Een moestuin, (wel of niet) doen?

Handreiking aan wie overweegt met
een moestuin te starten bij onze
vereniging.
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Wel of geen moestuin?
Inleiding
Het ziet er leuk uit als je er langs fiets of wandelt, die tuinen waarop mensen
tomaatjes plukken, sla snijden en boontjes oogsten. Bovendien is verantwoord eten
een trend. De verleiding is dan ook groot, zelf een stukje grond te huren waarop je
jouw eigen courgettes kunt laten groeien en honingzoete aardbeitjes laten rijpen. De
animo voor volks- en moestuinverenigingen is ongekend groot en de wachtlijsten
lang.
De praktijk leert echter dat veel belangstellenden geen reëel beeld hebben van het
onderhouden van een moestuin. Zo’n tuin straalt rust uit en boeken of sites die
erover handelen, wakkeren vooral je enthousiasme aan. De hoeveelheid werk en tijd
die nodig is om een tuin op orde te houden en de gewenste resultaten te boeken,
wordt doorgaans onderbelicht en vaak sterk onderschat. Al snel ontstaat dan een
situatie waarin de resultaten tegenvallen en voortdurend energie moet worden
gestoken in achterstallig onderhoud, lees: woekerend onkruid ruimen. Wat bedoeld
was als een gezonde en ontspannende activiteit wordt een blok aan het been. De tuin
lijkt er niet voor jou te zijn, maar andersom. De lol verdampt en het bestuur van de
tuinvereniging zit je achter de vodden; ‘breng (en houd) de tuin op orde of vertrek’!
Einde verhaal en een desillusie rijker!
Nee, dit scenario gaat natuurlijk niet op voor iedereen. Gelukkig maar! Je kunt het
risico erop aanzienlijk verkleinen door je vooraf goed te verdiepen in wat het
onderhouden van een moestuin werkelijk inhoudt. Neem de tegeltjeswijsheid “Zint
eer gij begint” ter harte. Wees daarbij niet te optimistisch over de hoeveelheid tijd
die je werkelijk voor het tuinieren beschikbaar zou hebben. De tekst op de volgende
bladzijde helpt op dat punt een inschatting te maken.
Een gestructureerde aanpak geeft bovendien het beste resultaat. De hoofdstukjes,
waarin wordt ingegaan op de activiteiten per seizoen, geven daarvan een indruk.
Uiteindelijk ontwikkelt ieder tuinder eigen voorkeuren voor de te volgen werkwijze.
Juni 2021, G.K.

Over werkzaamheden en tijdsbeslag
Ons klimaat brengt met zich mee, dat het werk aan de tuin niet in alle seizoenen even
intensief is. Het onderstaande overzicht biedt een indicatie van de hoeveelheid tijd
die – uitgaande van een tuinoppervlak van ongeveer 100 m2 - per seizoen op de tuin1
zal moeten doorgebracht (lees: gewerkt!!) om tot bevredigende resultaten te komen.
Een grotere tuin zal meer tijd vergen, bij een kleine kan je met wat minder toe.
Winter

Soort werkzaamheden
Bodemverzorging

Tijdsbeslag
1x per 3 á 4 weken
ruwweg 2 uur.
2x per week 2 á 2½ uur

Voorjaar

Indeling verzorgen, bemesten, zaaien en
uitplanten.
Onkruid verwijderen!!

Zomer

Explosieve groei. Oogsten, leeg komende
plekken herbeplanten, water geven en ….
onkruid wieden!!

Tenminste 3x per week
en per keer ongeveer
2½ uur

Najaar

Tuin bijhouden en opruimen.

