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TUINKABOUTER MAG-GEZIEN 
  

Nazomer 2018 
  
  
Beste medekabouters, 
  
De nazomer….. In normale jaren is dat de tijd dat het, na twee maanden regen, weer mooi en droog wordt. Nu 
brengt hij juist regen en koelte na een overdreven warme en droge zomer. Nu wordt het licht zachter en de 
eerste spinnen weven zich dwars door je border heen. De appels zijn rijp voor de pluk, de peren bijna en de 
druiven blozen erop los. Het is nog geen net geen herfst, maar je kunt hem bijna ruiken. 
 
In deze editie vind je volop (al of niet) nuttige informatie die allemaal op zijn eigen manier met deze tijd van het 
jaar samenhangen. Wat doe je bijvoorbeeld met al die courgettes, pompoenen, bramen en ander lekkers dat nu 
met emmersvol uit je moestuin komt? Maar ook: wat kun je nu al doen om insecten te helpen om straks de winter 
door te komen? Waarom zijn mensen bang voor spinnen? En wanneer is de oogstmaand eigenlijk, en hoe heten de 
andere maanden dan? 
 
Het zijn vragen waar ik me even een paar weken niet druk over ga maken. Binnenkort vlieg ik naar mijn geliefde 
Madeira. Op zadenjacht, maar ook om lekker uit te rusten en me voor te bereiden op wat me deze winter te 
wachten staat (waarover in de volgende aflevering meer). 
 
Inmiddels is de oogsttijd voor zaden aangebroken en landen er binnenkort weer nieuwe soorten in de 
webwinkel. Bestellen kan altijd, maar levering volgt pas na mijn vakantie! 
  
Veel leesplezier! 
  

Tuinkabouter 
  
 
  

Nieuw in de winkel 
Het oogstseizoen is alweer begonnen! Deze soorten zijn geoogst en komen komend najaar in de winkel: 
 

 
 
 

 

http://www.freewebs.com/belevenissen-van-een-tuinkabouter/apps/webstore/
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Op maandbasis 
Onze huidige maandnamen (januari, februari, etc.) zijn allemaal van Latijnse oorsprong. Ze 
zijn vanaf de zevende eeuw langzaam maar zeker in gebruik gekomen. Daarvóór werden er 
voor de twaalf maanden benamingen gebruikt die 'Germaanser' aandeden; een aantal daarvan 
circuleert ook nu nog in het Nederlands. Hieronder een overzicht van de meestvoorkomende 
alternatieve benamingen. 
 
• januari is louwmaand: louwmaand is een nevenvorm van looimaand: januari was de maand 

waarin leer werd gelooid (voorbereidende bewerkingen erop uitvoeren). 
• februari is sprokkelmaand: van het Latijnse spurcalia, de 
naam van een reinigingsfeest dat in februari werd gevierd. De benaming is aangepast onder invloed 
van het Nederlandse woord sprokkelen. 
• maart is lentemaand: de maand waarin de lente begint. 
• april is grasmaand: de maand waarin het nieuwe gras uitspruit. 
• mei is bloeimaand: de maand waarin alles tot bloei komt. 
• juni is zomermaand: de maand waarin de zomer begint. 
• juli is hooimaand: de maand waarin van oudsher het hooien plaatsvindt. 
• augustus is oogstmaand: de maand waarin van oudsher geoogst wordt. Het woord oogst is 
overigens ontstaan uit de Latijnse naam Augustus. 
• september is herfstmaand: de maand waarin de herfst 

begint. 
• oktober is wijnmaand: de maand waarin van oudsher wijn gemaakt wordt. 
• november is slachtmaand: de maand waarin traditioneel de dieren werden geslacht. 
• december is wintermaand: de maand waarin de winter begint. 
 
Er zijn nog tal van andere verouderde benamingen te vinden in de woordenboeken (zoals het 
Woordenboek der Nederlandsche Taal en Van Dale), zoals aarzelmaand voor oktober en 
weidemaand voor juni. De meeste daarvan zijn niet (meer) algemeen in gebruik. 
  
 

In de kraamkamer  
• Verzamel nu de zaden voordat de vogels het doen.  
• Maak de zaaibakjes alvast schoon, dan kun je in het voorjaar meteen beginnen met zaaien. 
• Neem houtachtige winterstekken. Dit lukt vrij aardig bij vele sierheesters. Van Ribes, Forsythia, Ligustrum, rode kornoelje, 

boerenjasmijn, wilgen, populieren, vlier, sneeuwbes, Spiraea, Weigela, Laburnum en Hypericum kun je in oktober tot februari  
rechte éénjarige scheuten voor stek snijden. Het zachte boveneind wordt verwijderd en de rest van de scheut wordt 
verdeeld in stukken van ongeveer 20 cm. Het beste slagingspercentage krijg je met stekken die een potlood dik zijn. Hier 
lees je meer over stekken. 

 
 

Zaden oogsten en bewaren 
Planten vermeerderen uit zaad geeft veel voldoening. Het is bijzonder om te zien hoe een miniscuul zaadje uit kan groeien tot 
een plant van formaat. Zaden kopen is leuk, maar nog leuker (en voordeliger) is het om zaad uit eigen tuin te oogsten. Je kunt 
het volgend jaar zelf zaaien, maar ook ruilen met andere tuiniers uit binnen- en buitenland. 

 
Verzamelen 
Soms kun je het zaad zo uit de zaaddoos schudden, zoals bij papavers. Zodra de zaadbollen 
van groen naar bruin verkleuren, gaat het dakje boven op de zaadbol iets omhoog waardoor  de 
zaden er gemakkelijk uitgeschud kunnen worden. Andere plantensoorten geven hun zaden niet 
zomaar prijs. Je moet soms goed zoeken om ze zelfs maar te ontdekken. Er zijn soorten 
waarbij je de zaden echt moet lospeuteren uit hun hulsjes. En dan zijn er nog planten die hun 
zaden wegschieten zodra ze rijp zijn (zoals geraniums en vlijtige liesjes). Deze planten moet 

je regelmatig controleren, zodat rijpe zaden meteen geoogst kunnen worden. 
 

http://www.freewebs.com/belevenissen-van-een-tuinkabouter/tuintechniekstekken.htm
http://www.google.nl/imgres?q=harvesting+seeds&start=69&num=10&hl=nl&biw=1680&bih=824&tbm=isch&tbnid=j1TuFR8EMahO7M:&imgrefurl=http://www.flickr.com/photos/edibleoffice/3959852500/&imgurl=http://farm3.staticflickr.com/2601/3959852500_d4ca9915c0_z.jpg&w=640&h=480&ei=pmVEUO6CIoOYhQeurYCoCw&zoom=1&iact=hc&vpx=1075&vpy=465&dur=2325&hovh=194&hovw=259&tx=105&ty=113&sig=107739683568643296493&page=3&tbnh=151&tbnw=201&ndsp=37&ved=1t:429,r:12,s:69,i:43
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Oogsten 
Neem voor het oogsten van zaden een schaar mee de tuin in (om zaaddozen af te knippen), 
plastic koffiebekertjes en een (watervaste) stift. Zaden kunnen meteen worden uitgeschud 
in het bekertje of met zaaddoos en al worden afgeknipt. Noteer meteen de naam van de 
plant op het bekertje. Verzamel bij voorkeur op een droge, zonnige dag. Halverwege de 
ochtend is de ochtenddauw verdwenen, dat is het perfecte moment. Kun je echt alleen 
maar oogsten als het vochtig is, spreid het zaad of zaaddozen dan uit op een krant tot alles 
droog is. Zaad dat nog niet helemaal rijp is, laat je op een droge plek narijpen in de 
zaaddozen. 
 
Wanneer zijn zaden rijp? 
Zaden moeten geoogst worden op het moment dat ze rijp zijn. Bijna rijp is in veel gevallen ook goed, want de meeste zaden 
rijpen nog wel iets na. Maar overdrijf het niet. Doorgaans geldt dat groen zaad echt nog niet rijp genoeg is. Zaad is rijp wanneer 
het van nature uit zijn zaadhuls loslaat en op de grond valt, maar dat moment wil je natuurlijk net vóór zijn. Het juiste tijdstip 
is daarom soms moeilijk om te bepalen. Er is geen standaardregel die voor alle soorten opgaat, maar in het algemeen geldt dat 
zaden (bijna) rijp zijn wanneer de zaaddozen verkleurd zijn van groen naar (licht)bruin en een beetje een papierachtig uiterlijk 
hebben  
gekregen. Meestal barsten ze dan ook iets open. Rijp zaad is doorgaans lichtgeel, bruin of zwart. De meeste zaden zijn hard, 
maar zaden die door de wint worden verspreid, zijn een beetje wollig. Het zaad is daarbij een klein bruin puntje aan het eind. 
  
Schoonmaken 
Bij zaad dat je in kant en klare zakjes in de winkel koopt, zijn nauwelijks sporen te vinden van zaadhulsjes. Als je zaad voor 
eigen gebruik bewaart, hoef je het kaf niet zo netjes van het koren te scheiden. Als zaaddozen geheel droog zijn en geen 
sporen van  
schimmels bevatten, kun je ze zelfs prima bewaren in hun zaaddozen. Ze blijven dan langer kiemkrachtig. Als je ze toch wil 
schoonmaken, bijvoorbeeld om ermee te ruilen, doe het dan zo: 
• Klein zaad doe je op een bordje, waarna je stof en kaf voorzichtig wegblaast. De zaden zijn iets zwaarder dan het zaadvlies, 

dus als je zachtjes blaast, blijven de zaden achter. 
• Groter zaad kun je van het kaf scheiden met behulp van zeven met verschillende maaswijdten. Zaad dat zich op moeilijk op 

die manier laat schonen, kun je met behulp van een kwastje of pincet scheiden 
• Zaad in vruchten of bessen maak je schoon door het in een zeef of oude theedoek te doen en al het vruchtvlees eraf te 

wrijven. 
 
Zaden bewaren 
Schoongemaakt, droog zaad kun je in enveloppen, papieren zakjes of koffie-filterzakjes 
doen. Noteer de naam van de plant en de oogstdatum op de envelop. Bewaar ze 
vervolgens op een koele, droge plek. Als de zaden droog genoeg zijn, kun je ze in een 
plastic bak in de koelkast bewaren. Sommige zaden, zoals van papaver en akelei, blijven 
heel lang kiemkrachtig. Andere zaden, zoals monnikskap en engelwortel, zaai je het 
liefst zo snel mogelijk, omdat deze hun kiemkracht snel verliezen. 
 
Zaden ruilen 
Via internet kun je heel gemakkelijk in contact komen met andere tuiniers (zoals ikzelf) om zaden te ruilen. Binnen de Europese 
Unie kunnen zaden zonder restricties worden verzonden. Ook daarbuiten levert het meestal geen problemen op, zolang het gaat 
om kleine hoeveelheiden voor "eigen gebruik". 
 
 

Zaaien in de nazomer 
De nazomer is niet het teken dat je moet stoppen met tuinieren. De lente en de zomer zijn namelijk niet de enige seizoenen 
waarin je kan zaaien of planten. In de herfst en de winter wordt het misschien wel kouder, maar als je de juiste stappen volgt, 
kan je ook in het najaar volop genieten van verse groenten en fruit uit je eigen tuin. 
 
De voordelen 
Zaaien en planten tijdens de herfst levert je niet alleen lekkere groenten en fruit op, het heeft ook voordelen voor je tuin: 
• Je kunt langer en beter gebruik maken van je grond of moestuin. 
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• Als de temperaturen hoog waren in de zomer dan zal je grond in de herfst nog warm zijn, waardoor de wortels van je 
planten nog kunnen groeien en ontwikkelen. Daardoor hebben ze 
in de lente al een voorsprong en kan je in het voorjaar genieten 
van een vollere oogst. 

• Je bodem blijft bedekt, waardoor ze beter beschermd is 
tijdens het koude weer 

• Groenten kunnen tijdens een koele herfst langer op het veld 
bewaard worden. Zo kan je op verschillende momenten oogsten. 

 
Augustus 
Augustus is een echte oogstmaand, maar er valt natuurlijk ook nog 
steeds van alles te zaaien, vooral als je van de winter nog wat te oogsten wilt hebben. Zo kun je bijvoorbeeld nog zaaien: 
Aardappels, Andijvie, Bloemkool (winterteelt), Boerenkool, Bonen, Bindsla, Chinese kool, Ijsbergsla, Koolrabi, Paksoi, 
Peterselie, Postelein, Mosterd, Radijs, Rammenas, Roodlof, Savooiekool, Sla, Snijbiet, Spinazie, Spitskool (winterteelt), 
Veldsla, Winterpostelein, Winteruien 
 
September 
In september kunnen nog steeds verschillende wintergewassen worden gezaaid. Zoals: 
Rucola; Bladcichorei; Boerenkool; Peterselie; Spinazie; Veldsla; Winterpostelein; Winterpeen. 
Denk daarnaast ook aan groenbemesters als mosterd. 
 
 

Tuinkalender voor augustus 
Augustus staat bekend als een warme maand. Toch nemen de groei en bloei langzamerhand af. Geniet nu daarom extra van de 
tuin tijdens de laatste echte zomerdagen. 
 
Gazon  
• Maai het gras regelmatig. Het is beter om de messen steeds af te stellen op het weer. Als het 

droog en warm is mag het gras langer blijven, dus kunnen de messen hoger afgesteld worden. 
• Besproei het gazon tijdens warme dagen, doe dit niet overdag omdat het water dan erg snel 

verdampt. Het is overigens beter om eens per week een aantal uren te sproeien dan dagelijks 
een kwartier. 

Lees meer over het aanleggen en onderhouden van gazons 
 

Vijver  
• Bescherm je vijver goed, want de jonge reigers zijn uitgevlogen en moeten nu zelf voor 

voedsel zorgen. Vooral in de vroege ochtend en in de avondschemering zijn ze actief. 
• Controleer, als het vijverwater troebel is, als eerste of er voldoende zuurstofplanten zijn. 

Toevoegen van watervlooien wil ook nog wel eens snel resultaat hebben. 
• Tijdens langdurige droge periodes kan het waterniveau van de vijver erg zakken. Zorg er 

daarom voor dat uw vijver regelmatig bijgevuld wordt. 

Lees meer over het aanleggen en onderhouden van vijvers 
 
Beplanting  
• Plaats voor een leuk effect dakpanpotten op uw dak. Plant er vetplantjes in, zodat de planten goed blijven tijdens heet 

weer. Bij regenval krijgen ze weer voldoende water om een tijd te kunnen groeien. 
• Doordat zonnebloemen hard groeien hebben ze regelmatig water en plantenvoeding nodig. Houd ook in de gaten dat ze 

omver kunnen waaien, dus bind ze op tijd aan stokken. Uitgebloeide zonnebloemen kunnen nog gebruikt worden. Snijd ze af 
en leg ze op een plaats waar ze kunnen drogen. Hierna kunnen ze gebruikt worden  
als voer voor de vogels. 

• Augustus is de maand om te beginnen met het stekken van de kuipplanten. Neem 
krachtige kopstekken van ongeveer 10 cm en verwijder de bloemen. Haal de 
onderste bladeren weg en snij de stek onderaan schuin af. 

