaal voor tweeverdieners met weinig tijd.

Categorie: merkwaardig
De kampioenen in de categorie “Merkwaardigste bloemen” zijn:
1.
Lachende hommel
orchidee

2.
Naakte Man orchidee

3.
Vliegende eend
orchidee
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4.
Dame van lichte
zeden Bloem

5.
Dansende dame
orchidee

6.
Witte reiger
orchidee

7.
Gebakerde baby
orchidee

8.
Blije marsmannetjes
bloem

9.
Zwarte
vleermuisbloem

10.
Hanenkambloem

Bloemen die de passie preken
Passiebloemen zijn tropische planten, die meestal in winter naar binnen moeten worden gehaald. Sommige soorten groeien van
nature echter hoog in de bergen waar de temperaturen vooral ‘s nachts flink kunnen dalen. Zowel tropische bergsoorten als
soorten met een noordelijk verspreidingsgebied kunnen wat kou verdragen. Gemiddeld genomen leven Passiflora’s in de tuin
zo’n vijf jaar. In die tijd heeft de plant duizenden bloemen gehad.
Het is een goed idee om elk jaar wat stekken te maken en die binnenshuis te overwinteren. Als er een strenge winter komt kun
je in het voorjaar de inmiddels gewortelde stek in de tuin zetten. Overleeft je plant de winter wel, dan kun je er vast iemand
anders blijk mee maken.
Wordt niet nerveus als je plant doodgaat. Planten hebben, zoals alle levende wezens, een beperkte levensduur. Bedenk dat een
bos bloemen net zo duur is als een Passiflora en die bos bloemen gaat al na een week de vuilnisbak in!
In ons Nederlandse klimaat zijn slechts twee soorten redelijk winterhard. De bekendste is de veel gekweekte Passiflora
caerulea en de in 1879 door Constance Eliott in Engeland ontdekte witte cultuurvariëteit van deze soort: ‘Constance Eliott’.
De volgende hybriden hebben een (matige) kans in de lage landen te overleven: 'Purple Haze', ‘Amethyst’ en 'Incense'. Planten
die je in de volle grond wilt kweken moeten in het voorjaar worden uitgeplant, zodat ze goed diep kunnen wortelen. Om
dezelfde reden moet de grond luchtig, en goed doorlatend te zijn. Bij zware kleigrond zullen de wortels aan de oppervlakte
blijven en zodoende kwetsbaarder zijn voor vorst.
Dit geldt in het bijzonder voor P. incarnata uit de zuidelijke VS. Deze soort wil ook zanderige grond omdat hij een dikke
penwortel vormt. Dit wortelstelsel moet 's winters droog gehouden worden om rotting te voorkomen. 's Winters sterft P.
incarnata bovengronds af. Om dan weer aan de groei te komen is veel licht en warmte nodig. Aangezien ons klimaat dat maar
voor een heel korte periode kan bieden, is er niet voldoende tijd om tot bloei te komen, laat staan de vorming van vruchten
(rijpingstijd ± 3-4 maanden.) Kortom deze P. incarnata is minder geschikt voor de tuin maar wel uitermate geschikt voor de
koude kas!
Standplaats
De meeste Passiflora's houden van veel licht dus zet ze lekker in het zonnetje. Het belangrijkste is dat ze goed beschut
staan. Planten die achter of onder glas in de volle zon staan, moeten worden beschermd om bladverbranding te voorkomen. Als
je in het voorjaar je planten naar buiten verplaatst, is er in het begin wel enige bescherming nodig. Zet de planten buiten op
een bewolkte dag. De bladeren zijn ongeveer net zo gevoelig als je eigen huid, dus laat de planten voorzichtig wennen aan de
zon. Als ze eenmaal gewend zijn verdragen veel soorten volle zon, zonder enige bescherming.
De Bananenpassiebloemen zoals bijvoorbeeld P. mollissima komen oorspronkelijk uit hoger gelegen gebieden in Zuid-Amerika.
Deze soorten verlangen 's zomers wat koelte en vochtigheid. Ze zijn dus ongeschikt voor een te hete broeikas. Zet ze 's
zomers buiten en spuit bij warm weer regelmatig de hele plant nat.
Potgrond
Doorgaans zijn Passiflora's niet veeleisend. Dus gewone potgrond voldoet goed. De voorkeur gaat echter uit naar een mengsel
van turf, scherp zand, vezels (cocopeat) eventueel wat perliet en/of gecomposteerde boomschors. Het voordeel van cocopeat
is dat het makkelijk vocht opneemt en vasthoudt en ook na uitdrogen weer direct nat te krijgen is. Dit in tegenstelling tot turf
wat na uitdroging zeer moeilijk weer vocht opneemt. De meest gewone potgrond bevat een behoorlijke hoeveelheid turf en
mag dus nooit geheel uitdrogen.
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Water, voeding en licht
De kunst is om deze drie factoren in evenwicht te houden. Worden de dagen korter en vertraagt de groei, dan geen voedsel
meer geven en minder water. Om te vroeg uitlopen in de winter te voorkomen, dient de plant koel (7-12° C) gehouden te
worden en aan de droge kant. Het water geven is natuurlijk afhankelijk van het formaat van de pot. In de winter mag de plant
niet nat worden, dit kan stam- en wortelrot en schimmel veroorzaken. Maak alleen de potgrond nat en zorg dat het water op
kamertemperatuur is. Bij weinig licht in de winter zullen de meeste Passiflora's blad verliezen. Dit hoeft op zich, voor een
plant in rust, geen probleem te zijn.
Snoeien
Over het algemeen is het niet nodig Passiflora's te snoeien. Wel om vorm aan de plant te geven, wanneer de plant te groot
wordt of als de als kuipplant gekweekte passiflora 's winters naar binnen moet. Terugsnoeien gaat tot 1-2 meter (afhankelijk
van het aantal vertakkingen). In het voorjaar kan het best beoordeeld worden wat de zwakke uitlopers zijn.
Ongedierte
•
Tijdens de winterrust zijn de planten het gevoeligst voor ongedierte en ziektes, met name:
•
Wolluis - Dit is de ergste belager. Controleer schutblaadjes, onderkant blad, containerrand etc. Wegnemen zo gauw ze
gesignaleerd worden. Als het toch uit de hand loopt kunnen alleen nog heel grove bestrijdingsmiddelen uitkomst bieden en
dat is weer niet best voor het milieu.
•
Meeldauw - Is te bestrijden met bitterzout (magnesiumsulfaat) opgelost in water. Dit is een oud middel en prima
toepasbaar.
•
Spint - Komt voor bij te droge en te warme atmosfeer (vooral P. helleri). Bestrijding? Gewoon de tuinslang erop.
‘s Zomers als de planten weer sterk worden, zijn er bij de meeste Passiflora's geen problemen met ongedierte meer. Behalve
dan eventuele slakken of rupsen die de bladeren aanvreten. Dit is vervelend maar niet schadelijk voor de plant. Gelukkig
vliegen er in de zomer genoeg natuurlijke vijanden zoals sluipwespen.