2x per week een uur of
2

Persoonlijke omstandigheden die succesvol tuinieren in de weg staan.
De voornaamste factor die ertoe leidt dat mensen die een moestuinavontuur zijn
aangegaan, snel weer afhaken, is onderschatting van de hoeveelheid werk/tijd die
ermee is gemoeid. Die tijd is door vrijwel ieder van ons best op te brengen, ook naast
een voltijd baan, maar alleen als de tuinhobby serieus wordt genomen en de vereiste
prioriteit wordt toegekend. Het is dan heerlijk om na een dag werken ’s avonds,
lekker buiten, je hoofd ‘leeg te maken’ door eens met heel andere dingen in de weer
te gaan.
Een andere factor heeft te maken met de fysieke belasting die veel werkzaamheden
op een tuin met zich brengt. Grondbewerking vraagt redelijk wat fysieke inspanning.
Bij onkruid verwijderen maar ook bij planten en oogsten moet veel gebukt worden
gewerkt. Als je veel last hebt van rugklachten of anderszins fysiek beperkt bent, is
(moes)tuinieren gewoon geen handige hobby.
Last but not least: de tuinhobby komst al snel onder druk te staan, wanneer je wat
verder weg woont. Als de afstand in tijd gemeten meer dan 20 minuten is, wordt de
drempel om ‘even’ naar de tuin te gaan al snel te hoog. Denk ook niet dat kinderen
zich langere tijd amuseren op de tuin. Zij vinden het al snel wel mooi geweest en zien
er echt niet naar uit jou vaak naar de tuin te vergezellen.
1

In de winter besteed je behalve op de tuin, thuis ook tijd aan de tuin.
Lees daarover meer in het hierna volgende hoofdstukje ‘WINTER’.

En wat er nog bij komt
Ons tuinencomplex is in gebruik bij moestuinvereniging De Lytse Dam. Dat impliceert
dat ieder lid zowel verantwoordelijk is voor het onderhoud aan de tuin die hij/zij
huurt, als voor het onderhoud van de gezamenlijk delen van het tuinencomplex, zoals
de paden, de slootkanten en de schuilhut. Elk lid dient zijn aandeel te leveren bij
noodzakelijke klussen en gezamenlijke klusdagen.
Winter
In de winter – veelal de periode waarin nieuwe leden van onze vereniging hun tuin
krijgen toegewezen – is het rustig op de tuin. Om een goede start van het
groeiseizoen mogelijk te maken, is er echter wel al wat werk aan de winkel.
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Bodembewerking
In het najaar en de winter valt over het algemeen veel neerslag. Wanneer er zon is, is
dat maar kort en is hij niet krachtig. De natuurlijke verdamping is daardoor gering. Als
gevolg blijft de grond erg vochtig en slibt dicht. Delen van de tuin die geregeld
belopen werden, zijn toch al wat ingeklonken en daardoor extra kwetsbaar. Door de
bovenlaag van de grond geregeld los te maken ontstaat meer oppervlakte die kan
uitdampen.
De meeste planten doen het goed in een licht zure bodem. In het verleden was het
praktijk elke winter een hoeveelheid landbouwkalk over de tuin te verspreiden om de
zuurgraad terug te dringen. Goed bodembeheer (niet alleen in de winter) draagt
echter bij aan het realiseren / in stand houden van een goede zuurbalans. Het is dan
echt niet nodig iedere winter kalk te strooien. Veelal kan dat tot eens in de 3 jaar
worden beperkt. Bij tuincentra zijn setjes te koop, waarmee op eenvoudige wijze de
zuurgraad van de grond kan worden gemeten en de noodzaak van een kalkgift kan
worden bepaald. Mocht het nodig zijn kalk te strooien, wacht daarmee dan niet te
lang! December en januari zijn daarvoor de beste maanden. Strooi je later, is de kans
groot dat je de werking van mest die je wat later op de tuin brengt, voor een deel
teniet doet.