 
  

 

 

 

http://www.freewebs.com/belevenissen-van-een-tuinkabouter/siertuingazon.htm
http://www.freewebs.com/belevenissen-van-een-tuinkabouter/siertuinkleinevijvers.htm
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Zie ook: 
Aanleggen en vernieuwen van borders 
De juiste plant op de juiste plek 
Planten doe je zo 

 
Snoeien  
• Snoei de coniferenhaag deze maand twee keer. Zorg er tijdens het snoeien voor de 

haag aan de bovenzijde smaller wordt, zodat de onderste takken ook licht kunnen  
krijgen. De haag wordt hier mooier door. 

• Na het oogsten van bessen en bramen kunnen deze struiken teruggesnoeid worden. 
• Tegen het einde van augustus kunnen de 

meeste hagen hun laatste knipbeurt krijgen 
omdat ze dan zijn uitgegroeid. 

Lees meer over snoeien 
 

Overige  
• Deze zomermaand is vooral om van de tuin te genieten en een beetje vakantie te houden 

wat tuinieren betreft. Gebruik de tuin of het balkon als extra 'woonkamer' om volop te 
genieten van de zwoele zomeravonden, de zon en de heerlijke ge  uren en kleuren. 

• Het ontstaan van schimmelziekten zoals meeldauw en de verwelkingziekte kan tegen 
gegaan worden. Door 's ochtends te sproeien is de kans kleiner dat deze ziekten 
voorkomen in uw tuin. 

• Ververs dagelijks het water in het vogelbadje. Niet alleen vogels, maar ook egels drinken 
ervan tijdens de droge perioden. 

 
 

Moestuinkalender voor augustus 
Dit is de tijd die echt opbrengst oplevert. Er valt heel veel te oogsten. Het is een maand waarin je meer zult oogsten dan 
zaaien. Lange lome avonden waarop je lekker buiten kan zitten en kan genieten van je tuin en de grote opbrengst. 
De moestuin is nu volgroen en hier en daar doorspekt met felle kleuren van ondermeer tomaten en paprika´s. Veel water geven, 
mesten, onkruid wieden, opschonen en netjes maken zijn nu je dagelijkse bezigheden. 
 
Zaaien  
• Aan het begin van deze maand kan je beginnen met zaaien voor het volgende jaar. Denk 

hierbij aan: snijbiet maar ook kolen en lente-uitjes. 
• Zaai groenbemesters  op plekken die je dit jaar niet meer gaat gebruiken. 
• Voor oogst in dit seizoen kun je nog zaaien: Raapjes, Radijzen, Pluksla, Wortelen, Spinazie, 

Tuinkers 
 
Onderhoud klimmende planten 
Als ze de top van hun klimsteun hebben bereikt, haal dan de topjes eraf. Op deze manier zet 
je de plant aan om extra veel vruchten te vormen. 
 
Zaailingen uitplanten 
Gewassen die aan het begin van de zomer zijn opgekweekt, moeten nu worden uitgeplant. 
 

Nu oogsten 
Andijvie,  Augurken, Komkommers, Bieten, Rapen, Witlof, Peterselie, 
Koolrabi, Kervel, Chinese  bieslook, Radijzen 
 
Opruimen 
Haal alle resten van geoogste groenten meteen weg om ongedierte en 
ziektes te voorkomen. Hierdoor zul je ook merken dat het onkruid 
bestrijden makkelijker wordt. 
 
Zie ook: Alles over de moestuin 

 

 

 

 

 

http://www.freewebs.com/belevenissen-van-een-tuinkabouter/siertuinborderaanleg.htm
http://www.freewebs.com/belevenissen-van-een-tuinkabouter/siertuinwelkeplantwaa.htm
http://www.freewebs.com/belevenissen-van-een-tuinkabouter/tuintechniekverplanten.htm
http://www.freewebs.com/belevenissen-van-een-tuinkabouter/tuintechnieken.htm
http://www.freewebs.com/belevenissen-van-een-tuinkabouter/allesoverdemoestuin.htm
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Sleutels naar de hemel  
Er is een aantal verhalen in omloop als verklaring van de naam Hemelsleutel (Sedum telephium): 
1. Sint-Petrus verloor zijn sleutelbos aan de hemelpoort en op de plaats waar de sleutels vielen, 

ontstond de plant. 
2. In sommige streken werd een bundeltje van deze planten als sieraad tegen het plafond of een 

binnenmuur met de wortels naar omhoog gehangen. Als men dan rond de wortels klei aanbracht en 
die nat hield, bogen er bloemknoppen naar boven en liepen ze uit (naar de hemel). 

3. De bloemen zouden de baard vormen van een grote sleutel waarmee de hemelpoort geopend kan 
worden. 

 
Hemelsleutel is een overblijvend vetkruid. De kale stengel staat rechtop. Het heeft dikke, getande bladeren, die tegenover 
elkaar staan. Ze bevatten een helder sap met weinig smaak. Het bloeit de hele zomer met donker- of lichtpurperen bloemen, die 
ook wel naar groen neigen. 
 

De Sedum-groep omvat niet alleen hemelsleutels. Er zijn rondom de wereld veel, totaal 
verschillende planten die de naam Sedum mogen dragen: van eenjarigen tot grote 
struiken. 
 
Hemelsleutel komt in Nederland in het wild voor. Zijn standplaats is vooral het noorden 
en het midden van Europa. De plant is vooral te vinden op onbebouwde terreinen, langs 
wegbermen, dijken of in het kreupelhout. 
 
Uit de wilde soort zijn verschillende variëteiten gekweekt. De meest voorkomende zijn: 
Matrona, Chocolate, Herbstfreude, Iceberg en Janine. Er is ook een bonte soort. 

 

      
 
De naam Sedum zou kunnen komen van het Latijnse Sedare en betekent 
"afhouden/afvoeren". Dit omdat vroeger het bijgeloof was dat de plant 
donder en bliksem kon afweren (afhouden/afvoeren). Een andere uitleg zou 
kunnen zijn dat de naam Sedum komt van het Latijnse Sedeo, wat zitten 
betekent. Dit omdat de plant schijnbaar zonder enig verband op rotsen/daken 
groeit. 
Telephium komt van Telephus. Dit was een koning van een land in Klein-Azië, 
die zijn wonden zou helen met deze plant. 
 
Geneeskundig gebruik: 
• Het werd vroeger in melk gekookt en ingenomen om diarree te stoppen en de nierfunctie te verbeteren. 
• Uitwendig wordt het al eeuwen gebruikt als wondkruid. 
• De bladeren van de hemelsleutel werden geweekt in olie en uitwendig gebruikt bij aambeien. Dit wordt ook gebruikt bij 

eksterogen, kloven, verbranding. 
• De plant wordt in het Cruydt - Boeck van Dodoens al wondkruid genoemd. 
• De looistoffen in het sap hebben een licht samentrekkende werking en zorgen 

ervoor dat wonden sneller dichtgaan. Bovendien heeft het een 
ontstekingsremmende werking. 

•Kneus het blad en breng het aan op ontstoken huid, brandwondjes en aambeien. 
•Het sap van de hemelsleutel wordt ook wel gebruikt bij likdoorns. 
 
Het sap bevat o.a. alkaloïden die een braakverwekkende werking hebben. 
Samentrekkend, verwekkend, wondhelend en wondreinigend. Inwendig gebruik van de 
plant wordt afgeraden. 
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Nazomer-flair 
De nazomer is een beetje een lastige periode in de tuin: de zomerbloeiers hebben het wel zo’n beetje gehad en herfstkleuren 

zijn nog niet aan de orde. Echter, een tuin hoeft in augustus en september echt niet saai te zijn. 
Uiteraard kan je naast de asters, sedums en anemonen rekenen op de bloembollen zoals dahlia’s, 
gladiolen, canna’s die in september en oktober nog volop bloeien, maar er is nog zoveel meer! 
 
De laatste jaren is er een nieuwe tuincultuur ontstaan waarbij de tuin zoveel mogelijk 
geïntegreerd wordt in het natuurlijke landschap. Hierdoor leggen kwekers en tuinarchitecten 
steeds meer de nadruk op laatbloeiende vaste planten en grassen. Naast de late bloei geven deze 
planten ook structuur aan de tuin en hebben ze ook nog een meerwaarde door hun opvallend 
wintersilhouet. In combinatie met grassen en andere planten creëer je zo een tuin of landschap 
dat het hele jaar door boeiend is. 

 
De inspiratie voor dergelijke tuinen haalde men in Noord-Amerika waar men een 
voorbeeld nam aan de inheemse planten van de prairiegebieden. De planten die 
daar groeien zijn volledig in harmonie met de natuur en vormen een echte thuis 
voor vogels en vlinders. Die prairieplanten hebben niet alleen het voordeel dat 
ze langdurig bloeien maar ze blijven ook na de bloei nog decoratief omwille van 
de zaaddozen of de bladtextuur en belangrijk is ook dat ze weinig aandacht 
vragen en zich prima op hun plaats voelen in ons klimaat. 
 
Voor wie zelf van een dergelijke tuin wil genieten, hebben volgt hieronder een overzicht van enkele ingrediënten die zeker niet 
mogen ontbreken. 
 

      
 
Vaste planten: 
• Agastache foeniculum: geurende bloemen en bladeren. Trekt bijen en vlinders aan. 
• Aster-soorten: herfstasters zijn onmisbaar voor kleur in het najaar. 
• Astilbe: vaste planten voor schaduw of halschaduw met opvallende bloempluimen. 
• Calamintha nepeta nepeta: rijk- en langdurig bloeiende plant met geurend blad. 
• Actaea (Cimicifuga): decoratief blad en geurende bloemen. 
• Echinacea: schitterende plant voor de zomer en najaarstuin. Geschikt als snijbloem. 
 

      
 
• Eupatorium: de kleine bloemtrossen trekken bijen en vlinders aan. 
• Gaura lindheimeri: witte bloemen aan vertakkende stengels. Langdurig bloeiend. 
• Helenium: vaste planten met margrietachtige bloemen in diverse vlammende kleuren. 
• Helianthus: een overblijvende zonnebloem. 
• Kirengeshoma: stevige plant met decoratief blad en opvallende gele bloemen. 
• Persicaria: planten met een subtiele bloeiwijze. 
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• Phlomis: opvallende bloemen in etages. Ook na de bloei nog decoratief 
• Physostegia virginiana: rijkbloeiend met roze tot paarse bloemen in schijnaren 
• Rudbeckia: rijkbloeiende planten met gele margrietachtige bloemen. 
• Sedum: sterke planten. Geschikt als snijbloem. 
• Selinum tenuifolium: plant met witte schermbloemen en fijn varenachtig blad 
• Tricyrtis formosana: sierlijke planten met orchidee-achtige bloemen  
• Vernonia: mooie, asterachtige bloemen op lange stevige stengels 
• Veronicastrum virginicum: statige planten met leuke bloemaren 
 

      
 
Grassen: 
• Carex 
• Calamagrostis 
• Deschampsia  
• Stipa gigantea  
• Miscanthus 
• Luzula nivea 
• Molinia caerulea 
• Poa chaixii 
• Panicum virgatum 
• Sesleria  
• Pennisetum alopecuroides 
 
Heesters: 
• Abelia grandiflora: Abelia bloeit met wit of roze bloemetjes en blijft wintergroen. Kan ook goed als 

haagje.  
• Baardbloem, Caryopteris x clandonensis: bloeit lang door met blauwe bloemen.  
• Loodkruid, Ceratostigma willmottianum: heeft blauwe bloemetjes en is ook verkrijgbaar met bont blad.  
• Pindakaasboom, Clerodendrum trichotomum: grote struik met blad dat geurt naar pindakaas. Er verschijnen kleine bloemen in 

witl/roze aan de struik.   
• Escallonia-soorten: is wintergroen en heeft bloemen in wit, roze of rood. Wit bloeit Escallonia 'Iveyi'. 
• Hibiscus syriacus: een langbloeiende struik met prachtige bloemen in blauw, wit, roze, rood.  
• Indigostruik, Indigofera amblyantha: heeft mooie rozepaarse bloemen. Bijzonder is de Indigofera heterantha.  
• Bloemwilg, Itea virginica heeft witte bloemtrossen en een prachtige herfstkleur. Bijv. de Itea virginica 'Henry's • Garnet'.  
• Fazantenbes, Leycesteria formosa: hangende paarse bloemen heeft de Leycesteria formosa 'Purple Rain'. Bloeit laat tot in 

oktober en de stelen worden groen in de winter. 
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Hoera voor de dahlia! 
Dahlia's zijn dankbare planten: hoe beter ze verzorgd worden, des te meer 
zul je beloond worden met een voorspoedige groei en een uitbundige bloei. 
De voorwaarden die je hieronder vindt voor een goede verzorging zijn 
algemeen. Verschillende grondsoorten, temperatuur, licht en voeding zijn 
alle van invloed. Door te experimenteren kan iedereen uitvinden wat de 
ideale verzorging van zijn of haar pronkstukken is. 
 
Grond: Dahlia's groeien in elke grondsoort. Belangrijk is, dat de bodem 
voedzaam, goed doorlatend maar niet te droog is.  
 
Plaats: Geef dahlia's altijd een plekje waar ze veel licht hebben. Ze kunnen 
de gehele dag de zon verdragen. In tuinen die erg warm en beschut zijn is 
enkele uren schaduw per dag niet erg. Te veel schaduw geeft een te hoge, 
slappe groei van de plant. Er zullen zich ook minder bloemen ontwikkelen. 
 
Water: Geef dahlia's altijd voldoende water. De grond dient altijd vochtig 
te zijn. Vooral de hogere soorten kunnen als ze goed ontwikkeld zijn via het 

vele blad heel wat water verdampen op warme dagen. Te weinig water veroorzaakt een trage groei, weinig bloemen en 
geelverkleuring van het blad. 
 
Voeding: Dahlia's vragen een goede bemesting. Breng voor het planten de voeding 
in de grond op peil. Een organische korrelmeststof is heel geschikt voor het 
planten en tevens milieuvriendelijk. Tijdens de groeiperiode kun je regelmatig iets 
bijmesten. Strooi de korrels ruim om de planten. Je kunt ook kiezen voor een 
meststof opgelost in het gietwater. Maak de oplossing niet te sterk. Korrels ééns 
per vier weken, in het gietwater ééns per 1 à 2 weken. Let erop dat de planten 
mooi groen blijven, en steeds blijven groeien en nieuwe knoppen en bloemen 
ontwikkelen.  
 
Temperatuur: Dahlia's hebben het naar hun zin bij temperaturen tussen 15 en 25 
C. Door hun afkomst (Mexico) zijn ze niet winterhard. De plant verdraagt geen 
vorst. Plant dus niet voordat het gevaar voor (nacht)vorst geweken is. In de 
kustprovincies kun je de knollen wel in de grond laten zitten. Vier van de vijf 
jaren overleven ze dat prima! 
 
Plantmateriaal: Dahlia's zijn te koop in diverse soorten plantmateriaal. Knollen zijn te koop in het vroege voorjaar bij 
tuincentrum, zaadhandel, postorderbedrijf of bij de gespecialiseerde kwekerij. Er worden twee soorten dahliaknollen 
verkocht: 

 
• Soortdahlia's: Soortdahlia's zijn dahlia's die vegetatief worden 
vermeerderd door stekken te plukken van dahliaknollen, de kweker noemt 
deze oplegknollen. Deze knollen worden zorgvuldig geselecteerd en op 
gezondheid en soortechtheid gecontroleerd om er zeker van te zijn dat voor 
de vermeerdering het beste materiaal wordt gebruikt. Alle planten van een 
dahliaras dat op deze wijze wordt vermeerderd zijn identiek van bloem, 
plant en kleur. 
• Zaaddahlia's: Deze dahlia's worden geteeld van zaad. Hoewel de knollen er 
nagenoeg hetzelfde uitzien als knollen van soortdahlia's zij er toch enkele 
belangrijke verschillen. Deze dahlia's koop je altijd gemengd, immers 
niemand kan voorspellen welke dahlia er uit een zaadje komt. De variaties in 
kleur, bloemtype, hoogte enz. kunnen behoorlijk groot zijn. 
 