De kampioenen in de categorie “Merkwaardigste dieren” zijn:
1.
Koboldhaai

2.
Roodlip-vleermuisvis

3.
Klapmuts

4.
Keizertamarin

5.
Aye-Aye

6.
Schoenbekooievaar

7.
Narwhal

8.
Axolottle

9.
Kraaghagedis

10.
Muskusos

Categorie: dodelijk

Er zijn nogal wat planten met giftige eigenschappen. Sommige gewassen veroorzaken huiduitslag, andere leiden tot maag- en
darmstoornissen of zelfs tot de dood. (Huis)dieren weten vaak beter dan mensen wat ze wel of niet kunnen eten.
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Wat maakt een plant giftig?
Het is niet altijd eenvoudig om antwoord te geven op de vraag wat nu eigenlijk giftige planten zijn. Men zal zonder twijfel
wolfskers, monnikskap, vingerhoedskruid of gevlekte scheerling als giftig beschouwen. Maar ook voedselgewassen als de
aardappel kunnen dodelijk zijn.
De arts Theophrastus Paracelsus (1493-1541) heeft gezegd: 'dosis sola facit venenum' (slechts de dosis maakt het gif). Hij
bedoelt daarmee dat de giftigheid van een plant, naast het soort gif dat hij bevat, afhangt van de ingenomen hoeveelheid.
Hoe moeilijk het is om giftige planten te definiëren, mag blijken uit de schijnbare tegenstelling tussen geneeskrachtige en
giftige planten. Vingerhoedskruid is zwaar giftig maar toch worden delen van de plant geoogst en farmaceutisch toegepast. In
nauwkeurige doses ingenomen, zijn de stoffen als atropine en digitoxine stimulerend voor de bloedsomloop. Te veel betekent
echter een wisse dood. Dit geldt ook voor de zeer giftige Aconitum (monnikskap), waarvan de giftige stof in de homeopathie
vaak wordt gebruikt.
Ook niet-giftige planten kunnen soms vergiftigingsverschijnselen teweegbrengen. Dit is het geval wanneer ze door bepaalde
soorten schimmels, bacteriën, virussen of andere ziekteverwekkers zijn aangetast. De veroorzakers van plantenziekten kunnen
chemische veranderingen in een plant veroorzaken, zodat ze alsnog nog giftig worden. Het is daarom altijd raadzaam om
aangetaste planten niet voor consumptie te gebruiken.

Planten met giftige stoffen komen in bijna alle plantenfamilies voor. Er zijn echter plantenfamilies waarvan bijna alle leden
schadelijk zijn, bijvoorbeeld de nachtschades (Solanaceae) en de wolfsmelkfamilie (Euphorbiaceae).
De aard van de vergiftiging is afhankelijk van de soort gif. De meest voorkomende gifstoffen zijn alkaloïden (cafeïne, nicotine,
atropine, morfine, cocaïne), glycosiden (blauwzuur vrijmakende suikerverbindingen), etherische oliën (bijvoorbeeld hars van
naaldbomen), bepaalde eiwitten (in veel vlinderbloemigen) en fenolen (zoals cumarine in lievevrouwebedstro).
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Naargelang de klasse chemische verbinding waar het gif toe behoort, geeft het eten of aanraken bepaalde effecten:
•
Huidcontact met (het sap van) sommige planten kan bij gelijktijdige inwerking van zonlicht leiden tot zeer pijnlijk rood
worden en opzwellen van de aangeraakte delen.
•
Vergiftiging door soorten uit de nachtschadefamilie maar ook andere giftige planten uit zich in een versnelde ademhaling
en toenemende opwinding. Het eten van grotere hoeveelheden kan de dood door ademnood of een hartinfarct tot gevolg
hebben.
•
Het eten van giftige planten kan maag- en darmklachten, braakneigingen, verlammings-verschijnselen, benauwdheid en
hartstoornissen veroorzaken.
Welke planten zijn giftig?
Hieronder een lijst met giftige planten. Hij is niet compleet, maar dit zijn wel de meest voorkomende, meest gevaarlijke
planten. Hoe meer sterren, hoe groter het gevaar. (* = giftig, ***** = dodelijk). Wie kleine kinderen heeft, moet deze soorten
vermijden.
Latijns