Een andere gewoonte die voorheen gemeen goed was, is het ‘2 spaden diep spitten’
in de winter. Echter: in de moestuin wortelen de meeste planten redelijk
oppervlakkig in de vruchtbare humesrijke laag van de bodem. Daarin is een
allegaartje aan leven actief: wormen, kevertjes, spinnen, vliegen, aaltjes, schimmels
en eencelligen zoals bacteriën, zwammen en protozoa. Zij dragen allemaal een stukje
bij aan het maken van humus.
Grote diertjes of grote organismen nemen de grote onderdelen ‘organisch materiaal’
voor hun rekening zoals dikke takken of bladeren. Nadat zij hun klus hebben
geklaard, zijn de grote stukken al wat minder groot en kunnen kleinere diertjes er van
eten en het uitscheiden. Zo worden de grote stukken takken, stengels en bladeren
steeds maar kleiner en zachter. Wat overblijft is uiteindelijk een zachte kruimelige
zwarte massa: humus. Als we er een gewoonte van maken die meest vruchtbare
grond stelselmatig diep onder te spitten, spannen we dus het paard achter de wagen.
Beperkt het diep spitten daarom tot situaties waarin de bodem sterk is ingeklonken.
Het bespaart je een hoop inspanning en de planten zullen je dankbaar zijn.
Tenslotte: afhankelijk van de manier waarop de bodem wordt bewerkt, kan het een
activiteit zijn die flink wat energie vraagt. Verdeel de tuin (denkbeeldig) in vakken van
een grootte waarop je in een keer de vereiste werkzaamheden kunt uitvoeren,
zonder uitgeput te raken of blessures op te lopen. Een gefaseerde aanpak levert ook
het gewenste resultaat op en je blijft er gezonder bij.
Planning maken
Een succesvol moestuinjaar verlangt een goede voorbereiding. Niet alleen door de
bodem op tijd en goed te prepareren, maar ook door het vooraf maken van keuzes
over de inrichting van de tuin in het voorliggende groeiseizoen. De winter is bij
uitstek de periode om daarover na te denken. Al doende komen tal van vragen aan
de orde, zoals:
 Wat wil/kan ik gaan verbouwen?
Er zijn van enorm veel soorten zaden en planten te koop. Het is echter niet
gezegd dat die allemaal geschikt zijn voor toepassing in jouw tuin. Vele
verlangen bijzondere groei-omstandigheden, zoals in een kas of een platte
kweekbak.
 Wanneer kan dat de grond in?
Niet alle gewassen kunnen op hetzelfde moment worden gezaaid of gepoot.
Sommige doen het goed als ze al vroeg in het jaar in de volle grond worden
gezet, zoals tuinbonen en erwtensoorten. Andere zijn absoluut niet bestand
tegen een nachtvorstje en moeten dus nog een tijdje wachten. Sommige
moeten direct de volle grond in, zoals aardappelen en uien.

Andere kunnen al vroeg worden gezaaid in een kas, platte bak of thuis.
Kortom, er zijn nogal wat verschillen en het is handig je daar vooraf in te
verdiepen om teleurstellingen te voorkomen.
 Hoeveel wil ik er van neerzetten en hoeveel ruimte neemt dat in?
Zeker wanneer je nog niet beschikt over moestuin ervaring is het handig hier
even goed bij stil te staan. Als je niet dagelijks sla eet maar eens in week, heeft
het weinig zin er in een keer 20 plantjes van neer te zetten. Het grootste deel
zal dan doorschieten (in bloei komen) voor je aan het nuttigen toekomt. Er zijn
ook planten die veel vruchten produceren; courgettes bijvoorbeeld. Daarvan zal
je dus maar enkele exemplaren in de tuin willen zetten.Sommige planten
moeten op 30 cm van elkaar worden geplant, andere op wel een meter
onderlinge afstand. Informatie daarover en over de periode waarin kan worden
gezaaid is op de zakjes met zaad te vinden. Het internet is ook een rijke broni.
 Wat ga ik zelf zaaien, waarvan ga ik plantjes kopen en waar kan dat
eigenlijk?
Wees je ervan bewust dat bij vrijwel ieder gewas uit tal van varianten kan
worden gekozen, met name als je er voor kiest zelf te zaaien. Zo zijn er vroege
en late soorten (resp. voorjaars-/zomerteelt of zomer-/herftsteelt), soorten die
trager in bloei schieten dan andere, soorten die resistent zijn tegen bepaalde
ziektes, biologisch geteelde zaden en andere, groene en bontbladige soorten,
etc.. Neem de tijd bewust te kiezen uit al die mogelijkheden en beoordeel
achteraf hoe die keuze op jouw tuin is uitgepakt.Bij aankoop van plantjes van
een gewas is meestal niet duidelijk voor welk ras de kweker heeft gekozen.
 Hoe lang houdt ieder gewas ongeveer z’n plek bezet?
Anders dan in de tropen duurt het groeiseizoen maar een paar maanden. Voor
een optimale oogst moet je dus efficiënt gebruik van het beschikbare
grondoppervlak maken. Ga daarom vooraf na, welke soorten je zou kunnen
neerzetten, nadat op dezelfde plek zijn geoogst. Probeer ook te voorkomen dat
de piek van de oogst net in jouw vakantie valt!!
 Wat zijn goede combinaties van planten en welke moet je vermijden?
Als je lukraak verschillende gewassen naast elkaar plant in de moestuin, kan
dat goed uitpakken maar ook funest uitwerken. Door stil te staan bij de vraag,
welke de gunstige combinaties zijn en welke elkaar negatief beïnvloeden,
voorkom je tegenvallende resultaten.