Planttijd: Met het planten van dahliaknollen kan worden begonnen 2 tot 3 
weken voordat de kans op nachtvorst is verdwenen. Ze zullen dan net boven 
de grond komen als er geen kans meer is op vorst. 
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Als je een kasje hebt, of koude bak, kun je deze knollen voortrekken in potten. Je hebt dan al flinke planten als ze naar buiten 
kunnen en zult ook eerder bloemen hebben.  
Je kunt ook dahliastekken planten. Deze kan men meestal alleen bestellen bij gespecialiseerde dahliakwekerijen of bij een 
dahliavereniging in uw omgeving.  
In Mei en Juni zijn ook bloeiende dahlia's te koop in potten. Deze kunt je uit de pot halen en in de tuin planten of overplanten 
in grotere potten, bakken of containers. Gebruik wel voldoende grote containers met minimaal 10 liter grond erin. Daardoor 
verminderd de kans op uitdrogen bij mooie zonnige dagen. Zo kunnen dahlia's ook een plaatsje krijgen op het terras of in de 
patio. Door ze te verplaatsen en te combineren met andere kuipplanten krijgt de tuin steeds weer een ander aanzicht. 
Hoge soorten plant je ongeveer 50 à 60 cm. uit elkaar. Lagere 25 à 30 cm. De knollen worden geplant enkele cm. onder de 
grond. Na het planten, vooral van stekken of voorgetrokken planten enkele dagen goed water geven. 
 
Verdere verzorging: Hogere dahlia's moeten gesteund worden. Het gewicht van de plant en de bloemen is zo groot dat ze 
gemakkelijk om kunnen vallen en breken. Stevige stokken waar de dahlia's aan gebonden worden voldoen prima. Ook de 
plantensteun (plastic ring) is bijzonder geschikt als steun en mooier om te zien. Als brede, vertakte planten gewenst zijn, 
kunnen de scheuten als ze uitgegroeid zijn tot 2 à 3 bladparen getopt worden. Daardoor gaan de okselknoppen ontwikkelen en 
de plant vertakt zich. Het resultaat is een mooi vertakte, bossige plant met veel bloemen. Hetzelfde gebeurt als later van de 
planten bloemen worden gesneden. Het wegsnijden stimuleert de groei van nieuwe uitlopers. Om dezelfde reden moeten 
uitgebloeide bloemen verwijderd worden. Verwijder de uitgebloeide bloem tot aan de daaronder groeiende zijscheut. Vooral 
bij enkelbloemige dahlia's is het weghalen van oude bloemen belangrijk. Ze vormen snel zaadknoppen en de energie en voeding 
van de de plant gaat dan naar de zaaddozen. De plant zal geen nieuwe scheuten en bloemen maken.  
 
Showbloemen: In plaats van veel bloemen kun je ook kiezen voor minder, maar veel grotere 
bloemen. Per plant laat je enkele (max. 5) scheuten doorgroeien. Per tak laat je alleen de 
hoofdknop zich ontwikkelen. De zijscheuten worden uit de bladoksels weggenomen. Als dit 
tijdig gebeurd kunnen ze eenvoudig weggebroken worden. Al het voedsel zal naar de 
hoofdbloem gaan waardoor deze groter en mooier wordt. Er zijn vele verenigingen in vele 
landen die met deze bloemen wedstrijden houden en shows organiseren.  
 
Dahlia's snijden: Als snijbloem is de dahlia gewild om de vele felle kleuren en de lange rechte stelen. De beperkte 
houdbaarheid was altijd een remmende factor in de verkoopbaarheid van dahlia's als snijbloem. De veredeling heeft echter 
niet stil gestaan en er zijn de laatste jaren meerdere goede snijsoorten beschikbaar gekomen. Er zijn enkele speciale 

snijsoorten die in een nog rauw stadium geoogst kunnen worden en die een vaasleven hebben van meer dan 
een week. 
 Wie dahlia's wil snijden en een tuin bezit, kan het natuurlijk een aantal planten daarvoor in de tuin 
zetten.Verder zijn ze te koop op de markt en bij de kwekers. Dahlia's snijdt u niet midden op de dag. Het 
beste tijdstip is in de ochtend, ‘s avonds kan ook. Zet ze direct in diep water. Het toevoegen van een 
bloemenvoeding doet de bloemen goed uitkomen en verlengt de houdbaarheid doordat deze middelen ook 
een stof bevatten die het water in de vaas schoon houdt. 
 
Ongewenste bezoekers: Zoals alle planten kunnen ook dahlia's bezocht worden door insecten zoals 
luis,rups, slakken, trips en oorwurm. Inspecteer de planten regelmatig en bestrijd indien nodig met een 
daartoe geschikt middel. Er zijn diverse goede milieuvriendelijke middelen verkrijgbaar.  

 
Vermeerdering: Er zijn drie manieren om dahlia's te vermeerderen: 
1. Door zaad: Leuk om eens te proberen,maar men moet er rekening mee houden dat de uitkomst heel andere dahlia's 

oplevert als de plant waarvan zaad is gewonnen. 
Kwekers winnen nieuwe soorten door doelgericht kruisen en zorgvuldige selectie.Ook zaad dat te koop is garandeert  geen 
vaste vorm en kleur. 

2.  Door te delen of splitsen: De oude knollen worden in het voorjaar,als de eerste ogen 
zichtbaar zijn met een mes gesplitst. 
Zorg dat op elk deel dat u gaat planten één of meer ogen aanwezig zijn. 

3. Door stek: Dahlia's kunnen goed gestekt worden. Deze methode gebruiken de 
kwekers voor vermeerdering. In het vroege voorjaar worden de knollen geplant in de 
verwarmde kas.( ± 20° C ). De stekken worden geplukt als ze zo'n 10 cm. groot 
zijn.Snijdt de eerste stekken vlak boven de knol weg.Deze zijn vaak erg grof en 
hol.Spoedig groeien er nieuwe stekken.Deze kunnen geplukt worden.Plant ze in een 
luchtig,niet te rijk grond mengsel.Houdt de grond vochtig. 
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Ook een hoge luchtvochtigheid is belangrijk.Na 2 á 3 weken bij een temperatuur van ± 15 graden hebben ze worteltjes.Dan 
kunnen ze worden opgepot.Tijdig afharden is belangrijk.Dat kan in de koude bak of op een luw plekje buiten.Pas op voor 
nachtvorst.Ongeveer half Mei kunt u ze buiten planten en begint er weer een nieuw dahliaseizoen van groei en bloei. 

 
Bewaren: Dahlia's zijn niet winterhard. Als je de knollen wil bewaren, moeten ze voor de 
winter gerooid worden. Na de eerste nachtvorst worden de planten teruggesnoeid tot ± 20 
cm. De stengels laten drogen en voor de vorst komt de knollen uit de grond halen. De knollen 
laten drogen en op een koele,donkere en tochtvrije plaats bewaren en afdekken met droge 
turfmolm. Denk aan een labeltje met naam of kleur. Knollen die u wilt bewaren mogen niet te 
nat zijn maar ze mogen ook niet indrogen (rimpels). 
 

 

Tuinkalender voor september  
Kortere dagen, zwoele temperaturen, de nazomer is begonnen. Het einde van de zomer is heerlijk voor de tuin. De dagen zijn vaak 
nog lekker warm en ’s ochtends ligt er een mooie dauw op de natuur. De zomerbloeiers hebben nu hun beste tijd gehad en kunnen 
worden teruggeknipt, zodat er volop ruimte is om te genieten van al hetgeen de herfstbloeiers te bieden hebben! 
 
Kraamkamer 
• Neem stekken van de nieuwe scheuten van vaste planten. 
• Neem houtstekken van de zomerscheuten van struiken en bomen.  

Lees meer over stekken 
 
Gazon  
• Als je gazon een opknapbeurt nodig heeft of als je een nieuw gazon aan wilt leggen, is de 

nazomer het ideale tijdstip om dat te doen. De zaden ontkiemen prima omdat de grond nog 
opgewarmd is. Let erop dat er gesproeid wordt tijdens aanhoudende droogte. 

• Het gras groeit niet meer zo hard als in de afgelopen maanden. Maai het daarom weer minder. 
• Kleine kale plekken kunnen gemakkelijk hersteld worden door wat graszaad te strooien. Hark 

eventueel vilt uit, maak het oppervlak wat los en egaliseer. 

Lees meer over het aanleggen en onderhouden van gazons 
 
Vijver  
• Houd de vijver bij. Let er op dat de waterlelie met zijn grote blad niet te veel van 

het wateroppervlak bedekt. De hard gegroeide planten van dit jaar kunnen uitgedund 
worden en kroos kan met een schepnetje weggehaald worden. 

• Hoewel de buitentemperaturen vooral 's nachts behoorlijk kunnen dalen, zal het 
vijverwater nog redelijk op temperatuur blijven. Blijf de vissen voeren om de 
conditie op peil te houden of om deze eventueel nog te verbeteren. 

• Om vallende bladeren uit de vijver te houden kunt u een fijnmazig plastic net over de vijver spannen. Hiervoor zijn twee 
manieren: het net over in de grond gestoken stokken spannen of het net met zware stenen strak over het water spannen. 

Lees meer over het aanleggen en onderhouden van vijvers 

 
Beplanting  
• Blijf op de rozen letten. Ze bloeien namelijk nog een tijdje door. Verwijder regelmatig de uitgebloeide bloemen 

verwijderen zodat de verdere bloei bevorderd wordt. 
• Je kunt de nieuw aangekochte vaste planten in de bloemborders planten. De grond is nu namelijk nog warm, zodat de plant 

snel nieuwe wortels schiet. Zo zijn de planten sterk voordat de winter invalt. 
• Buxusboompjes kunnen goed in potten op het terras gezet worden. Je moet wel goed opletten of ze niet te nat of juist te 

droog staan. Plant de Buxus in een royale pot met goede aarde en geef regelmatig extra voeding. 

Zie ook: 
Aanleggen en vernieuwen van borders 
De juiste plant op de juiste plek 
Planten doe je zo 

 
  

http://www.freewebs.com/belevenissen-van-een-tuinkabouter/tuintechniekstekken.htm
http://www.freewebs.com/belevenissen-van-een-tuinkabouter/siertuingazon.htm
http://www.freewebs.com/belevenissen-van-een-tuinkabouter/siertuinkleinevijvers.htm
http://www.freewebs.com/belevenissen-van-een-tuinkabouter/siertuinborderaanleg.htm
http://www.freewebs.com/belevenissen-van-een-tuinkabouter/siertuinwelkeplantwaa.htm
http://www.freewebs.com/belevenissen-van-een-tuinkabouter/tuintechniekverplanten.htm
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Snoeien  
• Notenbomen kunnen het best in de nazomer gesnoeid worden. De snoeiwonden 

helen sneller en het voorkomt bloeden. 
• Knip de takken van framboos die vrucht hebben gedragen af tot de grond. Bind 

de nieuwe takken bij elkaar zodat ze steun hebben. 
• De bloeitakken van de klimhortensia kunnen teruggesnoeid worden als ze na de 

bloei te ver naar voren komen. 

Lees meer over snoeien 
 
Overige  
• Bewaar al je tuinafval op een grote hoop en gooi dit niet in de container. Op een grote hoop zal het afval verteren tot 

prachtig compost dat je kunt gebruiken om beplanting te beschermen en de grond in conditie te houden. 
• Maak het nestkastje alvast schoon. Op dit moment kunnen vogels het al gebruiken als slaapplaats. 
 
 

Moestuinkalender voor september 
Het is de hoogste tijd om een groot deel van de oogst uit de moestuin te verwerken en conserveren. 
 
Zaaien en planten 
• Spinazie zaaien. 
• Aan het eind van de maand kun je uitjes planten voor een zeer vroege opbrengst in het komende jaar. Let wel op dat er 

maar een paar rassen geschikt zijn voor deze late planting. Plant de uitjes op een beschutte plek in goed gedraineerde 
grond. 

 
Oogsten 
• Deze maand zijn de bewaaraardappels oogstrijp; kies hiervoor een droge dag met een beetje zon. Als je aardappels te lang 

in de grond laat zitten zullen slakken de knollen aanvreten waarna je ze niet meer kunt bewaren.  Nadat de aardappels uit 
de grond zijn, moet je ze eerst een paar uur laten drogen op het grondoppervlak. Bewaar de goedgekeurde aardappels op 
een donkere, koele plek. 

• Blijf bonen en courgettes,komkommers,enzovoort plukken als ze nog jong en zacht zijn. In 
deze tijd van het jaar zullen ze minder goed eetbaar worden.  

• Ook sla moet je snel oogsten anders gaat ze zaad vormen en wordt het bitter. 
 

Overig 
• Een enorm goede bodemverbeteraar is zelfgemaakte compost. Doe al je tuinafval in de 

compostbak,behalve zieke en lastige onkruiden. 
• Blijf zorgen voor voldoende water zodat neusrot geen kans heeft bij bijvoorbeeld: paprika’s 

en tomaten. Als er een zwarte oneetbare plek verschijnt aan de onderkant ben je al te laat 
dus blijf hier op letten. 

• Bij het planten van fruitbomen, kan je best de bodem goed voorbereiden. In de moestuin en ook in de kruidentuin, kan je 
ook met bloembollen werken. Allium-soorten bijvoorbeeld zijn zeer decoratief. 

 
Zie ook: Alles over de moestuin 
 
  

Weeuwenteelt 
Weeuwenteelt is een oude term voor een vroeger algemeen gangbare manier om in de lente primeurgroenten te kunnen 
oogsten. Jaren terug was er  minder gelegenheid om ‘s winters in een verwarmde 
ruimte te zaaien. Er werd vóór de winter gezaaid, om ook in het midden van de winter 
verse groenten te hebben. Zo werd er kropsla, selderij en bloemkool en soms ook 
witte kool als weeuwenteelt uitgevoerd. Het zaaitijdstip van deze verschillende 
weeuwenteelten verschilt echter. De  weeuwenteelt van selderij wordt al in augustus 
gezaaid, de weeuwenteelt van sla pas eind oktober en de weeuwenteelt van bloemkool 
eind september en oktober. Dit heeft vooral te maken met de kiem- en groeisnelheid 
van deze verschillende groenten.  
 