Nederlands

Schadelijk

Opmerkingen

Aconitum

Monnikskap

Alles

*****

Adonis

adonis

gehele plant

***

Aristolochia

Duitse pijp

Alles

****

Arum italicum

Italiaanse aronskelk

bes

**

Atropa bella-donna

wolfskers

bes

***

Brugmansia

engelentrompet

blad en vrucht

****

Buxus

Palmboompje

vrucht en blad

****

Calla

Indisch bloemriet

Blad en wortels

**

Colchicum autumnale

herfsttijloos

sap

***

Convallaria

lelietje der dalen

gehele plant

****

Daphne mezereum

daphne

alles, vooral vrucht

**

Datura

doornappel

blad en vrucht

****

Delphinium

ridderspoor

gehele plant

****

Dicentra

Gebroken hartje

Alles

****

Digitalis purpurea

vingerhoedskruid

plant

****

Eranthis

winterakoniet

gehele plant, knol

****

Euonymus europaeus

kardinaalshoed

vruchten, twijgen, bladeren

****

Euphorbia

wolfsmelk

sap

***, bijtend voor de huid

Hedera

klimop

Bessen en blad

**

Helleborus

Nieskruid / kerstroos

gehele plant

****

Heracleum mantegazzianum reuzenbereklauw

Blad en sap

veroorzaakt brandblaren

Hyacinthus

Hyacinth

Alles

**

Ilex-soorten

hulst

blad en bes

***

Ipomoea

dagbloem

zaad

***

Iris

Iris

Wortelstok

**

Lathyurus odoratus

Reukerwt

Zaden

**

Leucojum aestivum

zomerklokje

blad

**

Ligustrum vulgare

Liguster

Alles

**

Lilium

Lelie

Wortelstok

**

Lobelia

Lobelia

Alles

**

Mirabilis jalapa

Nachtschone

Wortels en zaad

**

Narcissus

Narcis

Bol

**

Nerium oleander

oleander

alles, ook honing

***

Ornithogalum

Vogelmelk

Bollen en sap

**
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Papaver somniferum

slaapbol

Alles behalve zaden

***** bij grote hoeveelheden

Phytolacca americana

karmozijnsbes

bes en blad

**

Polygonatum

Salomonszegel

Bessen

**

Prunus

Pruim, abrikoos, kers

Pit

***

Prunus dulcis

Bittere amandel

Pit

*****

Ranunculus

Speenkruid, boterbloem

plant

**

Ricinus

wonderboom

gehele plant, vooral de zaden

*****

Robinia pseudoacacia

gewone acacia

alles

*****

Ruta

Wijnruit

Bladeren en sap

**

Sambucus nigra

gewone vlier

sap van onrijpe vruchten

****

Sambucus racemosa

trosvlier, bergvlier

blad en vrucht

****

Sedum

Muurpeper

Alles

**

Solanum

nachtschade

gehele plant, vooral de bessen

****

Solanum melongena

Aubergine

Alles behalve de vrucht

****

Solanum tuberosum

Aardappel

Alles behalve de knol (ogen zijn ****

Taxus baccata

gewone taxus

takken, naalden en zaden

****

Tulipa

Tulp

Bol

**

Viburnum opulus

Gelderse roos

Rijpe bessen

***

Hoe voorkom ik vergiftiging?
Met onderstaande maatregelen sluit je de kans op vergiftiging niet voor 100% uit, maar het maakt wél een groot verschil:
•
Ken de naam van de planten die in je tuin of op de vensterbank groeien.
•
Heb je kleine (klein)kindern? Verwijder dan alle giftige planten uit de tuin, zeker de soorten met aantrekkelijke bessen.
Hetzelfde geldt voor kamerplanten.
•
Leer kinderen zo vroeg mogelijk dat ze niet van kamer- en tuinplanten mogen eten. Laat ze, als ze wat ouder zijn, zien
welke planten wel en niet eetbaar zijn en welke planten huidirritatie kunnen veroorzaken.
•
Gebruik bij het snoeien, kappen of wieden handschoenen en wrijf niet in je ogen.
Als het tóch misgaat
Mensen en dieren die door een plant zijn vergiftigd, vertonen vaak één of meer van de volgende symptonen:
• kwijlen
• braken
• diarree
• hijgen, moeilijke ademhaling
• spierrillingen en beven
• stuipen
• mondletsels en huidletsels (na huidcontact met planten)
Mocht er onverhoopt toch iemand vergiftigd raken, neem dan beslist de volgende richtlijnen in acht:
•
Blijf kalm.
•
Waarschuw onmiddellijk gespecialiseerde hulp: de huisarts of 112.
•
Als het slachtoffer braakt, bewaar het braaksel dan.
Bij uitwendige vergiftiging:
•
spoel de huid gedurende 10 tot 15 minuten overvloedig met
water.
•
wrijf nooit hard over de huid.
•
experimenteer niet met zalfjes en lotions.
•
blijf uit de zon.
•
raadpleeg bij ernstiger huidbeschadigingen, of wanneer het
een kind betreft, de huisarts.
Bij inwendige vergiftiging:
•
verwijder de plantenresten uit de mond en gooi deze niet weg.
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•
•
•

•

laat het slachtoffer niet braken. Neem geen enkele maatregel zonder daarover het een arts te raadplegen.
geef het slachtoffer zeker geen melk. Melk is geen tegengif!
waarschuw altijd een arts of ga snel naar het ziekenhuis. Voor de arts is het nuttig als je volgende inlichtingen kan geven:
o leeftijd en gewicht van het slachtoffer.
o naam van de plant. Als je de naam niet kent, beschrijf de plant nauwkeurig of neem een stukje mee.
o de hoeveelheid die het slachtoffer heeft ingenomen, bijvoorbeeld het aantal bessen.
o de reacties die het slachtoffer vertoont: buikloop, jeuk, huiduitslag, verwijding van de pupillen.
o het tijdstip waarop het slachtoffer in contact kwam met de giftige plant.
o bijzonderheden in verband met de gezondheid van het slachtoffer: geneesmiddelen die het slachtoffer inneemt,
ziekten die het slachtoffer doormaakte.
houd tijdens het telefoontje naar de arts steeds de vitale functies van het slachtoffer in het oog.