 Wat stond het vorig jaar op welke plek en wat betekent dat voor de
komende indeling?
Wanneer gewassen telkens op dezelfde plaats in de tuin worden geplaatst,
neemt na enige tijd het risico toe op eenzijdige uitputting van de grond en het
voorkomen van voor de betreffende gewassen specifieke ziekten. Algemeen
wordt jaarlijkse afwisseling van teelten aanbevolen. Op het internet is daar
veel informatie over te vinden.
 Beschik ik over de materialen die ik straks nodig heb; werktuigen zoals een
schep, een schoffel, hark en een drietant, maar bijvoorbeeld ook een gieter,
kweekbakje, plantenpotjes, zaai- en stekgrond, bonenstokken, binddraad en
vogelnetten, ….
Veel erwten- en bonensoorten groeien tot hoogtes van wel 2 meter. Als
dergelijke planten het zonder ondersteunend materiaal moeten stellen (hekken
voor erwten, stokken voor bonen) gaat het mis. Als je op de tuin vaststelt dat
de vogels zich tegoed hebben gedaan aan de aardbeien of bessen waarop jij je
had verheugd, zal het je spijten dat hebt verzuimd wat netten tegen de vogels
aan te schaffen. En …. zelf zaaien is leuk. Door gebruik te maken van de juiste
materialen verhoog je de kans op resultaten die tot tevredenheid stemmen.
 Wat heb ik nodig aan meststoffen?
Niet elke plant stelt dezelfde eisen aan de bodem waarin hij groeit. Vrijwel
allemaal waarderen een gulle hoeveelheid compost. Sommige gewassen,
bijvoorbeeld rode kool, stellen een iets kalkrijker aarde op prijs. Koolsoorten in
het algemeen weten zich graag omringd door grond die royaal voorzien is van
koemest. Andere, zoals bol- en knolgewassen komen door een extra kali gift
beter tot wasdom. En zo zijn er meer verschillen, onder andere in behoefte aan
stikstof- of fosfor- of magnesiumhoudende bemesting. Dat klinkt meteen erg
chemisch, maar gelukkig zijn die meststoffen ook van puur biologische
samenstelling te koop. Als je van jouw tuin een succes wilt maken …… Juist, kijk
eens goed wat je nodig hebt. Je hebt er de hele winter de tijd voor!
 Hoe moet de plattegrond van de moestuin er dus uit gaan zien?
Het is handig de uitkomst van het denken op de voorgaande punten op papier
vast te leggen. De ervaring leert dat het gemaakte plan grotendeels de mist
ingaat, doordat op enig moment impulsief ergens een plaatsje wordt gegeven
aan planten die zijn aangekocht of van een medetuinder werden gekregen.