 

 

http://www.freewebs.com/belevenissen-van-een-tuinkabouter/tuintechnieken.htm
http://www.freewebs.com/belevenissen-van-een-tuinkabouter/allesoverdemoestuin.htm
http://www.google.nl/imgres?q=aardpeer+oogsten&um=1&hl=nl&biw=1680&bih=824&tbm=isch&tbnid=KpvS_kYV65FU4M:&imgrefurl=http://eyok.blogspot.com/2010/01/aardpeer-of-jerusalem-artichoke.html&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_q7cBjhe7Ogw/S2Anan7S1jI/AAAAAAAAAP4/L85nsiJY5hI/s400/aardperen.jpg&w=300&h=400&ei=Y-BFULyWJsbNhAf_ooDQBw&zoom=1&iact=hc&vpx=1293&vpy=175&dur=1092&hovh=259&hovw=194&tx=99&ty=138&sig=107739683568643296493&page=1&tbnh=136&tbnw=105&start=0&ndsp=32&ved=1t:429,r:6,s:0,i:91
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Zaaien 
De laatste twee dagen van september en  begin oktober worden de eerste weeuwenbloemkolen gezaaid. Dit zijn de hele vroege 
zaaiingen. Om de vroegheid nog beter te maken moeten deze overwinterd worden in stenen bloempotten van dertien 
centimeter. Latere weeuwenteelten worden van tien tot twintig oktober gezaaid. Deze planten kunnen overwinterd worden in 
plastic potten van tien cm. Eind oktober kan ook nog gezaaid worden en dan overwinterd in grote perspotten of bloempotjes, 
maar hier is januarizaai te overwegen als alternatief. 
Als overwinterd kan worden in een goed lichtdoorlatende en nieuwe kas, kan wat later gezaaid worden. Moeten de planten de 
winter door in een donkerder serre, die minder afgesloten is, dan zal er vroeger moeten gezaaid worden.  
 
Rassen 
Alleen rassen die expliciet genoemd worden als 'geschikt voor de weeuwenteelt' komen voor deze teeltwijze in aanmerking. 
Verder is er veel onderling verschil in vroegheid tussen al deze rassen. Terwijl het vroeger vooral telerselecties waren die 
uitgezaaid werden bij de weeuwenteelt, zijn er nu ook heel goede hybridenrassen beschikbaar gekomen. Het vernieuwde 
rassenaanbod van de weeuwenteelt is zeer divers en zit verspreid over diverse zaadhuizen.   

 
Verspenen 
 Er wordt ruim gezaaid in de vollegrond van de kas zodat de plantjes voldoende ruimte hebben 
voordat ze begin november verspeend worden in grote bloempotten.  Sommige tuinders zaaien in 
zaaikistjes en verspenen in kleine perspotjes. Deze worden op hun beurt dan overgezet in 
bloempotten. 
Bij het inpotten kan een grondmengsel van groentepotgrond en tuingrond gebruikt worden om een 
tragere maar sterkere groei te bekomen. Nadeel is dat er onkruid en schimmels in deze grond 
kunnen aanwezig zijn. Wordt er opgekweekt in potgrond alleen, dan zal de plant vlugger groeien, 
met eventueel een te vlokke groei tot gevolg.  
 
Overwintering 
De kracht bij de weeuwenteelt bestaat er vooral in om op een goede manier te overwinteren. De 

ene winter is de andere niet, zodat soms het gevaar dreigt van te grote en zwakke planten. Zachte en  donkere winters zijn, 
ondanks het feit dat er niet moet gestookt worden, voor de overwintering niet ideaal. Tijdens deze zachte winterperiodes 
moet de serre (kas) zoveel mogelijk gelucht worden. Zo blijft de temperatuur laag en blijven de bladeren droog. Het gevaar 
van de valse meeldauw is in deze periode immers niet denkbeeldig. De plantjes krijgen dan ook heel weinig water om te vlokke 
groei te vermijden. Het is de bedoeling, door koel en niet te nat te telen, een stevige plant te krijgen. Te ver laten uitdrogen, 
waardoor  een groeistilstand optreedt, is natuurlijk ook verkeerd. De planten mogen niet doorwortelen vanuit de pot in de 
grond, want dan gaan alle remmen los en kan de groei niet meer bijgestuurd worden. 
Bij vriesweer dreigt niet zozeer het rechtstreeks bevriezen van het plantmateriaal, maar wel de uitdroging. Wordt een 
vorstperiode verwacht (dit betekent dat het ook binnen in de kas, langere tijd gaat vriezen) dan moet gezorgd worden voor 
een vochtige potkluit. Veel tuinders zullen net vorstvrij overwinteren, maar soms laat men ook vorst toe in de kas. De planten 
zullen dan ook niet vervriezen, maar bij continue vorst in de kas kan afdekking met vliesdoek overwogen worden. Vergeet niet 
om dit doek onmiddellijk weg te nemen als het wat warmer wordt, zoniet ontstaat er een potentiële bron van schimmels. 
 
Uitplanten 
Het tijdstip waarop de planten buitenkomen wordt bepaald door enerzijds de 
weersomstandigheden en anderzijds de plantgrootte. Planten opgekweekt in 
grote potten kan men makkelijker bijhouden als de weersomstandigheden 
slecht zijn dan plantjes in kleine plastiekpot of in perspot opgekweekt. Zijn de 
planten nog te klein, wacht dan nog even  met uitplanten. In deze periode van 
het jaar is het belangrijk voldoende bladmassa te hebben bij het naar buiten 
brengen. 
Bij mooi weer en voldoende opgedroogde grond gaan de planten soms eind 
februari de grond in. Maar meestal zal er geplant worden de eerste twee 
weken van maart. Plant voldoende diep (bovenkant grond iets onder het hart 
van de  plant) zodat de planten bij een felle voorjaarswind niet afdraaien. De plantafstand hoeft voor deze teelt niet al te 
ruim te zijn. Tussen de rijen 60 cm en in de rijen 40 cm is een goede plantafstand. De laatste jaren wordt de pas uitgeplante 
weeuwenteelt nog eens afgedekt met agryldoek  Soms de helft van het perceel, om teeltspreiding te bekomen. Afdekken leidt 
niet alleen tot een kleine vervroeging, maar vooral tot meer bladmassa, wat uiteindelijk leidt tot een grotere kool.  
Het spreek voor zich dat enkele de lichtere en drogere gronden in aanmerking komen voor deze vroege teelt. De weeuwenteelt 
is, door het vroege teeltseizoen, vrijwel vrij van de klassieke ziekten en plagen bij de koolsoorten 
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Glasteelt 
Tenslotte nog dit: wil je vroege bloemkool in de serre (kas) telen, dan ga je op dezelfde manier te werk als bij de 
weeuwenteelt. Maar je plant de opgekweekte planten uit in de kas (serre) de eerste twee weken van januari. 
 
 

Lavendel oogsten en drogen 
Lavendel heeft een zalige zuiderse geur. Om die geur van lavendel vast te houden kan 
je de bloemen oogsten en drogen. 
 
Je kan lavendel op twee manieren drogen: 
•in bosjes om te gebruiken in droogboeketten 
• als losse bloem om te verwerken in potpourris, linnenzakjes enz. 
   
Belangrijk bij dit alles is het tijdstip wanneer de bloemen moeten geoogst worden. 

1. Om een maximale hoeveelheid aromatische olie te bevatten moeten de bloemen voldoende rijp zijn, maar ook niet té rijp. 
Als ze té rijp zijn vallen de bloempjes af. 

2. Oogsten moet gebeuren op een zonnige en droge dag. Regen tijdens het 
oogsten zal de bloemen bruin doen verkleuren. 

3.  Best vroeg in de ochtend of tegen de avond oogsten 
4. Snij de lavendelbloemen met voldoende lange steeltjes af en vorm er 

bosjes mee. Bind ze samen met een touwtje of elastiek. Bij het drogen 
zullen de steeltjes verdunnen en daardoor kan het touw loskomen, 
controleer dus regelmatig of gebruik elastiekjes. 

5.  Hang de bosjes op een droge plek met voldoende luchtcirculatie. Hang 
ze niet te dicht bij elkaar. 

6. Wil je enkel de losse bloemen gebruiken, haal ze van de steeltjes en leg ze gewoon te drogen op een schaal in een goed 
geventileerde kamer. Als ze voldoende droog zijn kan je de bloempjes makkelijk losmaken door ze tussen 
de vingers te wrijven. 
   
 Goed om weten: 
• In lavendel vinden we het Latijnse 'lavare' terug wat 'wassen' betekent. 
• Lavendel werkt antiseptisch, in de eerste wereldoorlog desinfecteerde men er wonden mee. 
• Lavendel toevoegen aan het badwater helpt bij reuma en jicht. 
• Een bosje lavendel in de linnenkast is een oud middeltje om motten te weren. 
• Lavandula angustifolia 'Hidcote' heeft de meest diepblauwe bloemen en is zeer geschikt om in 
droogboeketten te verwerken omdat de bloemen ook na het drogen nog diepblauw blijven. 

 
 

Laat het eens in de soep lopen!  
De oogst is overvloedig in deze tijd van het jaar. En hoe vaak per week wil je 
pompoen of bloemkool eten? Juist, er is sprake van een flink overschot. De 
oplossing: een maaltijdsoep! Da’s altijd een goed idee. En het mooie van soep is dat je die 
je die prima invriezen. Een winterlang gemakkelijk genieten, met onderstaande 
recepten (voor 4 personen): 
 
Kervelsoep met ballen 
Nodig: verse kervel (2 bosjes); spinazie (handje); 1 aardappel; 1 prei; 2 uien; 300 gram gehakt; 1  liter kippenbouillon (kan ook 
van een blokje); boter; peper; zout; bloem 
• Pel de uien en snij ze in stukken. Spoel de prei en snij 'm in ringen. Schil de 

aardappel en snij 'm in stukjes. Hak de kervel fijn en verdeel in 2 porties. Hak 
de spinazie fijn. 

• Stoof de groenten en 1 portie kervel aan in een soeppan met boter of olie. 
Overgiet met 500 ml water, kruid met peper en zout, breng aan de kook en 
laat 20 minuten pruttelen. 
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• Rol intussen balletjes van het gehakt, rol ze door wat bloem en kook ze in de kippenbouillon tot ze bovendrijven. Hou de 
balletjes apart, doe de bouillon bij de soep. 

• Mix de soep goed fijn. Doe er de rest van de kervel en de gehakte spinazie bij, laat 2 minuten slinken en mix opnieuw goed 
fijn. 

• Doe de balletjes bij de soep en laat nog even doorverwarmen. Verdeel over kommetjes en serveer. Werk af met een takje 
verse kervel. 

 
(Winter)wortelsoep 
Nodig: 1 kilo (winter)wortelen; 1 rode paprika; 1 aardappel; 1 ui; 2 cm verse gember 
(geraspt); 0,8 liter groentenbouillon;  
1 deciliter slag- of kookroom; 1 eetlepel korianderzaad; olijfolie; peper; zout 
• Schil de wortelen en de aardappel, snij ze in blokjes. Spoel de paprika en snij in 

blokjes. Pel en snipper de ui. 
• Fruit de ui glazig in olijfolie. Voeg de gember toe en schep om. Doe er de 

groenten bij en laat even stoven. Blus met de bouillon. Breng aan de kook en laat 
20 minuten zachtjes sudderen. 

• Maal de korianderbolletjes fijn in de vijzel. 
• Mix de soep en roer er de room door. Werk af met de koriander. 
 
Pompoensoep 
Nodig: 400 gram pompoen (vruchtvlees); 1 tomaat; 1 ui; 1 liter groentebouillon; 
olijfolie; 1 teentje knoflook; nootmuskaat; peper; zout; 2 centimeter verse 
gember (geraspt); geitenkaas (halfharde); takje peterselie 
• Snij de pompoen in blokjes. Pel en ontpit de tomaat, snij ze in stukjes. Snipper 

de ui en de knoflook. 
• Fruit de ui samen met de knoflook glazig in olijfolie. Doe er de pompoen en 

tomaat bij en laat even stoven. 
• Overgiet met de bouillon en laat 20 minuten koken. Mix de soep en breng ze op 

smaak met verse gember, nootmuskaat, peper en zout. Doe de warme soep in 
kommen en werk af met wat geitenkaas en peterselie. 

 
Broccoli-bloemkoolsoep 
Nodig: 1 bloemkool (in roosjes); 1 broccoli (in roosjes); 20 gram bloem; 20 gram boter; 1 deciliter lichte room; 1,5 liter 
Kippenbouillon; peterselie (gehakt); kruidentuiltje (tijm, laurier, peterseliesteeltjes); nootmuskaat; peper; zout 
• Verdeel de broccoli en bloemkool in roosjes. 
• Hak de peterselie. 
• Breng de kippenbouillon aan de kook. Voeg de groenten en het kruidentuiltje 

toe. Laat 10 minuten koken tot de groenten goed gaar zijn. Hou enkele 
bloemkool- en broccoliroosjes apart. Neem het kruidentuiltje weg. Mix de 
soep. 

• Maak een blonde roux met de boter en de bloem: laat de boter smelten, 
strooi er de bloem bij en roer glad. Lepel er, van het vuur, een soeplepel soep 
bij en roer opnieuw goed glad. Schenk er de rest van de soep bij. Roer weer 
goed glad. Zet op het vuur en laat op een zacht vuur 5 minuten sudderen tegen de kook aan. Roer voortdurend. 

• Breng de soep op smaak met nootmuskaat, peper en zout. Verdeel ze over kommetjes of borden. Werk af met een likje lichte 
room en gehakte peterselie. Serveer goed heet. 

 
Paprikasoep 
Nodig: 4 rode paprika's; 1 rode chilipeper; 1 teentje knoflook, 2 eetlepels boter; 750 mililiter groentenbouillon; 200 gram  
zure room; 2 eetlepels pijnboompitten; 2 takjes basilicum; 1 eetlepel geraspte parmezaan; 3 eetlepels olijfolie; zout; 
cayennepeper 
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• Maak de paprika’s en de chilipeper schoon, verwijder zaadjes en zaadlijsten, 
snij ze in blokjes. Pel de knoflook en snij hem in plakjes. Stoof ze samen met 
de chili en de paprika aan in een klontje boter. Schenk er de bouillon bij en 
laat 10 minuten zachtjes koken.  

• Pureer de soep glad in de keukenmachine. Hou 2 el zure room apart voor de 
afwerking. Mix de soep schuimig met de rest van de room. Kruid met zout en 
cayennepeper.  

• Rooster voor de pesto de pijnboompitten goudbruin in een pan zonder vetstof. 
Doe 1 el pijnboompitten in een vijzel met de basilicumblaadjes. Stamp tot een 
gladde puree. Roer er de parmezaan en de olie door. Breng op smaak met een snuifje zout.  

• Schep de soep in tassen of kommen. Lepel in het midden een toefje zure room. Werk af met pesto en de rest van de 
pijnboompitten. 

 
Pastinaaksoep 
Nodig: 500 gram pastinaak (geschild, in stukken); 0,75 liter kippenbouillon; 2 eetlepels ahornsiroop; 1 eetlepel olijfolie; 1 ui (in 
plakjes); peper; zout; 150 gram parmezaanse kaas (geraspt); 250 gram bloem; 1 mespuntje chilipoeder; verse rozemarijn 
(naaldjes, gehakt 1 eetlepel + enkele takjes); 160 gram boter 
• Schil de pastinaak, snij in stukken. Snij de ui in partjes. Rasp de parmezaan/ 

Hak de rozemarijnnaaldjes. 
• Verwarm de oven voor op 175°C. 
• Koekjes:  Meng in een kom de bloem, het zout, de peper, de chilipoeder, de 

Parmezaanse kaas en de rozemarijn. Voeg de boter toe. Meng goed en vorm 
tot een deegbal. Rol in keukenfolie en zet 30 minuten koel weg. Rol tussen 2 
bladen bakpapier het deeg uit tot een lap van 5 mm dik. Steek er cirkels uit 
met een doorsnee van 4 cm. Verdeel de koekjes over een met een bakpapier 
beklede bakplaat. Bak 15 à 20 minuten in de oven. 