Tuinkalender voor mei
Kraamkamer
• Nu is de tijd om de tweejarigen te zaaien. Het is het gemakkelijkst om ze buiten
in bakjes te zaaien, of ter plekke. Hier lees je hoe het zaaien in het werk gaat.
• Zaailingen van langzaamgroeiende vaste planten kunnen nu worden verspeend.
Het is belangrijk om de zaailingen te verspenen zodra ze hun eerste 'echte'
blaadjes krijgen. Er komen dan meer wortels aan de plant, waardoor ze beter
groeien.
Gazon
• Op sommige plaatsen op het gazon blijft het water erg staan of blijft de grond erg nat. Je kunt een mestvork in de aarde
steken en deze zacht heen en weer bewegen. Op deze manier kan het water dieper de grond in.
• Strooi als er regen is voorspeld kunstmest op het gazon en herhaal dat binnen een maand. Op deze manier blijft het gazon
in gezonde conditie!
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Groene aanslag verwijderen, opgefrist terras
De afgelopen winter was buitengewoon nat, dus het is geen
wonder dat je paden en terrassen groen zien van de aanslag.
Die algen kun je prima verwijderen met de hogedrukspuit;
trek laarzen aan tegen het gespetter of gebruik een speciaal
opzetstuk voor terrassen. Stel bij tegels met een coating en
houten vlonders de druk zo laag mogelijk in, net als bij brede
voegen, anders spuit je het voegenzand weg.
Heb je geen hogedrukspuit, dan kun je de algen ook te lijf
gaan met een van deze huismiddeltjes. Los 4 eetlepels soda
plus een scheut groene zeep op in een emmer heet water en
laat dat een tijdje op de bestrating intrekken; schrob na met
schoon water. Je kunt ook heet water met een flinke scheut
schoonmaakazijn gebruiken; in dat geval laat je de tegels
eerst goed opdrogen en veeg je de aanslag daarna weg.

•

Afhankelijk van de groei, kan het gazon weer regelmatig
gemaaid worden. Doe dit vanaf nu ongeveer 1 tot 2 keer per
week.
Lees meer over het aanleggen en onderhouden van gazons

Vijver
• Vergeet de vissen niet. Vanaf nu moeten ze weer volop
bijgevoerd worden. Zorg er echter wel voor dat al het voer
opgegeten wordt. Beter een aantal keren achter elkaar kleine
porties voeren, dan teveel in één keer.
• Staat het moerasgedeelte langs de vijver nog leeg? Dan kun
je nu de kattenstaart of lisdodde aanplanten. Deze beplanting
geeft je vijver een mooiere uitstraling.
• In de vijver zet de groei van de beplanting door. Let op of het
filter nog voldoende water geeft en spoel eventueel de
filtermaterialen om.

Lees meer over het aanleggen en onderhouden van vijvers

Er kan altijd méér bij!

Beplanting
• Je kunt zaden van eenjarigen en tweejarigen of vaste planten nu direct in de
volle grond zaaien. Denk aan soorten zoals papaver, vlijtige liesje,
leeuwenbekjes, duizendschoon, madelief.
• Schrijf de naam van de plant op een houten wasknijper en zet deze op de rand
van de pot. Dit geeft een decoratief effect en op deze manier weet je altijd
welke plant in de pot staat.
• Voor vetplanten begint nu de rustperiode. Geef deze daarom weinig water. Dit
zorgt ervoor dat de grond droog en los blijft.
• De ijsheiligen zijn voorbij, dus vanaf nu kunnen de voorgezaaide eenjarigen in de
grond worden geplant. Denk bijvoorbeeld aan de tabaksplant, middaggoud, salvia
en het leeuwenbekje.

Als er in de border planten zijn weg-gevallen
of er te weinig variatie in vorm of kleur is,
kun je die nu een nieuwe impuls geven. Het is
slim om vooraf een lijstje te maken, al kom je
ongetwijfeld ook thuis met aanwinsten die je
niet kon weerstaan!
Voor je nieuwe planten spreid je natuurlijk
een vers bedje: graaf een ruim plantgat waar
je wat extra potgrond doorheen mengt, zet
de plant in het gat, vul de ruimte rond de
kluit op met grond en druk die aan. Daar-na
even flink aangieten, zodat je planten direct
verder kunnen groeien.