Doordat de betreffende plek eigenlijk was gereserveerd voor een ander gewas,
moet dat nu een andere plek krijgen, die vermoedelijk ook een andere
bestemming had. Zo beland je alsnog in een voortdurende improvisatie,
waarbij allerlei bewuste keuzes het gevaar lopen onder te sneeuwen.
Zaden, pootmateriaal en meststoffen bestellen
Er zijn tal van adressen waar dit soort aankopen kunnen worden gedaan. De gang
naar een tuincentrum is in de meeste gevallen niet de meest gunstige. Het
assortiment aan zaden is er beperkt en zowel plantjes als meststoffen zijn er
doorgaans duur. Bij diverse firma’s kan online zaai en pootgoed worden besteld; ook
biologisch gekweekt. Hun catalogi zijn uitgebreid. Door samen met andere tuinders
bestellingen te plaatsen kunnen de bezorgkosten beperkt worden of zelfs
voorkomen.
Onderhoud aan o.a. kasten, compostbakken eventuele kas en
gereedschappen
Veel materialen die op de moestuin staan of worden gebruikt hebben nogal wat te
verduren van de weersinvloeden. De winter is de uitgelezen tijd om te inventariseren
welke reparaties nodig zijn, voor te bereiden en als het weer het toelaat ook vast uit
te voeren. Als dat gebeurd is, heb je er tijdens het groeiseizoen geen omkijken meer
naar.
Aandacht voor winterharde gewassen
Boerenkool, spruitkool, prei en afhankelijk van de winterse omstandigheden ook
andijvie, kunnen nog lange tijd op het land staan. Wil je ervan verzekerd zijn dat jij
daarvan oogst, is het verstandig de koolplanten met een net te beschermen. Prei,
knoflook, winteruien en overblijvende planten als aardbeien zijn minder in trek bij
hongerige knaagdieren.
Als dat nog niet in de herfstperiode is gedaan, is het tijd om het aardbeienbed op te
schonen. Maak een selectie van de jonge plantjes waarmee je oude planten wilt
vervangen.
Snoeiwerkzaamheden
Het is zaak aan het eind van de winter de bessenstruiken, appel- en perenboompjes
te snoeien voor de sapstromen in de plant weer op gang komen. Voor het snoeien
van pruimen- en kersenbomen is de winter echter niet de juiste periode! Knip niet zo
maar wat takken af, lees eerst hoe het moet!

Voorzaaien
In het voorjaar wil elke tuinder aan de slag en liefst vlot ook wat resultaten zien. Dat
laatste kan heel goed worden versneld door in een kasje, platte bak of thuis ‘voor te
zaaien’. Begin daar niet al te vroeg mee, want anders raken de planten uitgeput in de
potjes voordat ze buiten de grond in mogen. Mocht je kiezen voor thuis zaaien, zorg
dan dat ze –wanneer ze eenmaal zijn ontkiemd- voldoende licht krijgen! De zaailingen
gaan op zoek naar voldoende licht. Als dat er te weinig is, krijg je veel te lange uit hun
krachten gegroeide plantjes, die het eenmaal in de tuin waarschijnlijk niet zullen
redden.
Lente
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Oppervlakte indelen
Verdeel de tuin aan de hand van het beplantingsplan dat je in de winter hebt
gemaakt in vakken, met smalle looppaden of -planken daar tussenin. Beloop de grond
in de vakken zo min mogelijk en houd hem los! Daarmee maak je het ontkiemend
onkruid lastig tot ontwikkeling te komen, bevorder je een gezonde waterhuishouding
en is de bovenlaag van de grond minder aangenaam wandel- en begrazingsgebied
voor slakken.
Bemesten
In het hoofdstukje “Winter” is al iets gezegd over de verschillende
bemestingsvoorkeuren van planten. Voorzie elk vak van de tuin van het type en de
hoeveelheid mest die ideaal is voor de soort beplanting die je daar hebt voorzien.
Onkruid verwijderen
In de lente komt het groeiseizoen echt op gang. Dat geldt zowel voor de eerste van
de door jou gewenste aanplant als voor ongenode gasten, i.c. onkruid. Die laatste zijn
aanzienlijk talrijker en vragen vanaf het eerste begin om actie. Jong onkruid laat zich
een stuk makkelijker verwijderen (niet alleen maar los schoffelen!) dan planten die
eenmaal gesettled zijn; zeker wanneer die dichtbij jouw groenteplanten staan.