• Verhit de olijfolie in een pan met een zware bodem. Fruit de ui in de olie. Voeg de stukken pastinaak toe en laat even 
meestoven. Blus met de kippenbouillon.  

• Zet het deksel op de pan en breng aan de kook. Zet het vuur lager en laat 20 minuten sudderen.  
• Mix de soep met een staafmixer of keukenmachine. Breng indien nodig verder op smaak. Laat nog even opwarmen.  
• Verdeel de soep over kommen. Garneer met een scheutje ahornsiroop en een takje rozemarijn. Serveer met de zandkoekjes 

met Parmezaanse kaas. 
 
Wittekoolsoep 
Nodig: 100 gram spekreepjes; 500 gram witte kool; 250 gram aardappelen; 1 sjalot of kleine ui; 200 gram witte bonen 
(gedroogde); 0,8 liter groentenbouillon; 2 eetlepels boter; nootmuskaat; 1 eetlepel bladpeterselie (gehakt); peper; zout 
• Laat de bonen een nacht weken in 600 ml koud water. 
• Spoel de kool, verwijder de harde kern en snij de bladeren in reepjes. Schil 

de aardappelen en snij ze in blokjes. Pel en snipper de sjalot. 
• Fruit de sjalot en koolreepjes kort in de boter. Blus met de groentebouillon. 

Voeg er de aardappelen, de bonen en het spek aan toe. Kruid met peper, zout 
en nootmuskaat. Laat 45 minuten zacht koken. 

• Verdeel de soep over de borden en bestrooi met een beetje peterselie. 
Serveer meteen. 

 
Geroosterde tomatensoep 
Nodig: 1 kilo tomaten (rijp, gehalveerd); 2 uien (in partjes); 0,75 liter kippenbouillon; 2 teentjes knoflook; 2 blaadjes laurier; 
1 eetlepel verse oregano; 2 eetlepels olijfolie; peper; zout 
• Verwarm de oven voor op 200 °C. 
• Leg de tomaten en uien in een ovenschaal. Leg er de ongepelde knoflook bij. 

Bedruip met 2 el olijfolie. Zet 30 minuten in de voorverwarmde oven. 
• Doe de tomaten en uien in een kookpan. Knijp de knoflook uit en doe die erbij. 

Voeg er de bouillon en kruiden aan toe. Laat 20 minuten zacht koken. 
• Mix de soep. Doe door een zeef. Vermeng met olijfolie. Breng op smaak met 

peper en zout. 
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Goed geconserveerd! 
Na een seizoen lang maaien, mesten, zaaien, schoffelen en vooral veel bloed-zweet-en-tranen kun je dan eindelijk van je eigen 
landje oogsten. Met een beetje geluk is de oogst overvloedig, dus kunnen jij, je buren en je familie geen courgettes of 
snijbonen meer zien. En komt de soep je oren uit….. 
Hoe kun je de restanten verwerken zodat je er later nog van kunt genieten? Grijp eens terug op de methodes die je oma 
vroeger gebruikte om overschotten langer houdbaar te maken. Ze lijken misschien ouderwets omdat ze dateren van vóór het 
tijdperk van de diepvries en daarom in de vergetelheid zijn geraakt. Niettemin zijn ze nog steeds bruikbaar en vaak nog erg 
smakelijk ook!  
 
Nu zelf likeur maken voor een feestelijke decembermaand! 
Van veel vruchten kun je heerlijke likeuren of bitters maken: appel-, kersen-, citroen- en bessenjenever zijn echte klassiekers 
en ook walnoten lenen zich voor een pittig drankje. Je eigen likeur "brouwen" is een leuke bezigheid. Het nuttigen is nog véél 
leuker! Hieronder vind je een paar recepten. Waar "alcohol" staat aangegeven, gebruik je brandy, jenever, wodka of eau de vie 
al naargelang je het lekkerste vindt. De suiker in de recepten is suikersiroop (1 deel suiker opgelost in 1 deel water), dat werkt 
beter omdat het beter in de alcohol oplost. Als je dit deze maand doet, kun je nog dit jaar (onder de kerstboom) van je eigen 
brouwsel genieten. Hips! 
  
Aardbeien- of frambozenlikeur 
• Aardbeien 1 kilo - alcohol 80% 1 liter - 1 citroenschil - vanille naar smaak - suiker 

naar smaak tot 500 gram.  
• Alles in een grote weckfles laten trekken. Na ongeveer een maand is alles 

drinkbaar.   
  
Boerenmeisjes 
• Gedroogde abrikozen 350 gram - 1 pijpje kaneel - suiker  200 gram - water 250ml 

- alcohol 40%  1 liter - kwart sinaasappelschil – citroensap.  
• Kook de abrikozen, het kaneelstokje en de suiker in het water en laat het zachtjes 20 minuten koken. Na het afkoelen 

voeg je de alcohol erbij en de sinaasappelschil. Na een paar maanden proeven. De citroen dient om de vruchten mooi te 
houden.   

  
Ananaslikeur 
• Verse ananas 1kilo - suiker 200gram - alcohol 40%  0,7 liter - rum 0.1 liter - zakje vanillesuiker – saffraan 
• Maak de ananas met behulp van de staafmixer tot pulp. Doe deze samen met de fijngehakte schillen in een weckpot met 

wat alcohol,pers dit na twee weken uit. 
• Voeg dit bij het pure sap en doe ook de rest erbij. Laat de likeur een paar weken rijpen. Alles zeven en laten klaren 

(helder worden) op een koele plek.   
  
 

Bramenlikeur 
• Bramen 500gram - suiker  200gram - alcohol 40%  75cl - 1 kruidnagel - 1 pijpje kaneel – 

grapefruitschil.  
• Doe alles in een weckpoten laat die 2 maanden staan. Alles filtreren en nog een paar weken 

laten rijpen.   
  

Kersenlikeur 
• Kersen 1 kilo - alcohol 40%   - amandelpitten.  
• Doe de kersen in een grote weckfles en giet er alcohol en wat suiker over tot alles onder 

staat. Voeg er wat amandelpitten bij en laat alles een paar maanden staan. Alles zeven en 
nog extra suiker naar smaak toevoegen.   

 
Mandarijnenlikeur en oranjebitter 
Doe een aantal mandarijnen in een pot en giet er zoveel alcohol van 40% over dat ze onder staan. Na een paar weken zul je zien 
dat ze steeds kleiner worden en de alcohol de kleur en de smaak van de mandarijnen gaat aannemen. Alles zeven en suiker naar 
smaak toevoegen. Het is ook leuk om extra oranje voedingskleurstof toe te voegen.   
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Boerenjongens 
• Rozijnen 400gram - suiker  200gram - 0,5 liter brandewijn - water  0.2 liter - 1 kaneelpijpje 
• Breng het water, suiker en het kaneelstokje in een pan aan de kook. Voeg de rozijnen toe en 

wel deze 10 minuten (het mag niet koken). Schep de rozijnen eruit en doe ze in een weckpot. 
Kook de rest nog 3 minuten op een hoog vuur in. Koel de overgebleven siroop af, 
verwijder de kaneel en schenk de siroop over de rozijnen. Giet de alcohol/brandewijn erbij 
sluit de weckpot goed af en schud alles goed. Laat alles minimaal 4 weken op een koele 
plaats staan.   
 

Zwarte-bessenlikeur 
• Zwarte bessen  1 kilo - alcohol 40%  1 liter - suiker naar smaak  200 tot 400 gram 
• Was de bessen snij ze open en doe ze in een weckpot. Doe de alcohol erbij en laat dit 3 maanden staan. Alles zeven en de 

suiker toevoegen. Als variatie kun je bruine suiker gebruiken en wat honing en kruidenextract toevoegen.   
 
Pruimenlikeur  
• 500 gram pruimen - 300 gram suiker - 1 kruidnagel - 1 kaneelstokje - 1 liter alcohol 40%.  
• Was de pruimen goed, droog ze af en kneus ze zodat de alcohol er goed in kan dringen. Giet de suikersiroop, kruiden en 

alcohol over de pruimen en laat ze een maand staan.   
 
 

Wecken, bewaarmethode uit de 
oude doos  
Oude methoden als wecken, indikken en pekelen lijken een revival 
door te maken. Op zo’n beetje elke kookblog die ertoe doet is wel 
te lezen hoe het moet, en het is dan ook niet verrassend dat 
steeds meer jonge huismannen/-vrouwen deze methodes opnieuw 
ontdekken. Het stoffige imago is eraf, nu duurzaamheid hip is zijn 
ook deze oude voedselbewaarmethodes modern. Gelukkig is het 
‘lekkere wecken’ ook nog eens niet moeilijk. 

 
Wat heb je nodig? 
• weckpotten of weckglazen 
• inmaakringen en weckklemmen 
• weckketel 
• een glastang is erg gemakkelijk (maar hoeft niet) 
• zuivere handdoeken 
• soda of een oven 
 
Als je nog niet zeker weet of wecken wel iets voor jou is, raad ik je aan even te wachten 
met de aanschaf van deze spullen want ze zijn redelijk duur. Je kunt als beginneling ook 
heel goed aan de slag met lege jam- of conservenpotjes en een grote soeppan.  
 

Werkwijze 
Bij het inmaken of wecken worden micro-organismen door verhitting gedood. 
Bij het wecken ga je als volgt te werk: 
1. Allereerst worden de weckflessen (eigenlijk glazen potten) grondig 

ontsmet, door ze schoon te maken met soda.  
2. Daarna worden de flessen gevuld met de in te maken levensmiddelen 

(gekookte groente, vruchten, vlees enz.).  
3. De flessen worden afgesloten met een glazen deksel. Tussen fles en 

deksel komt een rubberen ring, de weckring. Om het deksel op z'n plaats 
te houden wordt deze vastgezet met een beugel.  

4. De potten worden daarna enige tijd in bijna kokend water geplaatst. 
Hierdoor ontsnapt de lucht uit de fles, zodat in de fles een vacuüm 
ontstaat. De beugel voorkomt dat het deksel van de fles gaat.  

Wist je dat: 
• het snel bederven van levensmiddelen te wijten is 

aan bacteriën, die zich daarin of daarop en in de 
buitenlucht bevinden? 

• tijdens het wecken deze bacteriën worden gedood 
en de voedingsmiddelen steriel worden gemaakt? 

• bij het afkoelen het deksel door de sterke 
onderdruk in de potten wordt vastgedrukt. Er 
kunnen dan geen levende bacteriën tot de 
voedingsmiddelen doordringen.  

• omstreeks 1900 de Duitse firma Weck voor het 
eerst op de markt  kwam met glazen flessen, rubber 
ringen en metalen klemmen om verse 
voedingsmiddelen in te maken? Door hun succes 
kreeg het inmaken in de loop van de jaren de naam 
'wecken'.  

• wecken niet alleen geschikt is voor groenten en fruit 
maar ook voor vlees?  
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5. Als de fles is afgekoeld kunnen de beugels worden verwijderd. Als de pot dan sist (er komt lucht in de pot), dan is dat een 
teken dat het wecken niet goed is gelukt.  

6. De levensmiddelen zijn nu lang (enige jaren) geconserveerd.  
 
De fles kan worden opengemaakt door de aan het lipje van de weckring te trekken. Hierdoor wordt het vacuüm verbroken dat 
de deksel stevig op de pot houdt.  
  
Hygiène 
Wecken vraagt grote nauwkeurigheid en hygiène. Niet alleen het materieel moet goed schoon zijn, ook de te conserveren 
producten moeten gaaf, gezond en goed schoongemaakt zijn. Daardoor wordt de kans van besmetting door schadelijke 
bacteriën zo klein mogelijk.   
Groenten wecken 
Je weckt vooral groenten die slechts beperkt houdbaar zijn zoals peulvruchten of asperges. Ook worteltjes laten zich goed 
wecken. Bij bladgroenten wil het ook wel lukken, maar deze gaan er kwalitatief toch wel erg op achteruit. 
• Erwten (gedopt) worden direct in flessen gedaan, met water aangevuld en 1 uur gekookt. Laat ze afkoelen. Herhaal dit de 

volgende dag. 
• Tuinbonen worden eerst 5 minuten voorgekookt en dan in flessen gedaan tot 4 centimeter onder de rand. Daarna aanvullen 

met water en 1,5 tot 2 uur laten koken.  
• Sperciebonen worden eerst 2 minuten voorgekookt en dan in flessen gedaan tot 4 

centimeter onder de rand. Daarna aanvullen met water en 1,5 tot 2 uur laten koken. 
• Snijbonen (gesneden) worden eerst 2 minuten voorgekookt en dan in flessen gedaan tot 

4 centimeter onder de rand. Daarna aanvullen met water en 1,5 tot 2 uur laten koken. 
• Asperges worden na het schillen en wassen 1 tot 4 minuten geblancheerd, afhankelijk 

van de stengeldikte. Daarna de de stengels laten afkoelen, de weckflessen vullen en 
water erbij gieten. 1,5 tot 2 uur laten koken. 

• Het verkleuren van schorseneren tijdens het wecken wordt voorkomen door de 
geschilde stukjes in koud water met azijn te dompelen.  

• Schorseneer wordt een half uur voorgekookt, in de weckflessen gedaan, afgevuld en 
daarna 1 uur gekookt. 

• Geschrapte worteltjes worden eerst tot 80 graden verwarmd en daarna in de weckflessen gedaan. De flessen worden 
afgevuld met water waarin 1 tot 1,5 procent zout en suiker is toegevoegd.   

 
Vruchten wecken 
Vruchten zoals aardbeien, bessen, bramen, frambozen, kersen, perziken en 
pruimen kun je conserveren door ze een half uur bij 85 graden in weckflessen 
te koken. Deze tijd geldt voor flessen van 1 liter. Grotere flessen worden iets 
langer en kleinere flessen worden korter gekookt. Aan de weckflessen met 
vruchten wordt gewoonlijk een suikersiroop van 40% (4 delen suiker opgelost in 
6 delen water) toegevoegd. Na het koken is het gewenst de flessen tamelijk 
snel af te koelen tot circa 30 graden. Een langzame afkoeling is nadeling voor 
de stevigheid van de vruchten.   
 
Weckflessen met inhoud mogen niet opengaan! 
Weckflessen kunnen opengaan door beschadigde deksels, ringen maar ook 
wanneer de inhoud van de flessen niet lang genoeg is verhit. Te hard doorkoken 
tijdens de inmaak waardoor iets van het product tussen ring en deksel is 

gekomen of het te vroeg weghalen van de klemmen kan ook een oorzaak zijn.   
 
Het bewaren van geweckte producten 
Hang aan de gevulde weckflessen een labeltje waarop je schrijft wat erin zit en wanneer je het hebt gemaakt. De potten 
moeten op een donkere, koele en vorstvrije plaats worden bewaard. Bijvoorbeeld in kelder, schuur of garage. Je doet er 
verder goed aan in de eerste week elke dag de potten te controleren en later om de week. Wanneer flessen zijn opengegaan, is 
de inhoud niet meer geschikt voor consumptie. Wanneer je de geweckte groenten of fruit wil consumeren, moet je ze eerst 
opnieuw aan de kook brengen en 5 tot 10 minuten laten doorkoken.   
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Waarschuwing 
Er bestaan bacteriën die zelfs het lange weckproces overleven. Dit geldt voor Clostridium 
botulinum, een bacterie die voedselvergiftiging kan veroorzaken. Het verraderlijke van deze 
bacterie is, dat bij de vermeerdering geen gasvorming optreedt, zodat de fles dicht blijft 
en er uitwendig aan het product niets te zien is. Wel worden er stoffen gevormd die voor de 
mens giftig zijn. Door een extra verhitting worden deze stoffen afgebroken. Wil je zeker 
zijn van je zaak, kook dan de geweckte groenten even door voor je ze opeet. Daarmee zijn 
eventuele aanwezige giftige stoffen meteen verdwenen. 
Bij het wecken van vruchten bestaat de kans dat in de hermetisch afgesloten flessen 
vergisting optreedt. Hierbij wordt kooldioxide gevormde. Dit kan leiden tot het 
kapotspringen van de flessen.  
 