Zie ook: Aanleggen en vernieuwen van borders / De juiste plant op de juiste plek / Planten doe je zo
Snoeien
• Kijk voordat je gaat snoeien de struiken even na. Er kunnen vogelnesten in
zitten.
• Groenblijvende hagen, zoals buxus, hulst, liguster en coniferen, kunnen in de
meimaand prima gesnoeid worden. Het snoeien van deze hagen kan nog tot in
augustus, maar nu zullen de jonge scheuten zich beter ontwikkelen.
• Perkrozen en rozen op stam kunnen nu tot op 3 tot 5 ogen teruggesnoeid worden.
Bij de klimrozen kunnen de zijtakjes op de gesteltakken kortgeknipt worden.
Lees meer over snoeien

•

Overige
• Mei is een mooie maand om tuinmeubels, bergingen, hekken en schuttingen op
te knappen. Denk er bij de keuze van de beits aan dat de kleurloze beits per
laag toch iets donkerder wordt. Dit geldt ook als je met een transparante
kleurbeits werkt.
• Plaats een regenton onder de goot of regenafvoer zodat je het regenwater op
kunt vangen. Gebruik dit gratis natuurwater voor alle beplanting.
• Zorg ervoor dat je terras weer opgeknapt is zodat je weer heerlijk kan zonnen,
koffie drinken of genieten. Een sfeervol terras is snel gecreëerd en je hebt er
een zomer lang plezier van.
Voor het bijeenbinden of bevestigen van planten, struiken of boompjes is groen touw of raffia erg geschikt. Door de
zacht groene of crème kleur valt het touw tussen het groen niet op.
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Moestuinkalender voor Mei
Zaaien
•
Er kan nog genoeg in de volle grond gezaaid worden zoals bietjes, late erwten, wortelen,
broccoli, slasoorten, radijzen, rucola, knollen en spinazie.
•
Zaai sperziebonen, courgettes, komkommers meloenen en maïs pas in de volle grond als
er in de komende zes weken geen vorst meer komt.
Kasgewassen
Gevoelige gewassen, zoals aubergines, paprika’s en tomaten, kunnen in de volle grond van de kas of in kweekzakken worden
geplant. Als je ze buiten wil uitplanten moet je ze eerst nog een paar weken in de kas houden.
Ongedierte
•
Rond deze tijd groeien je groente hard. Aangezien wortelen, pastinaken en de
koolsoorten nog steeds last kunnen hebben van ongedierte. Daardoor moet je ze zo
lang mogelijk onder het tuinvlies of insectengaas houden.
•
Wees op je hoede voor de koolvlieg. Zij is actief vanaf midden april tot einde mei.
•
Neem eveneens voorzorgen tegen wortelvlieg. Tuingaas is hiervoor de beste
bescherming.
Steun geven
Erwten hebben rijshout of gaas nodig om tegen te klimmen en tuinbonen moet je misschien met tuintouw aan stokjes binden.
Aardappels aanaarden
Ga door met het aanaarden van de scheuten die opkomen om te voorkomen dat de
scheuten groen worden. Breng de aarde rond de stengels aan. Je hoeft de scheuten
niet helemaal meer bedekken als er geen kans meer op nachtvorst is.
Wieden
Het onkruid groeit nu hard. Schoffelen tijdens droog weer maakt veel wiedwerk
met de hand overbodig.
Algemeen
Verzamel alle beschikbare, organische afval om je composthoop op te zetten. Alle groene planten uit de natuur zijn bruikbaar.
Oude zaden zijn reeds gevallen en nieuwe zijn nog niet aanwezig. Let wel op de aanwezigheid van sommige plantenwortels.
Wanneer zij aan de buitenkant van de composthoop zitten, gaan zij zeker verder groeien.
Zie ook: Alles over de moestuin

Tuinkalender voor juni
Gazon
• Het gazon kan nu 1 of 2 keer per week gemaaid worden, afhankelijk van de groei. Tijdens
droge periodes is het beter minder vaak te maaien en het gras niet te kort afrijden. Om
uitdroging tegen te gaan is het beter tot 's avonds te wachten met maaien.
• Als je niet eerder in het seizoen tijd gehad heeft om jouw gazon aan te pakken, doe het
dan nu. Verwijder rotte plekken of plekken met grof gras uit jouw gazon en zaai ze
opnieuw in. Voor snel resultaat kun je op maat gesneden grasplatten neerleggen.
• Voorkom vastlopende wielen van de handgrasmaaier. Maak de maaier na gebruik altijd even
schoon en controleer af en toe de hele machine.
Lees meer over het aanleggen en onderhouden van gazons
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Vijver

• Als je er prijs op stelt om een aantal jonge visjes groot te brengen, dien
•



je voor bescherming te zorgen, bijvoorbeeld door de beplanting
plaatselijk niet teveel uit te dunnen.
Geef de vijver een natuurlijke uitstraling door de gele lis, kattenstaart,
biezen, varens, hosta's en de lisdodde langs de randen te planten. Het
aanplanten van deze oeverplanten gaat op dezelfde manier als bij vaste
planten in de border.
Vul de vijver regelmatig bij, want het water verdampt nogal snel tijdens
de warme maanden. Doe dit alleen wel in etappes, zodat het vijverwater
niet teveel afkoelt.