Onkruid wieden is vanaf nu een voortdurend proces, dat na terugkeer van vakantie
een flinke piek kent.
Eventueel hekken plaatsen voor erwten en peultjes
Erwten en peultjes behoren tot de gewassen die al vroeg in het voorjaar de grond in
kunnen. De meeste hebben behoefte aan ondersteuning, waar tegenaan kan worden
gegroeid. Zorg bij het plaatsen daarvan dat ze niet te dicht op elkaar staan, opdat
licht, wind en jijzelf er tussendoor kunnen. Wat later vragen de stok spercie- en
snijbonen om stokken, waar ze zich omheen kunnen wikkelen. Er zijn ook stambonen
die minder hoog worden en geen stokken nodig hebben!
Zaaien, verspenen en planten of poten
In de loop van het voorjaar kunnen vrijwel alle gewassen worden gezaaid. Het
gebruik van zaai- en stekgrond geeft daarbij vaak de beste resultaten. Wanneer de
zaailingen een paar blaadjes hebben gevormd is het zaak de plantjes meer ruimte en
wat voedzamer grond te geven (verspenen). Sommige worden nog wat langer
opgekweekt, elk in een groter potje. Andere kunnen op dat moment de volle grond
in. Volg de aanwijzingen op de verpakking van de zaden.
Van aardappelen en uien worden pootaardappelen en –uien in de grond gezet. Dat
kan ook met tenen knoflook, al heeft het de voorkeur die al in het najaar aan de
bodem toe te vertrouwen.
Gieteren / sproeien bij droogte
De ontwikkeling van jonge plantjes kan flink worden verstoord door droogte. Zorg
daarom voor bewatering wanneer zich dat voordoet. Wees je er echter van bewust
dat de grond net onder de toplaag best nog vochtig genoeg kan zijn. Voor je met
water gaat sjouwen dus even checken!
Netten aanbrengen
In de tweede helft van het voorjaar beginnen de aardbeien en wat later de aalbessen
rood te kleuren. Ook bij menige vogel loopt dan het water in de mond. Zij nemen
genoegen met wat minder rijpe vruchten. Dus als je verzuimt de planten / struiken te
beschermen, vis jij achter het net ……. Een net over de koolplanten is ook aan te
bevelen. De duiven smullen graag van het blad. Het is trouwens ook raadzaam wat
stro rond de aardbeienplanten te draperen. Daarmee voorkom je dat de vruchten
straks op de grond liggen en worden aangevreten door o.a. pissebedden.

Zomer
In de zomer bereikt de groei en productie op de tuin een hoogtepunt. Dit is dus ook
de periode die de meeste inzet vergt. Er zullen perioden zijn waarin je om de dag echt
even naar de tuin moet. Behalve in de tuin is er werk aan de winkel in de keuken,
waar delen van de oogst gereed worden gemaakt voor de vriezer of worden geweckt.
En …….. dat onkruid blijft maar komen!
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Wieden
Het belang van het tijdig verwijderen van onkruid, kan niet genoeg worden
onderstreept. Het gaat daarbij niet alleen om het gegeven dat onbeheerste groei van
onkruid een rommelige blik oplevert. Onkruid onttrekt voeding aan de bodem, die
beter ten goede kan komen aan de gewassen die je teelt. Onkruid heeft daarnaast de
eigenschap zich snel te vermeerderen; door middel van uitzaaien en ondergronds
met wortelstokken. Het effect daarvan wordt vaak pas in de volgende groeiseizoenen
goed zichtbaar en levert dan veel extra werk op. Ware het zo, dat die vermeerdering
van onkruid zich tot jouw tuin zou beperken, eigen schuld dikke bult! Maar zaad en
wortelstokken houden zich niet aan tuingrenzen. Jouw buren op de tuin worden dus
mede opgezouten met de effecten van jouw nalatigheid. Laat het dus niet zover
komen. Wieden is niet de leukste klus, maar het moet wel. Doen dus!
Oogsten
Bladgroente, erwten, asperges, bonen, aardappelen, fruit, uien, koolsoorten,
knoflook, tomaten, paprika, peentjes, bieten, aardbeien, prei, kruiden, pepers,
spinazie, ………. Er komt geen einde aan. Je staat er versteld van wat een stukje grond
aan opbrengst kan opleveren. Leuk en ook best bewerkelijk, want de nuttige delen
van de plant springen niet vanzelf in jouw oogstmandje. Er moet worden geplukt en
uitgegraven. En de plantdelen die niet voor consumptie kunnen worden aangewend,
moeten ook weg van de plek waar zij groeiden; voor een deel afgevoerd van de tuin
(zoals aardappel- en tomatenloof) en voor een deel naar de composthoop die ergens
op jouw tuin een plekje heeft gekregen.