Zelf jam maken  
In het najaar valt er heel wat te oogsten, vooral van fruit als je dit in je eigen tuin 
hebt staan. Wil je eens iets anders of heb je te veel fruit, probeer dan eens zelf jam 
te maken. Binnen 30 minuten heb je een mooi en lekker product dat uit je eigen tuin 
komt en is het -mooi verpakt- ook leuk doet als cadeautje. 
 
Benodigd gereedschap 
Bij het zelf maken van jam is goed 
keukengereedschap een vereiste. In de eerste 
plaats heb je een grote pan nodig. Aluminium en 

koperen pannen kun je niet gebruiken omdat deze materialen reageren op hetgeen je 
erin kookt. Ook heb je een vergiet, een lange, houten pollepel, een geperforeerde stalen 
lepel en een wijde trechter nodig. Vergeet ook niet de potjes waarin je de jam wilt 
bewaren en etiketten om aan te geven wat er in welk potje jam zit. Als laatste heb je 
huishoudfolie en elastiekjes nodig.   

Hoe zoet wil je het hebben? 
Voor het maken van jam gebruik je geleisuiker. Je kunt deze gewoon bij de supermarkt 

kopen. Geleisuiker is gewone kristalsuiker 
waaraan pectine en citroenzuur is toegevoegd. Pectine zit ook van nature in fruit 
en zorgt dat jam mooi stevig wordt. Normale jam bevat erg veel suiker. 
Wil je het wat minder zoet? Vervang dan eens een gedeelte van de suiker in het 
basisrecept door maizena of aardappelmeel. Je kunt ook de suiker vervangen door 
eenzelfde gewicht aan honing maar dat is nogal prijzig. Een andere mogelijkheid is 
de helft of een kwart van de voorgeschreven hoeveelheid suiker door honing te 
vervangen. Je voegt de honing pas toe als de vruchten op een laag vuur tot moes 
zijn gesudderd. Wanneer je honing gebruikt, blijft de jam dunner dan wanneer je 
suiker gebruikt.   

Werkwijze 
1. Goede jam kan alleen worden gemaakt van gaaf fruit dat niet overrijp is. Was dit fruit door het in een vergiet te doen en 

er zachtjes water over te laten lopen. Laat de vruchten daarna drogen. Hard fruit kun je met een doek afdrogen. Zacht 
fruit leg je op keukenpapier. Soms zul je ook nog de pitten moeten verwijderen en het fruit moeten schillen en in stukjes 
snijden. 

2. Als dit is gebeurd, kan het fruit samen met de voorgeschreven hoeveelheid 
suiker in de pan. 

3. Voor een goed resultaat moet de pan op een laag vuur worden gezet. Je moet 
blijven roeren totdat de suiker volledig is opgelost.  

4. Als de suiker is opgelost, moet het vuur hoger worden gedraaid, zodat de jam 
snel tot de juiste dikte inkookt. Soms is daar maar 5 minuten voor nodig, soms 
duurt dit wel een half uur. 

5. Vaak ontstaat bij het koken van jam schuim. Dit kun je verwijderen door de 
massa om te roeren zodra de jam dik begint te worden. Als er dan nog wat 
schuim achterblijft, moet je dit met de geperforeerde lepel wegscheppen.   
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In potten 
Jam kan het best worden bewaard in gebruikte jampotjes waarvan je 
het etiket hebt afgeweekt en die je heel goed hebt schoongemaakt. Doe 
de jam warm in de potjes. Voor het beste resultaat moeten de potjes 
tot vlak onder de rand worden gevuld. Tik er een paar keer krachtig 
tegenaan zodat de luchtbellen verdwijnen.  
Sluit ze af met een stukje huishoudfolie dat je met een elastiekje 
vastzet. Schroef over de folie het dekseltje. De potten moeten op een 
donkere plaats worden opgesteld. De jam is ongeveer een jaar 
houdbaar.   
 
Wat kan er zoal misgaan?  
Onervaren jammakers kunnen voor onaangename verrassingen komen te 
staan. Na verloop van tijd blijkt er schimmel op de jam te verschijnen of 
het spul wordt droog. Soms valt de smaak tegen. Al deze problemen zijn 
te wijten aan vergissingen, die bij de bereiding zijn gemaakt.  
 
Omdat je van je fouten leren kan, is het zinvol de oorzaken op te sporen: 
• Als er na verloop van enige tijd schimmel op de jam ontstaat, kan dat meerdere oorzaken hebben. De kooktijd kan te kort 

zijn geweest. Er kan te weinig suiker zijn gebruikt. De bewaarplaats is te vochtig of de potten waren niet goed afgesloten.  
• Jam kan ook "versuikeren". In dat geval moet de oorzaak gezocht worden in 

het gebruik van te veel of te weinig suiker, onvoldoende roeren tijdens de 
bereiding of in een te lange kooktijd.  

• Jam wordt te hard als die te lang heeft gekookt. Of als de potten niet volgens 
de regels zijn afgesloten.  

• Het is ook mogelijk dat de jam een smaak krijgt die aan wijn doet denken. Dan 
is er sprake van gisting. Dat gebeurt als bij de bereiding overrijp fruit is 
gebruikt, als de jam te kort heeft gekookt, als de bewaarplaats niet aan de 
eisen voldoet of als (toch weer) de potten niet naar behoren zijn afgesloten.   

Basisrecept 
Het voert te ver hier alle mogelijkheden voor jambereiding te noemen. Als je nog 
geen ervaring hebt met het maken van jam kun je het best beginnen met het 
volgende basisrecept. Je kunt hiervoor vrijwel alle soorten fruit gebruiken en zelfs 
rabarber. Heb je het eenmaal onder de knie, dan kun je gaan experimenteren met 
het toevoegen van sterke drank, of specerijen of kruiden..... 

Je hebt nodig: 1 kg. schoongemaakt fruit (in geval van zachtfruit -behalve 
kruisbessen- 900 gr.) - 1 eetlepel citroensap - 1 kg geleisuiker - 4 schone jampotten 
met deksel 

Snijd het schoongemaakte fruit in kleine stukjes of pureer het in de 
keukenmachine of met een staafmixer. Doe het fruit in een grote hoge pan en roer het citroensap en de geleisuiker erdoor. 
Breng deze massa op matig hoog vuur al roerende aan de kook tot de massa over het hele oppervlak flink borrelend kookt en 
door roeren niet meer van de kook raakt. Laat de massa nu 4 minuten flink koken, roer regelmatig. Draai het vuur uit en laat de 
massa tot rust koken. Schep eventueel met een lepel het ontstane schuim eraf. Zet de jampotten op een dubbelgevouwen 
theedoek en vul ze met een soepopscheplepel tot aan de rand met de hete jam. Sluit de potten direct af met de deksels en zet 
ze op hun kop. Door de hitte van de jam wordt de deksel ontsmet en de overtollige lucht wordt uit de pot geduwd. Dit komt de 
houdbaarheid ten goede. Zet de potten na 5 minuten weer rechtop en laat de jam afkoelen. Maak de potten aan de buitenkant 
schoon en plak er een etiket met de naam en de bereidingsdatum op. Bewaar de potten op een koele, droge plaats; aangebroken 
potten in de koelkast. 

 
In het zuur!  
De meeste groenten kun je fermenteren waardoor ze beter houdbaar worden en een andere, interessante smaak krijgen. De 
fermentatie wordt verzorgd door melkzuurbacteriën die, in een omgeving zonder zuurstof, suikers uit de groenten omzetten 
in melkzuur (lactaat). Hierdoor worden de groenten zuur waardoor bederf door andere bacteriën geremd wordt.  
 

Waar kun je nog meer jam van maken? 
Van vrijwel alle soorten fruit en bessen kun je jam of 
gelei maken. Maar hiermee gaat het ook: 
• Pompoen 
• Rabarber 
• Tomaten 
• Bieten 
• Worteltjes 
• Rozenbottels 
• Walnoten 
• Kastanjes 
• Munt 
• Rozenblaadjes 
• Vlierbloesem 
• Paardebloemen (?!) 
• Wijn 
 
 

 

http://www.vangilse.nl/nl/1/4/recipe.aspx?ID=445
http://www.vangilse.nl/nl/1/4/recipe.aspx?ID=457
http://www.vangilse.nl/nl/1/4/recipe.aspx?ID=42
http://www.vangilse.nl/nl/1/4/recipe.aspx?ID=458
http://www.vangilse.nl/nl/1/4/recipe.aspx?ID=413
http://www.vangilse.nl/nl/1/4/recipe.aspx?ID=480
http://www.vangilse.nl/nl/1/4/recipe.aspx?ID=711
http://www.vangilse.nl/nl/1/4/recipe.aspx?ID=469
http://www.vangilse.nl/nl/1/4/recipe.aspx?ID=344
http://www.vangilse.nl/nl/1/4/recipe.aspx?ID=486
http://www.vangilse.nl/nl/1/4/recipe.aspx?ID=507
http://www.vangilse.nl/nl/1/4/recipe.aspx?ID=849
http://www.vangilse.nl/nl/1/4/recipe.aspx?ID=385
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Bij inmaken in het zuur denk je vooral aan augurken of zilveruitjes, maar er zijn natuurlijk nog veel meer mogelijkheden. Dit is 
een heel geschikte manier om de overschotten te verwerken van groenten die zich niet laten wecken of invriezen, zoals 
komkommers en courgettes.  
 
Er is niet echt een standaard werkwijze, dus vind je hieronder een aantal voorbeelden. Probeer het eens uit en, als je het 
eenmaal doorhebt hoe het werkt, experimenteer naar hartelust! 
 
 
Zuurkool 
• 2 á 3 witte kolen, 1 kleine savooikool, 1 pak zout, gekneusde jeneverbessen, een grote pot nodig waar flink wat kool in kan. 

Bij voorkeur een gebakken pot van aardewerk met dito deksel van ongeveer 10 liter. Maar een grote mayonaise-emmer is 
ook goed. Schone linnen doek of theedoek, blokje hout, plankje, zware steen 

• Schrob de potten goed schoon met heet soda water en spoel ze uit.  
• Haal de buitenste bladeren van de kool af en haal de stronk eruit. Snij de kool 

in fijne reepjes. Dek de bodem van de pot af met een paar van de buitenste 
bladeren. Maak een laag kool in de pot van enkele centimeters. Leg er een 
handjevol savooikool op en druk dit vast aan. Je kunt dit aanstampen met een 
blokje hout om de kool te kneuzen. Belangrijk is dat kool zo goed mogelijk 
wordt aangedrukt, zodat er zo weinig mogelijk lucht tussenkomt. Strooi er een 
dessertlepel zout en wat jeneverbessen over. Herhaal dit procédé totdat de 
pot ongeveer vol is.  

• Als de pot vol is vul je hem met water tot er een laagje (pekel) water boven de 
kool staat. Dek de kool af met de doek en leg het plakje erop. Verzwaar dit met 
de steen. Doe de deksel op de pot en laat deze enkele dagen bij 
kamertemperatuur staan tot de gisting op gang gekomen is. Daarna koel 
wegzetten. De zuurkool kan gaan stinken, maar dat hoort zo.  

• Na 14 dagen staat er wat schimmel op het water, ook dit is normaal. Schep de schimmel er voorzichtig af en sluit het vat 
weer. Doe dit elke week totdat er geen schimmel meer komt. Als er schimmel aan het doek zit, spoel deze dan even schoon 
onder stromend water uit.  

• Na ongeveer 6 weken kun je de eerste zuurkool proeven. Doe dit rauw uit het vat dan proef je het beste of het al smaakt. 
De smaak moet licht rins zijn.  

• Telkens als je zuurkool wil eten, haal je een portie uit de pot, waarna je het vat weer afsluit met doek, plankje, gewicht en 
deksel. Naarmate de kool langer staat, zal hij wat donkerder worden van kleur en wat sterker gaan smaken. Zolang de 
zuurkool echter onder water staat (afgesloten van lucht) blijft hij goed. Je kunt hem zo gemakkelijk een half jaar, tot 
zelfs een jaar bewaren.  

• Wil je de zuurkool niet te zuur laten worden, verpak hem dan in porties en vries hem in. Voor het verpakken wel het vocht 
eruit knijpen. Niet afspoelen, want dan gaat teveel smaak verloren.  

 
Mangochutney 
• 750 gram niet geheel rijpe verse mango's in stukjes - 250 gram suiker  - 1 

gesnipperde ui - 4 eetlepels rozijnen - 1 geperst teentje knoflook - 1 theelepel 
zout - 1 theelepel gemberwortelpoeder (djahé) - 1/2 theelepel garam masala 
(te koop op de markt en toko's, eventueel te vervangen door kerriepoeder) - 
1,5 deciliter kruidenazijn  

• Breng in een pan 1,5 deciliter azijn aan de kook. Voeg alle ingrediënten toe en 
breng alles tot het kookpunt. Laat het minimaal 45 minuten zachtjes pruttelen 
tot een dikke chutney ontstaat. Overscheppen in een schone pot. Deze 
chutney is in de koelkast ongeveer 3 maanden houdbaar. 

 
Tomatenchutney 
• 2 kilo tomaten - 1/2 kilo sjalotten, kleinhakken - 25 gram mosterdzaad - 10 gram 

piment of allspice - 500 gram suiker - 25 gram zout - 1/2 afgestreken theelepel peper 
- 5 deciliter rozemarijnazijn (of gewone met los takje rozemarijn erin)  

• De tomaten even in kokend water leggen en dan onder koude kraan houden. Velletjes 
eraf halen. Gepelde tomaten in vieren en deze partjes weer in vieren snijden. De 
kruiden in een doekje binden. Tomaten, sjalotten, suiker, zout, peper, azijn en doekje in 
wijde pan met dikke bodem en breng al roerend aan de kook.  

 

 

 

http://www.google.nl/imgres?q=zelfgemaakte+mangochutney&hl=nl&biw=1680&bih=848&tbm=isch&tbnid=QyuxJyVT88wlkM:&imgrefurl=http://www.smulweb.nl/recepten/1368899/&docid=KQ74yffKuLOfvM&imgurl=http://images.smulweb.nl/recepten/1368899/high_res/PITTIGE_MANGOCHUTNEY_003.jpg&w=980&h=684&ei=16H7UbvWMYfQsgaF2YCoAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=1364&vpy=420&dur=1528&hovh=187&hovw=269&tx=157&ty=118&page=1&tbnh=138&tbnw=202&start=0&ndsp=42&ved=1t:429,r:23,s:0,i:154
http://www.google.nl/imgres?q=zelfgemaakte+tomaten+chutney&sa=X&hl=nl&biw=1680&bih=848&tbm=isch&tbnid=rcgjdps551Dz1M:&imgrefurl=http://www.lekkertafelen.nl/recepten/pittige-tomatenchutney/&docid=UVeCKBfj9VkwxM&imgurl=http://www.lekkertafelen.nl/wp-content/uploads/2010/07/tomatenchutney-660x375.jpg&w=660&h=375&ei=S6L7UbfDJ8WVswbQsYH4Cg&zoom=1&iact=hc&vpx=1174&vpy=445&dur=2699&hovh=169&hovw=298&tx=147&ty=84&page=1&tbnh=127&tbnw=223&start=0&ndsp=45&ved=1t:429,r:26,s:0,i:163
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Als suiker is opgelost af en toe roeren. Chutney zonder deksel 1,5 - 2 uur laten zachtjes laten pruttelen tot het een dikke 
massa is. Doekje uit pan. In schone potten. Maanden te bewaren.   