Lees meer over het aanleggen en onderhouden van vijvers
Beplanting
• Alle één- en tweejarigen kunnen nu uitgezaaid worden. Geef ze deze maand een
definitieve plaats in de tuin of border.
• De op pot gekweekte Canna's en de lelies moeten nu nodig de grond in. Ze kunnen
uiteraard ook verder in potten uitgroeien, bijvoorbeeld op het balkon of op een terras.
In potten zullen ze wel veel water nodig hebben.
• Een regenachtige dag in juni is ideaal om de binnenplanten even buiten te zetten. Het
is dan niet te koud, de plant frist helemaal op en het blad is gelijk stofvrij na de bui.
• Bij langdurig mooi weer hebben de borders en alle andere beplanting veel besproeiing
nodig. Éénmaal per week enkele uren sproeien werkt beter dan dagelijks een kwartier.
Maar denk niet alleen aan de beplanting buitenshuis. Als de temperatuur buiten oploopt hebben de binnenplanten ook meer
water nodig.
Zie ook:
Aanleggen en vernieuwen van borders
De juiste plant op de juiste plek
Planten doe je zo
Snoeien
• Als je in het najaar geen rozen of heesters hebt kunnen planten, kunnen ze alsnog geplant worden. De rozen zullen zelfs
deze zomer al volop bloeien.
• Snoeien van de Buxus mag in juni. Bij het snoeien hiervan kan het best gewacht worden op een bewolkte dag. Als je een
Buxushaag op een warme zonnige dag snoeit dan zal deze na enkele dagen verbrandingsverschijnselen tonen.
•
Beplanting krijgt na de langste dag (21 juni) een nieuwe groei-impuls. Zorg er daarom
voor dat de heesters en hagen voor eind juni teruggesnoeid worden, zodat ze daarna
weer mooi uit kunnen lopen. Vergeet tijdens de warme dagen niet om de hagen water te
geven.
Lees meer over snoeien
Overige
Haal het onkruid regelmatig weg. Wees alleen niet al te rigoureus met het wieden want
zaailingen van vorig jaar zijn ondertussen ook tevoorschijn gekomen.
• Neem de goede maatregelen voordat je op vakantie gaat. Klik hier voor een handig
lijstje met eventuele actiepunten die je kunt nalopen.

•

Categorie: hardnekkig

Met onkruid worden planten bedoeld die zich in je tuin gevestigd hebben terwijl ze daar niet (meer) welkom zijn. Dat kunnen
wilde planten zijn, maar in mijn tuin reken ik bijvoorbeeld ook de aardpeer, Campanula en brunel tot deze categorie. Ooit, toen
ik nog niet beter wist, voor enthousiasme geplant, nu met geen mogelijkheid weg te krijgen.
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Tijdig bestrijden is dan ook een goede zaak. Tijdig wil zeggen vóór ze zaad zetten of de wel gewenste planten verstikken. Doe
dit wel op een millieuvriendelijke manier, bijvoorbeeld door wieden (wel met wortel en tak uittrekken, stukjes wortel die je
laat zitten worden vaak weer nieuwe planten) of door ze af te branden.
Onkruidbestrijdingsmiddelen zijn niet goed voor het millieu in je tuin, óók niet de producten die claimen onschadelijk te zijn!
Dit zijn de soorten die je naar alle waarschijnlijkheid met grote regelmaat in je tuin tegenkomt:
Paardenbloem

Hondsdraf

Knopkruid

Kweekgras

If you can’t beat them, eat them!
Brandnetelsoep
400 gr. jonge brandneteltoppen, 2 halfgaar gekookte aardappelen, 1 l. melk of 8-1/2 dl. water, 1 grote gesnipperde ui, 1 teentje knoflook,
2 el. olie of boter
Was de brandnetels goed in koud water. Verwijder de bladeren van de steel. Houd een kleine hoeveelheid apart voor de garnering. Doe de olie of
boter in een pan en smoor de bladeren, stelen, ui en knoflook 10 minuten. Voeg de melk (of water) en de aardappelen toe en laat alles nog eens 10
minuten koken. Laat de soep iets afkoelen en zeef of vermaal alles met een mixer tot een glad geheel. Warm de soep weer op, snij de apart
gehouden bladeren fijn en strooi ze voor het opdienen over de soep. Breng het geheel op smaak met zout en peper.
Brandnetelsoufflé
1 kg. jonge brandnetelblaadjes, 4 kleine broodjes of beschuit, 15 gr. boter of 2 eetlepels olie, 1 glas melk, 2 uien fijngesneden, 1 ei, venkel, zout
Kook de brandnetels 10 min. in water met wat zout. Laat ze uitdruipen en hak ze fijn. Doe de boter of de olie in de pan. Voeg de ui en
verkruimeld brood of beschuit toe en laat het geheel 2 min. sudderen. Scheid het ei en klop het eiwit luchtig. Meng de brandnetels samen met
het eiwit, dooier en broodkruim. Voeg zout en venkel naar smaak toe en schep het in een goed ingevette schaal. Zet het een half uur in een
voorverwarmde oven (190 graden) en dien het meteen op.
Brandnetel pasta
Brandnetels (alleen de toppen), magere spekblokjes, pasta, roomsausje met tuinkruiden uit een pakje, geraspte kaas
Brandnetels goed wassen en grof hakken. Pasta gaar koken en de spekblokjes even bakken. De brandnetels bij de spekblokjes voegen en laten
slinken (er blijft weinig van over, gebruik dus veel brandnetels). Voeg het roomsausje toe en daarna nog even doorwarmen. Roer de gekookte
pasta erdoorheen en het is klaar om op te dienen. Doe er op je bord wat geraspte kaas over.
Dit recept heeft oneindig veel variatiemogelijkheden: wat salami bij de spekjes of bijvoorbeeld creme freche of room culinair in plaats van het
roomsausje.
Stamppot van raapstelen en brandnetel voor 4 personen
1 kg. aardappels, 1 bosje raapstelen, 500 gr. brandnetel, 250 gr. komijnekaas, zout en peper, eventueel melk
Kook de aardappels gaar en stam ze fijn. Blancheer de brandnetel en laat ze goed uitdruppelen. Was de raapstelen en hak de raapstelen en de
brandnetels fijn. Vermeng dit met de aardappelpuree en warm dit goed door. Op smaak brengen met peper en zout. Snij de kaas in blokjes en
roer deze door de stamp. Is de stamppot erg droog? Doe er dan wat melk bij. Direct serveren.
Brandnetelsalade met yoghurt
500 gr. brandnetel, 4 1/2 dl. yoghurt, 1 theel. komijnzaad geroosterd en fijngemalen, 1/2 theel. garam masala, 1/4 theel. zwarte peper
Spoel de brandnetel met heet water en snijd hem fijn. Laat de yoghurt 3 uur uitlekken. Roer alles dooreen en serveer als bijgerecht bij een
maaltijd.
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Paardenbloem