Composteren
Het grootste deel van de plantendelen dat resteert na de oogst en het meeste
onkruid dat uit de tuin is verwijderd, hoeft niet te worden afgevoerd maar kan
uitstekend worden gecomposteerd op de eigen tuin. Dat geldt overigens ook voor
veel huiselijk groenafval.
Een composthoop vraagt niet veel ruimte, wel wat onderhoud. Zo dient het
composterende materiaal eens in de 6 á 7 weken worden omgezet. Daarmee wordt
voorkomen dat gebrek aan zuurstof in de hoop ontstaat, waardoor niet langer sprake
kan zijn van compostering en rotting ontstaat. Het resultaat daarvan draagt niet bij
aan verrijking van de tuingrond, maar is juist belastend. Een composthoop mag niet
uitdrogen, maar ook niet te nat worden. Het is ook verstandig de hoop te voeden met
gevarieerd materiaal dat vast klein gemaakt is. Niet alle materiaal is geschikt voor
compostering, zoals onkruid dat al zaden draagt of wortelstokken vormt en gekookte
groente. Op het internet is veel info te vinden over composteren!
Planten/zaaien volgende teelt
Als jouw planning goed in elkaar steekt, weet je of het mogelijk is na het oogsten van
een gewas nog een andere teelt op dezelfde plek te plaatsen. Als je tijdig zaait
beschik je daarvoor al over jonge planten en beperk je de kans dat het seizoen toch
net te kort blijkt te zijn om een tweede teelt succesvol af te kunnen ronden.
Verspenen van zaailingen doe je zeker in de zomer op een bewolkte dag of ’s avonds!
Sta ook eens stil bij de mogelijkheid aansluitend op een oogst een groenbemester te
zaaien. Dat zijn gewassen die geen eetbare producten opleveren, maar die op
verschillende manieren kunnen bijdragen aan verbetering van de tuingrond.
Gieteren / Sproeien
Bij tijd en wijle is het zelfs in ons land een periode zo droog, dat de planten in de tuin
erdoor in de problemen komen. Vooral zaaigoed en jonge planten zijn daar gevoelig
voor. Die zal je te hulp moeten schieten met water uit een gieter of door besproeiing
met water vanuit een omliggende sloot. Planten die al verder zijn in hun ontwikkeling
kunnen wat meer hebben. Die wortelen dieper, waar de aarde langer vochtig is. Door
te vaak extra water te geven, blijven planten oppervlakkig wortelen. Ook oudere
planten blijven dan kwetsbaar als het een tijdje wat droger is. Overdrijf het dus niet
qua frequentie.
Wees je er anderzijds van bewust dat, wanneer de grond flink droog is, flink wat
water nodig is om meer dan alleen het toplaagje wat vochtig te maken. Controleer of
je voldoende water hebt gegeven door wat van de bovenste laag aarde weg te
krabben. Goede kans dat de conclusie is, dat er nog een paar gieters bij moeten. Tot
slot: water geven doe je bij voorkeur ’s avonds en niet wanneer de zon op de grond
staat te branden.