  
Zoetzuur van komkommer 
• 6 jampotjes of 5 weckflessen van 1/2 liter - 1 kilo schoongemaakte komkommer  

(zonder schil en zaadlijsten, in blokjes) - 3/4 liter azijn - 750 gram suiker - 10 
kruidnagels - stukje pijpkaneel  

• Van azijn, suiker en kruiden een dunne stroop koken. De komkommer in stroop 
zolang laten koken tot ze zacht en doorschijnend worden. Dan over potten 
verdelen   

 
Zure augurken 
• 1 kg. augurken - 1á11/2 eetlepel zout - 150 gr.suiker - azijn - inmaakkruiden (pakje, Silvo) – dille 
• augurken 1 nacht met zout wegzetten, daarna goed laten uitlekken. De augurken in goede schone en goed afsluitbare 

potten doen, dan kokende azijn met suiker op de augurken doen zodat ze er onderstaan, daarna de kruiden en dille er in in 
de potten bij doen, dus niet mee koken. Als je de potten (met schroefdop) goed afgesloten hebt, dan op de kop zetten tot 
ze koud zijn.    

 
Groenten in azijn 
• 1 niet te kleine courgette of 2 kleintjes - 1 kleine broccolie of bloemkool - 250 gr. kleine 

worteltjes - 50 fijne spercieboontjes - 2 eetl. doperwten - 2 eetl. jonge tuinbonen - 20 kleine 
augurkjes - 20 zilveruitjes of Egyptische uitjes - 1 l. azijn - blaadjes dragon, pimpernel, takjes 
tijm, 8 schijfjes mierikswortel, 10 witte peperkorrels - 1 theel. suiker 

• Alle groenten schoonmaken. De jonge courgettes hoeven niet te worden geschild. Ze worden in 
dobbelsteentjes gesneden. Doe ze samen met de augurkjes en uitjes in een kom en strooi er 
royaal zout over. Zet ze 24 afgedekt weg en laat ze dan op een vergiet goed uitlekken en 
drogen. De andere groenten enkele minuten blancheren, iedere soort apart. Laat ze uitlekken. 
Breng de azijn aan de kook  

met de kruiden en de suiker en daat dit tenminste een kwartier trekken. Leg een laagje van de genoemde kruiden onder in een 
goed schoongemaakte weckfles en schik daarop de groenten. Bovenop komt weer een laagje van de kruiden. Giet er dan de 
warme en gezeefde azijn erop tot alles er goed onder staat. Voor gebruik de bovenste laag verwijderen. Na 3 weken is het 
zuur voor gebruik gereed.   
 
Zoetzuur van paprika 
• 2 kg rode, groene of gele paprika (of gemengd) - 100 gr. zout - 1 l (wijn)azijn - 250 gr. suiker – 

3 laurierbladen - 10 peperkorrels 
• Snijd de paprika's doormidden, verwijder de stelen en de zaadlijsten. Snijd de de vruchten in 

reepjes of flinke sukjes. Bestrooi ze met zout en laat dit 24 uur staan. Breng de azijn met de 
suiker, laurier en peperkorrels aan de kook en laat dit 10 minuten trekken. De paprika laten 
uitlekken en in een weckfles doen. De hete kruidenazijn erover gieten en de potten sluiten als 
ze iets afgekoeld zijn. Na 3 weken is de inmaak klaar.   

 
Zoetzuur van pompoen 
• 1 kg. pompoen - 1 l. wijnazijn - 750 gr. suiker - sap van 1 citroen - schil van een halve citroen in smalle 

reepjes gesneden - 50 gr. fijngehakte sucade - kruidnagelen - 1 vanillestokje 
• De pompoen schillen, ontpitten en in stukken van ongeveer 1,5 bij 5 cm. snijden. 1 Nacht in de 

wijnazijn marineren. Laten uitlekken en de helft van de stukken besteken met kruidnagelen. 
Ondertussen de wijnazijn met de suiker, citroensap, citroenschil, sucade en vanillestokje koken tot 
ze helder is. Dan de stukken pompoen erin doen en glazig maar niet week koken. Af laten koelen in de 
siroop en koel wegzetten. De tweede dag nogmaals opkoken en af laten koelen en dit de derde dag 
herhalen. Dan het vanillestokje eruit halen en de pompoen met de siroop in glazen doen, af laten 
koelen, afsluiten en koel wegzetten. Let wel, de pompoen moet ondre de siroop staan. Na drie weken 
kun je het al eten maar na drie maanden is het nog veel lekkerder. 
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Sap en siroop van groenten en fruit  
Sappen en siropen van productuen uit eigen moestuin zijn veel gezonder dan die je in de winkel koopt. Er zitten immers geen 
geur-, smaak of kleurstoffen in én je kunt zelf bepalen hoeveel suiker je erin doet. Cocktails zijn een mix van verschillende 
sappen, eventueel onder toevoeging van siroop. Verse sappen zijn niet lang houdbaar, siropen wel! 
 
 

Voor het verwerken van zacht fruit tot sap heb je alleen een staafmixer nodig. Wil 
je sap uit harde vruchten of groenten, dan zul je een sapcentrifuge aan moeten 
schaffen. Je kunt deze vinden in winkels voor huishoudelijke apparatuur maar ze 
worden ook regelmatig aangeboden op marktplaats.nl of speurders.nl. 

 
 

Limonadesiroop: Zelf gemaakte siroop van puur, vers fruit is veel lekkerder dan 
een commercieel product. Je moet er wat tijd in steken, maar dan heb je ook wat! 
Je kunt sap van vrijwel alle vruchten gebruiken. Vind je dat er te veel suiker inzit? 
Vervang dan eens een gedeelte door honing! 

• 1 liter vruchtensap, 750 gram suiker, sap van 1 citroen 
• Breng alle ingrediënten samen aan de kook en blijf roeren tot alle suiker is opgelost. Schep eventueel schuim ervanaf. Giet 

dit over in goed gereinigde flessen en sluit deze goed af. Bewaren op een koele, donkere plaats.   
 
Rozenbottelsiroop: Rozenbottels bevatten twintig keer meer vitamine C dan 
sinaasappels. In de winter is siroop van deze vruchten dus een goede boost voor je 
weerstand. En het smaakt nog prima ook! 
• 200 gr rozenbottels waarvan de onder- en bovenkant zijn afgesneden en waaruit 

de zaden zijn verwijderd - 1 liter water - 800 gram suiker 
• Hak het vruchtvlees zo klein mogelijk. Breng het water aan de kook en voeg de 

rozenbottels en de suiker toe. Blijf roeren tot de suiker opgelost is. Laat de 
siroop op een zacht vuurtje al roerend inkoken. Voeg eventueel nog suiker naar 
smaak toe. Giet de siroop heet in een fles met schroefdeksel. Koel en donker 
bewaren.   

 
Appel-perencocktail 
• 1 deel appelsap - 1 deel perensap - scheutje citroensap - suiker naar smaak - sapcentrifuge 
• Centrifugeer de appels met het citroensap. Centrifugeer dan de peren en voeg gelijke delen sap samen. Voor 1 deciliter 

appel- en perensap heb je 200 gram vruchten nodig. Voeg tenslotte naar smaak suiker toe.   
 
Aalbessen-pruimencocktail 
• 1 deel aalbessensap - 1 deel pruimensap - schijfje citroen - sapcentrifuge of staafmixer 
• Centrifugeer de vruchten afzonderlijk of maak ze fijn met de staafmixer. In het laatste geval moet je het sap zeven. 

Voor 1 deciliter aalbessensap heb je circa 125 gr. bessen nodig. Voor eenzelfde hoeveelheid pruimensap is circa 175 gr. 
vruchten nodig. Serveer het sap met een schijfje citroen.   

 
Aardbeien-kersencocktail 
• 1 deel aardeiensap - 1 deel kersensap - scheutje citroensap - suiker naar smaak 
• Centrifugeer aardbeien en kersen of gebruik de staafmixer. In het laatste geval moet je eerst de kersen ontpitten en de 

vloeistof zeven. Voeg gelijke delen sap samen. Uit 125 gr. aardbeien kun je 1 deciliter sap winnen en voor een gelijke 
hoeveelheid kersensap heb je ongeveer 200 gr. vruchten nodig. Voeg daarna de overige bestanddelen toe. Het citroensap 
is noodzakelijk om te voorkomen dat het kersensap bruik verkleurt.   

 
Selderij-appelcocktail 
• 2 delen selderijsap - 1 deel appelsap - scheutje citroensap 
• Centrifugeer selderij (bleek- of knol-) en centrifugeer het appel- met het citroensap. Voeg aan iedere liter selderijsap 

1/2 liter appelsap toe. Voor het maken van 1 deciliter appelsap heb je 200 gram appels nodig. Dezelfde hoeveelheid sap 
kun je halen uit 200 gr. bleekselderij of 250 gr. knolselderij.   
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Tomaten-selderijcocktail 
• 2 delen tomatensap - 1 deel selderijsap - scheutje citroensap 
• Centrifugeer de tomaten en daarna de selderij. Voeg aan iedere liter tomatensap 1/2 liter selderijsap toe. Voor het maken 

van 1 deciliter tomatensap heb je 150 gram tomaten nodig. Dezelfde hoeveelheid sap kun je halen uit 200 gr. bleekselderij 
of 250 gr. knolselderij.   

 
Worteldrank 
• 1 deel wortelsap - 1 deel appelsap - scheutje citroensap 
• Centrifugeer de wortelen en cintrifugeer de appels met wat citroensap. Voeg gelijke delen 

sap samen. Voor de bereiding van 1 deciliter appelsap heb je 200 gram appels nodig. Dezelfde 
hoeveelheid wortelsap haal je uit 400 gram wortelen   

 
 
 

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

Gazon  
• Omdat de bodemtemperatuur nu nog een stuk hoger is dan in het vroege voorjaar, kun je het 

gazon nog prima maaien. Binnen enkele weken heb je een mooie grasmat. 
• Nu het stilaan kouder wordt, is het niet meer nodig om het gazon nog veel te maaien. Je kunt 

er beter wel voor zorgen dat het gras niet te lang is als we de winter in gaan. Mosvorming 
ontstaat veel sneller bij lang gras. 

• Grasmaaisel kun je tijdens het maaien het beste gelijk afvoeren. Het najaar breekt het gras namelijk niet goed af. Het 
gevolg is dan dat het gemaaide gras een vrijwel ondoordringbare laag vormt voor lucht en water, waardoor het gras een 
viltachtig laagje krijgt. 

Lees meer over het aanleggen en onderhouden van gazons 
 
Vijver  
• Als je een vijver hebt, kan deze vervuilen door het vallende blad. Je kunt dit voorkomen door een net over het water te 

spannen. 
• Het koude water zorgt ervoor dat de visssen zich dieper in de vijver ophouden. Je kunt de vissen voeren zolang de 

watertemperatuur nog boven de 5 °C is. 

Lees meer over het aanleggen en onderhouden van vijvers 
 
Beplanting  
• De border kan deze maand nog veranderd worden als je dat wilt. Omdat het blad nog niet afgestorven is, kun je goed zien 

waar alle planten staan. 
• De hoofdrolspelers van de oktoberborder zijn de asters. Ze geven de borders in het late jaar nog kleur en lokken vlinders 

de tuin in. Je kunt ze in volle bloei planten. Hoge soorten blijven beter overeind staan als je er een plantensteun bijzet. 
• Oktober is de maand van de bloembollen. Er is buiten dus genoeg te doen met het planten van bollen. Maar niet alleen in de 

tuin kun je met bollen aan de slag, ook is het leuk om vroegtijdig de bloei in huis te halen. 
• Veel van je planten zijn uitgebloeid en hebben nu rijpe zaden of bessen. Verzamel 

deze voordat de vogels of de insecten er mee weg zijn. Veel van deze zaaddozen zijn 
trouwens ideale benodigdheden voor de bloemschikliefhebber.  

• Blijf beplanting water geven, het kan behoorlijk droog weer zijn in oktober. 
 

Zie ook: 
Aanleggen en vernieuwen van borders 
De juiste plant op de juiste plek 
Planten doe je zo 

 
Snoeien  
• Deze maand kun je uitgebloeide bloemen en overtallige bladeren snoeien en op de composthoop gooien. 
• Notenbomen worden graag in de nazomer gesnoeid. De snoeiwonden helen in deze periode sneller en je voorkomt bloeden 

van de bomen.  

http://www.freewebs.com/belevenissen-van-een-tuinkabouter/siertuingazon.htm
http://www.freewebs.com/belevenissen-van-een-tuinkabouter/siertuinkleinevijvers.htm
http://www.freewebs.com/belevenissen-van-een-tuinkabouter/siertuinborderaanleg.htm
http://www.freewebs.com/belevenissen-van-een-tuinkabouter/siertuinwelkeplantwaa.htm
http://www.freewebs.com/belevenissen-van-een-tuinkabouter/tuintechniekverplanten.htm
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• Wil je volgend jaar weer die mooi bloeiende dahlia´s in de tuin? Haal dan nu de knollen uit de 
grond, knip de stelen tot ongeveer 10 cm boven de grond af en bewaar ze vorstvrij tot volgend 
jaar. Vanaf half april kunnen ze weer worden geplant.  

• Stamrozen met een zware kroon kunnen nu tot de helft ingekort worden. Dit voorkomt het 
breken van takken tijdens storm. 

• Knip de uitgebloeide bloemen weg bij de rozen. Rozen bloeien met zacht weer namelijk nog wel 
even door. 

• Een beukenhaag is nogal beeldbepalend voor de winter. Ook al is het nu geen snoeitijd, de 
uitstekende takken kunnen gerust weggehaald worden.. 

Lees meer over snoeien 
 

Overige  
• Als extra decoratie kun je vorstbestendige bloembakken vullen met winterharde planten. 
• Scharnierende delen van je tuinmeubelen kunnen tijdens de winter verslechten omdat ze een langere periode niet gebruikt 

zullen worden. Vet deze delen in voordat ze de berging in gaan. 
• Sierappeltjes, zoals Malus 'Golden Hornet' hangen nu vol vruchtjes. Deze staan erg leuk als decoratie en blijven lange tijd 

stevig. Vaak blijven ze mooi tot aan de feestdagen. 
• Katten zijn nogal dol op braakliggende lapjes grond. Als je bollen in jouw tuin hebt geplant, 

kun je het beste gaas over de desbetreffende plekken plaatsen. 

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

binnen of in de kas om te rijpen.  
 
Opruimen 
• Het bovenste deel van  pronkboonplanten is uitstekend materiaal voor de 

composthoop. De wortels kun je in de grond laten om ze later onder te spitten. Deze 
brengen stikstof in de grond. 