Hondsdraf

Knopkruid

Kweekgras

If you can’t beat them, eat them!
Wilde Pesto

Kruipende
boterbloem
Wegdistel
Melkdistel
50 gr. onkruid,
alleen de blaadjes (je
kunt gebruiken wat er op dat moment
te vinden is: brandnetel, zevenblad,Hanepoot
look-zonder-look, hondsdraf,

duizendblad, citroenmelisse, munt, paardenbloemblad, madeliefjes, daslook, lavas, blad van radijs, bieslook, rucola, peterselie, selderij,
pimpernel, ect.), 50 gr. noten en zaden (bijv. cashewnoten, pompoenpitten, zonnebloempitten, sesamzaad), 2 teentjes knoflook (of een
daslookbolletje), 10 el. olijf- of zonnebloemolie, 1 el. citroensap, snufje zout en peper
Je kunt de blaadjes mengen, maar om zuiver te kunnen proeven hoe een bepaald onkruid smaakt als je het in de pesto verwerkt, is het leuk om
een aantal verschillende pesto’s te maken van één kruid. Wanneer je weet hoe het onkruid smaakt, kun je het later op gevoel mengen met andere
onkruiden om een betere smaak te krijgen. Houd dan ook de overige ingrediënten constant. Als je de smaken van de wilde groenten wilt
vergelijken, is het handig als de hoeveelheid knoflook en zout bijvoorbeeld overal ongeveer gelijk is. Begin met het blad te snijden of knippen.
Wanneer je het onkruid zo in de pesto gooit, zul je een draderige pesto krijgen, want de staafmixer kan de lange vezels niet kapotmaken. Snij of
knip het blad en de dunne stengels dus op maximaal een halve centimeter lengte. Hoe meer je het geduld kunt opbrengen om de wilde groenten in
nog kleinere stukjes te knippen, smeuiiger de pesto zal worden. Gooi de ingrediënten in een hoge smalle beker, Je hebt olie nodig om te kunnen
mixen, dus hoe breder de bodem, hoe minder hoog de olie staat en hoe lastiger het wordt om te mixen. Duw de mixer helemaal tot de bodem
(probeer de olie te bereiken met je mixer, alleen de blaadjes ronddraaien maakt geen pesto) en houdt de beker evt. een beetje scheef om een
diepere laag olie te bereiken. Blijf de blender bewegen en haal telkens de ongeblenderde blaadjes van de zijkant met een lepeltje.
Groene smoothie

Straatgras
Akkerwinde
Braam
1 banaan, 1/2 citroen, 1 stukje gember van 1 cm. (meer kan
ook), 1 sinasappel, snufje kurkuma, evt.
snufje zeewier of spirulina, onkruid zoals

brandnetel, zevenblad, jonge kleefkruid toppen, (een beetje)hondsdraf, duizendblad, paardenbloemblad, dovenetel, citroenmelisse, munt, ect.
Snijd of knip alle onkruid in kleine stukjes van max een halve centimeter. anders krijg je draden in de smoothie. Je kunt als je dat lekker vindt
ook sojaroom of yoghurt aan de smoothie toevoegen. Doe alles in een kom, en pureer (vrij lang) met de staafmixer tot een luchtige zachte massa.
Tempura
Wilde groenten, bijv. daslook, paardenbloem, smeerwortel, munt, melisse, dovenetel, brandnetel, hondsdraf, zevenblad, etc., 100 gr gezeefde
bloem, 1 zakje bakpoeder, ijskoud koolzuurhoudend water, 1 eiwit, snufje zout, olie om te frituren
De grote truc van tempura is het grote temperatuurverschil tussen de olie en de tempura. Zorg dus dat alle ingrediënten ijskoud zijn (evtl. even
in de vriezer bewaren). Verhit de olie. Vermeng bloem en bakpoeder. Voeg net voordat je gaat bakken het losgeklopte eiwit en zoveel ijskoud
water toe totdat een yoghurtdik mengsel ontstaat (er mogen best wat klontjes blijven zitten). Haal de groenten door het mengsel en frituur ze
aan beide zijden goudgeel (door het temperatuurverschil zet het deeglaagje uit). Bewaar tussen de bakbeurten door het beslag in de koelkast of
maak een au-bain-marie schaal met ijsblokjes waar je het beslag inzet.