Bodembewerking
De bewerking van de bodem kan gedurende de zomer over het algemeen beperkt
blijven tot het los houden van de bovenlaag van de grond. Dat heeft een tweeledige
functie. In de eerste plaats maak je het voor ontkiemend onkruid lastig tot
ontwikkeling te komen. Dat scheelt een hoop werk (wieden). In de tweede plaats kan
een overdaad aan vocht in de grond zo beter verdampen, terwijl bij droogte juist
capillaire werking van de bodem wordt gestimuleerd (het optrekken van vocht uit de
ondergrond). Een losse, relatief droge bovenlaag van de bodem vormt bovendien een
minder aantrekkelijk biotoop voor slakken.
Herfst
De herfst, zo leert de praktijk, is een periode waarin de tuin vaak dreigt te versloffen.
Er staan nog wel wat planten, zoals andijvie, spruiten, boerenkool en prei, maar de
meeste oogst is binnen. Het weer wordt minder en het aantal bezoekjes aan de tuin
loopt terug, maar het werk is echt nog niet gedaan!
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Wieden / opruimen
De ontwikkeling van oogstbare planten kan dan wel sterk teruglopen in de herfst, het
onkruid heeft er nog volop zin in en gaat energiek door met zich vermeerderen. Als je
het z’n gang laat gaan, betaal je later de rekening.
In de loop van een groeiseizoen ontstaan vaak plekken waar gebruikte materialen als
plantenpotten, plankjes, half vergane bonenstokken, glas- en plasticplaten en
dergelijke, al dan niet onder gevallen blad, bij elkaar liggen. Ideale plekken voor
ratten, muizen en slakken om zich in/onder terug te trekken. Opruimen dus! Berg
spullen die volgend jaar weer bruikbaar zijn op en voer de rest af. Wees je er bij het
opruimen van materialen op de tuin van bewust dat zaken als vliesdoek en textiel bij
muizen zeer in trek zijn als nestmateriaal.
Composteren
In de vroege herfst kan de composthoop nog worden aangevuld met
plantenmaterialen die beschikbaar komen na de oogst. Na verloop van tijd zal het
composteringsproces echter teruglopen en zelfs stilvallen. Het blijft in de
herfstperiode ook van belang de composthoop geregeld om te zetten. Dat doe je niet
alleen om het composteringsproces zo lang mogelijk te rekken, maar ook om te
voorkomen dat o.a. ratten hun winterverblijf vestigen in jouw composthoop.

Planten
De late herfst in bij uitstek het jaargetijde om nieuwe struiken te plaatsen. Die
kunnen voor de kou invalt vast wat wortelen en zijn dan klaar om in de lente uit de
startblokken te gaan.
In de loop van de zomer hebben de aardbeiplanten uitlopers gevormd die vervolgens
wortels hebben gevormd. Die kunnen nu worden losgesneden van de moederplant
en (als je dat wilt) een eigen plek in de tuin krijgen; al dan niet ter vervanging van
oude planten. Heb je er geen bestemming voor, kun je er misschien een van de
andere tuinders een plezier meer doen. Mocht je het volgende jaar knoflook willen
verbouwen, vertrouw dan de teentjes waaruit de planten moeten groeien al in de
herfst aan de grond toe. Planten in het vroege voorjaar kan ook, maar in de herfst
levert een duidelijke voorsprong op.
Bodembewerking
De herfst is vaak een periode met veel neerslag. Probeer te voorkomen dat de bodem
‘dichtslaat’. Voor degenen die de grond willen bedekken met een mulchlaag is het
een geschikte tijd om daarvoor bladmateriaal te verzamelen, maar ook houtsnippers,
stro en het loof van veel groenbemesters zijn geschikt.

Tot slot
Op een van de eerste bladzijden wordt de aandacht al gevestigd op het feit dat
degenen die bij ons tuinieren lid zijn van een vereniging. Dat gaat verder dan het
mede verantwoordelijk zijn voor het onderhouden van het tuinencomplex. Ieder van
ons draagt ook bij aan de sfeer en veiligheidsbeleving op het complex. Dat betekent
dat we ons houden aan de ongeschreven regels van de moestuin etiquette; rekening
houden met elkaar. Wat voorbeelden:
* We plaatsen geen boompjes, kassen, e.d. vlak bij de grens van de tuin, als een
deel van de buurtuin daardoor in de schaduw zou komen te liggen. Wie toch graag
een boom of kas wil, plaatst hem op een plek waar die geen overlast voor anderen
veroorzaakt.
* Planten en struiken die met wortelstokken plegen te woekeren, zoals munt,
framboos en braam zetten we niet op of dichtbij de grens met de naastgelegen
tuin.
* Wieden van onkruid dat langs het pad of aan de rand van de tuin staat, hoort er
ook bij en laten we niet over aan de buren.
* De radio blijft uit wanneer we op de tuin zijn.
* We laten geen kruiwagen op onze tuin staan en evenmin in de schuilhut met af te
voeren spul.
* We gebruiken geen materialen (of oogst) van een ander zonder diens
toestemming.
* Voor discriminatie, pesterijen , intimidatie en geroddel is geen plaats op ons
tuinencomplex.

i

https://www.mooiemoestuin.nl/moestuin/
https://velt.be/ecologisch-leven-je-tuin
https://www.groei.nl/moestuin/moestuinonderhoud