Driedelig tandzaad

Akkerdistel

Bijvoet
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Melganzevoet

If you can’t beat them, eat them!
Gesmoord zevenblad
800 gr. bladeren van het zevenblad, 3 el olie, 3 uien, 3 teentjes knoflook, mespunt foelie, 3 aardappelen, zout, 3 el. room
De bladeren wassen, in een zeef begieten met kokend water en laten uitlekken. De gehakte ui en de knoflook glazig bakken in de olie, de bladeren
toevoegen en ze even laten meesmoren. geraspte aardappelen, room en zout toevoegen en alles opsmaak brengen met gemalen foelie. het mengsel
al roerend dikker laten worden.
Gegratineerd zevenblad
Een slamandje vol zevenbladblaadjes, 1 el. olijfolie, 1 gesnipperde ui, 1 dl. groentenbouillon, peper,nootmuskaat, 150 gr. champignons,
1 el. tarwemeel, 1 dl. room, plakken (harde) geitenkaas (of een andere pittige kaassoort)
Ui licht fruiten. Zevenblad en champignons toevoegen. Even laten stoven. Bouillon toevoegen. Ca. 10 minuten laten sudderen (ouder blad heeft wat
langer nodig). Bouillon afgieten (bewaren). Groenten laten uitdampen, in de ovenschaal doen. Bouillon verhitten. Tarwemeel oplossen in een beetje
water, samen met room aan bouillon toevoegen. Kort doorkoken. Op smaak brengen met nootmuskaat en peper. Over de groenten gieten.
Bedekken met de kaas. Ongeveer 30 minuten in een voorverwarmde oven van 200 graden (evt. nog even onder de grill).
Macaroni met zevenblad
400 gr. macaroni, 250 gr. gehakt, 2 gesnipperde rode uien, grote pan met vers geplukt en goed gewassen jonge zevenblad, bakje champignons, 1
beker crème fraîche, 1/2 bakje roomkaas met kruiden, zout, olijfolie, el. bouilonpoeder
Rul het gehakt in een el. olijfolie, voeg zout en bouilonpoeder toe. Voeg de rode ui toe en laat even meebakken. Kook ondertussen de macaroni
gaar. Kook ook het zevenblad tot het slinkt. Voeg de gesneden champignons aan de gehaktmassa toe. Meng wat van de crème fraîche door het
zevenblad en pureer dit. Meng de rest van de crème fraîche, de roomkaas en de gepureerde zevenblad door de gehaktmassa. Schep de macaroni
in de borden en doe de gehakt/zevenblad saus er over heen.
Haringsalade met zevenblad
Drie zoute haringen, 1 grote gesnipperde ui, handje rozijnen, 1 citroen, flinke hand zevenblad, handje daslook (of 1 teen geperste knoflook),
handje kleine augurkjes, peper, chilipoeder, klein pakje room (of plantaardige vervanger), kwart komkommer
Was alle groenten. Hak de daslook en het zevenblad fijn. Pers de citroen uit en snij de komkommer in kleine blokjes. Snij de augurkjes in drieën.
Haal de staarten van de haring en snijd deze in kleine stukjes. Meng alle ingredienten in een kom. Ideaal om vantevoren klaar te maken en te
bewaren in de koelkast waar de smaak lekker verder kan trekken.

Herderstasje

Herderstasje

Herik

Parapluutjesmos

Kleine veldkers

Raket

Perzikkruid
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If you can’t beat them, eat them!
Paardenbloemmarmelade
100 gr paardenbloem-bloemen, 1 citroen, 1 sinaasappel, 150 gram geleisuiker, 200 ml water
Gebruik voor dit recept alleen de bloeiende bloemen. Verwijder steeltjes en blaadjes. Rasp de citroen en sinaasappel en pers ze uit. Mix alles en
kook dit ongeveer 4 minuten door. Laat het mengsel afkoelen en bewaar het in schone, glazen potten. Deze marmelade is niet lang houdbaar.
Rauwkostsoep met vogelmuur
400 gr. vogelmuur, 150 gr. aardappels, 5 cl. olijfolie, teentje knoflook, 1¼ l. water, 1¼ l. melk, zout
Kook de aardappel zacht en pureer deze. Snijd de vogelmuur fijn en voeg toe aan de puree samen met olijfolie, knoflook en het zout. Meng het
geheel en voeg ook het water en de melk toe, mix het weer. Warm de soep boven een laag vuur op, wanneer hij te lang staat verkleurt de soep.
Hij is nog wel eetbaar, maar het ziet er minder smakelijk uit. De soep hoort groen van kleur te zijn, niet bruin.

Moestuinkalender voor juni
Begin met oogsten
De eerste zomerworteltjes, rode bietjes en tuinbonen zijn aan het begin van de zomeroogst klaar. Aangezien de versheid
verminderd als ze ouder worden, moet je ze meteen oogsten. Dat maakt ook ruimte vrij voor latere gewassen.
Snel aan de slag
In juni zijn de omstandigheden optimaal. De warme tempraturen en de vochtige grond geven een uitstekende groei. Later in de
zomer zijn de omstandigheden minder gunstig. Zorg dus dat al je gewassen halverwege juni geplant en aan het groeien zijn.
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Gevoelige gewassen zaaien
Nu kun je gewassen zaaien die snel doorschieten als ze koude of korte dagen beleven. Dat geldt
onder andere voor witlof, andijvie en Chinese kool.
Blijven controleren op ongedierte
Insectenplagen beginnen in de zomer schadelijk te worden. Rode spintmijten houden van hete,droge
omstandigheden en zorgen voor bladverlies bij sperziebonen,pronkbonen en kasgewassen. Als de
schade serieus dreigt te worden, moet je meteen ingrijpen.
Ziekten voorkomen
Valse meeldauw kan in de drogere perioden gevaarlijk zijn voor
courgettes, komkommers, erwten, pompoenen en koolrapen. Vochtig blijvende grond kan de
schade beperken, geef daarom zorgvuldig water.
Kasgewassen
Gewassen zoals tomaten, paprika’s, aubergines en komkommers, die onder glas volwassen
moeten worden, moet je nu planten.
Algemeen
Doe het rustig aan met meststoffen. Teveel mest toedienen kan leiden tot grote problemen voor het milieu. Stikstof is erg
goed in water oplosbaar en spoelt gemakkelijk via grondwater naar de rivieren,waar het snelle groei van algen veroorzaakt. Dit
alles verstoort het evenwicht in het rivierleven. Gebruik daarom dus alleen meststoffen als ze nodig zijn, geef ze op het juiste
moment water en houd je aan de aanbevolen hoeveelheden.
Zie ook: Alles over de moestuin

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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