 
Preimotten uit de moestuin 
• De motten worden weer actief en het is nu de hoogste tijd om  prei te 

beschermen tegen deze ongewenste moestuinbewoner. Het zijn de rupsen van 
de preimot die gangen vreten in het loof en zich een weg banen tot diep in het 
witte gedeelte van de prei. Door de verwonding die hierdoor wordt aangebracht, 
hebben schimmels en bacteriën vrij spel waardoor rotting kan optreden. 
Wanneer deze parasiet niet bestreden wordt, heb je kans dat je een deel van je 
oogst verloren ziet gaan. 

 
Zie ook: Alles over de moestuin 
 

In de ban van de spin…… 
Veel mensen zijn bang voor spinnen, terwijl spinnen hele nuttige dieren zijn. Daarnaast zijn de spinnen die in Nederland leven 
niet gevaarlijk. Juist in deze tijd van het jaar zijn ze het meest zichtbaar. Maar welke zijn het eigenlijk? Hieronder een paar 
leuke weetjes en feiten over spinnen. 

 

 

 

http://www.freewebs.com/belevenissen-van-een-tuinkabouter/tuintechnieken.htm
http://www.freewebs.com/belevenissen-van-een-tuinkabouter/allesoverdemoestuin.htm
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Algemeen 
Over de hele wereld zijn er zo'n 42.000 verschillende soorten 
spinnen. Ze kenmerken zichzelf door een grote variatie in 
formaat, lichaamsbouw, gedrag en voeding. Spinnen zijn 
landbewoners die levende prooidieren vangen door middel van 
hun vangweb. Er zijn ook spinnen die actief jagen en sommige 
spinnen jagen vanuit een hinderlaag. Ze hebben zich 
bijvoorbeeld tussen bladeren of boomschors verstopt en 
wachten tot hun prooi dichterbij komt. Spinnen komen overal 
ter wereld voor, behalve in de koude poolgebieden en zeer hoge 
bergtoppen, al zijn op de Mount Everest, op 6600 meter hoogte, 
wel spinnen aangetroffen. 
 
Kenmerken 
Spinnen hebben altijd acht poten en hun lichaam bestaat uit 
twee delen. De meeste spinnen hebben ook 4 paar ogen, dus in 
totaal 8 ogen. Spinnen kunnen kleuren en bewegingen 
waarnemen. Spinnen lijken vaak groot, maar de meeste spinnen 
worden zonder hun poten maar zelden groter dan 1 centimeter. 
Mannetjes blijven vaak kleiner als vrouwtjes. De poten van 
spinnen zijn vaak bedekt met zintuigharen. Die haren kunnen 
aanraking, luchtvochtigheid, vibraties en geuren waarnemen. 
Veel spinnen kunnen zelf hun poten amputeren, dit gebeurd op 
het breekpunt, op deze manier kunnen ze soms aan de vijand 
ontsnappen. 
De haartjes op de huid van de spin zijn de belangrijkste 
zintuigen van het diertje. Door deze haartjes worden er 
trillingen waargenomen, zodat de spin vijanden en/of prooien aan voelt komen. Spinnen kunnen niet horen, al kunnen ze wel de 
trillingen van het geluid voelen. Spinnen zijn in staat om hoogte in te schatten, maar ze kunnen ook temperatuur, luchtdruk en 
luchtvochtigheid vaststellen. 
 
Spinnenweb 
Het spinnenweb wordt gemaakt van spinsel. Spinnen zijn een van de weinige 
dieren die spinsel aan kunnen maken. Spinsel komt uit de spintepels. De 
spintepels scheiden een vloeistof af die uithard tot een draad zodra de 
vloeistof door de spinnen wordt uitgerekt. Het spinsel bevat voornamelijk uit 
proteïnen. De spin kan verschillende diktes maken van de draden. Het spinsel 
wordt gebruikt voor meerdere doeleinden: 
• Het vangen van prooien door middel van een web, in de meeste gevallen. 
• Het inpakken van de prooi alvorens hem op te eten. 
• Het verankeren van het lichaam tijdens het lopen of het springen. 
• Jonge spinnen gebruiken spinsel om zich mee te laten zweven, op deze manier kunnen ze zich goed verspreiden, tot wel 

honderden meters ver. 
 
 
Nuttig 
Spinnen zijn nuttige dieren, want ze vangen een enorme hoeveelheid muggen, vliegen 
en andere insecten. Spinnen eten per dag ongeveer 15% van hun eigen 
lichaamsgewicht. Spinnen zelf worden voornamelijk gegeten door vogels, reptielen en 
kikkers. De vijanden van de spin zijn echter veel meer dan dat. Andere vijanden zijn 
ziekteverwekkers en parasieten. 
 
Soorten 
In Nederland en België leven ruim 700 verschillende soorten spinnen. Dit zijn de 
meest voorkomende en/of bijzondere spinnen: 

Arachnofobie 
Veel mensen zijn bang voor spinnen. Deze angst, ook wel arachnofobie 
genoemd, is waarschijnlijk de meest voorkomende vorm van 
dierenfobie. Mensen die aan deze angst lijden, weten vaak zelf wel dat 
ze geen angst voor een spin hoeven hebben, omdat deze hen niks zal 
doen. Toch neemt dat de angst vaak niet weg. De confrontatie met een 
spin kan leiden tot vermijdingsgedrag of zelfs leiden tot een 
regelrechte paniekaanval. 
 
Waarom is de een wel bang voor spinnen en de ander niet? Is deze 
angst aangeleerd? De meningen zijn hierover verdeeld. Uit onderzoek 
blijkt dat een schrikreactie bij het plotseling zien van een grote spin, 
overal ter wereld voorkomt, ook bij mensen die niet aan spinnenangst 
lijden. Dat lijkt erop te wijzen dat de angst aangeboren is. Toch 
ontbreekt daarvoor hard bewijs. In Westerse landen reageert men 
echter hysterischer op spinnen dan in de rest van de wereld. Oorzaak 
daarvoor zou kunnen zijn dat men in de Westerse wereld verder 
afstaat van de natuur en van spinnen. Veel mensen zijn bang voor 
spinnen, maar zo’n 8% is er echt panisch voor. 
 
Opvallend is dat vrouwen vaker bang zijn voor spinnen dan mannen. 
Recent onderzoek wijst erop dat de angst voor spinnen diep in de 
vrouwelijke hersenen geworteld zit. Omdat in de oertijd vrouwen 
verzamelaars waren en gevaarlijke spinnen angst opriepen, zou dit 
instinct nog steeds met name bij vrouwen aanwezig zijn. Andere 
onderzoeken leggen een relatie tussen angst en walging voor dieren. 
Ook word er beweerd dat de spinnenangst zelf niet is aangeboren, 
maar de mogelijkheid om snel te leren angstig te zijn. En weer anderen 
gaat uit van aangeleerd gedrag, of een combinatie van aangeboren en 
aangeleerd gedrag. Over het ontstaan van spinnenangst zijn de 
meningen dus verdeeld. De kans is groot dat voor beide oorzaken wat 
valt te zeggen. 

Wist je dat:  
• spinrag sterker is dan de beste 

synthetische materialen die de mens kan 
maken bij dezelfde dikte? 

• er een spinnensoort is die een web kan 
maken dat sterk genoeg is om vogels en 
vleermuizen mee te vangen? 

• er ooit een web is aangetroffen van 3 
vierkante meter groot? Dit web was 
boven het water gespannen. 

• er gemiddeld 130 spinnen leven op 1 
vierkante meter? 
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• Kruisspin: De kruisspin in een middelgrote spin. De kruisspin is geen schuwe spin en daarom 

zie je deze spin vaak in zijn web zitten. De kruisspin wordt zo'n 17 millimeter groot. De 
naam is afkomstig van het kruis wat je kan zien op de rug van de spin. De kruisspin vindt je 
vaak in tuinen, want ze houden van de wat hogere planten waar ze hun web maken. 
Kruisspinnen zoeken veelal beschutte plaatsen om hun web te maken, want het web gaat 
door harde wind en regen makkelijk kapot. Daarnaast kan de spin niet tegen droogte, maar 
ook niet tegen hevige regenval. De mens is naast vogels een grote vijand van de spin, want 
mensen maken de webben kapot en maken de spinnen dood. Kruisspinnen vangen en eten voornamelijk vliegende insecten. Als 
het web beschadigd is bouwt de kruisspin een nieuw web. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Kruisspinnen worden ongeveer twee 
jaar, waarin ze pas in het tweede jaar volwassen worden. De kruisspin vervelt regelmatig, 
op deze manier kan hij groter groeien. 
 

• Grijze huisspin: De huisspin behoort tot de trechterspinnen. Een huisspin kan tot wel 11 
millimeter groot worden, exclusief poten. Deze spin komt redelijke vaak voor in en bij 
huizen. Huisspinnen zijn echte jachtspinnen en ze leven voornamelijk 's nachts. Ze 
bouwen elke nacht een nieuw web, het web zit vaak in hoeken of spleten en heeft een 
trechtervormige ingang, zodra een prooi op het web komt schiet de spin naar buiten om 
toe te slaan. Een huisspin leeft solitair. 
 

• Hooiwagen: Wereldwijd zijn er zo'n 6.000 hooiwagens. Een hooiwagen behoort tot de 
spinachtigen, maar heeft een aantal bijzonderheden ten opzichte van andere spinnen. Een 
hooiwagen heeft geen tweedelig lichaam, maar haar lichaam is een geheel. Hooiwagens 
hebben maar 1 paar ogen en kunnen geen web maken. Hooiwagens zijn gemakkelijk 
herkenbaar aan hun lange poten. Hooiwagens worden weleens verward met trilspinnen. De 
meeste hooiwagens zijn omnivoor, ze eten zowel planten als kleine insecten. 

• Grote trilspin: De grote trilspin is een van de meest voorkomende spinnen in onze huizen. 
De trilspin wordt vaak verward met de hooiwagen, omdat ze beiden erg lange poten 
hebben. De trilspin zit vaak tegen de randen van het plafond en maakt op een aantal losse 
draden na, niet echt een web. De trilspin dankt haar naam aan het feit dat ze hevig gaat 
trillen als ze denkt dat ze aangevallen wordt. Door het trillen ziet de belager de spin 
wazig en weet dus niet goed waar deze zich precies bevindt. 
 

• H uiszebraspin: De huiszebraspin behoort tot de springspinnen en wordt veel gezien 
rondom huizen, ze verstoppen zich graag in de kieren en spleetjes in de muren van 
huizen. Deze spin is een typische jager. Springspinnen kunnen een afstand van 40 keer 
hun eigen lichaamslengte springen. Springspinnen hebben zeer goed ontwikkelde ogen, 
waardoor het prima jagers zijn. Ze maken geen web, ze gebruiken hun spindraad alleen 
om zichzelf te zekeren bij een aanval of bij een sprong. Het visueel vermogen van 
springspinnen is waarschijnlijk het hoogste ontwikkeld van alle geleedpotigen. 
 

• Lentevuurspin en herfstvuurspin: De lentevuurspin behoort tot de 
koepelspinnen. De mannetjes zijn erg opvallend met hun rode rug. De vrouwtjes 
zijn zwart en kan wel 16 millimeter groot worden. De lentevuurspin is in 
Nederland zeer zeldzaam, in andere landen is ze zelfs bedreigd. De spin leeft 
in zandgronden en op heidegebieden. Vooral de Veluwe is een populair 
leefgebied van deze spin. Voor de herfstvuurspin geldt eigenlijk hetzelfde als 
voor de lentevuurspin. De twee soorten zijn echter nooit in elkaars leefgebied 
aangetroffen 
 

•  Waterspin: De waterspin is een middelgrote spin die haar hele leven onder water leeft. De 
spin maakt een bijzonder web tussen de waterplanten. Ze haalt vervolgens lucht van de 
oppervlakte en vult daar haar web mee. De lucht wordt vastgehouden door de haartjes aan 
het achterlijf. De spin leeft in zoet water en de beet is erg pijnlijk. De spin is ook giftig, 
maar niet gevaarlijk voor de mens. 
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Gevaarlijke spinnen 
Gevaarlijke en giftige spinnen komen niet in Nederland voor. Wel kunnen sommige spinnen 
bijzonder gemeen bijten. De roodwitte celspin kan beter met rust gelaten worden, want haar 
beet is erg pijnlijk. Als je gebeten wordt door een spoorspin kan dit leiden tot duizeligheid en 
misselijkheid, ook deze beet is bijzonder pijnlijk. Ook de waterspin is een gemene bijter. 
 
Spinnen in de winter 

Zodra de temperatuur in de herfst onder de 10 graden komt, zul je al een stuk minder spinnen zien. Veel spinnen verstoppen 
zich in de winter voor de kou. Ze verstoppen zich bij buitenlampen, lampen geven 
warmte af, maar ook in bladeren, spleetjes, schuurtjes en andere verstopplekjes om 
zichzelf te beschermen tegen de kou. Een aantal spinnen probeert in de winter toch 
nog wel een vliegje hier en daar te vangen, maar de meeste gaan in winterslaap, dit 
gebeurd door het zogenaamde eistadium. De spin zoekt een beschut plekje en wikkelt 
zichzelf in haar spinsel. Zodra het weer warmer wordt komen ze weer tevoorschijn. 
De spin teert in de winter op de voedselvoorraad die zich in hun lichaam heeft 
opgeslagen. 
 
 

Bouw een insectenhotel 
Insecten zijn over het algemeen nuttige en leuke beestjes die helpen in de tuin. Bijen en hommels bestuiven de planten, 
lieveheersbeestjes en gaasvliegen eten bladluizen en vlinders maken het zomergevoel compleet. Met een insectenhotel in je 
tuin kun je ze een handje helpen, naar je tuin lokken en de biodiversiteit stimuleren. Het helpt ze schuilen voor slecht weer, 

geeft ruimte voor het leggen van eitjes en biedt ze een plek om te 
overwinteren. Je kunt een insectenhotel kopen in je tuincentrum of bij de 
bouwmarkt, maar zelf bouwen van een paar oude planken is veel leuker en erg 
makkelijk. Hier een stappenplan en hulp bij het kiezen van de juiste vulling om 
de gewenste insecten naar je tuin te lokken.  
 
Dit heb je nodig 
Voor dit insectenhotel is geen bouwtekening nodig. Afhankelijk van stukken hout 
die je vast nog ergens hebt liggen, kun je het zo groots of klein maken als je 
zelf wil. Houd steeds in je achterhoofd: perfectie is maar saai! Wel belangrijk: 
insecten houden niet van verf en lijm, dus kies vboor natuurlijk hout. 
 

Boodschappenlijstje:  
• Een plank voor de achterkant en het dak, het liefst tussen 2 en 3 cm. dik en tussen 18 en 25 cm.. breed 
• Een plank voor de rest van het hotel, het liefst tussen 1 en 1,5 cm. dik en tussen 10 en 15 cm.. breed 
• Wat spijkers of schroeven; als je geen roestplekken wilt, neem je verzinkte 
• Een zaag 
• Een potlood 
• Een rolmaat of liniaal 
• Een hamer 
• Een schroevendraaier 
• Een accuboormachine met een boortje van 2 a 3 millimeter (het kan 

ook zonder maar het is wel gemakkelijk) 
• De juiste vulling (zie verdderop) 
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Het bouwplan 
 
• De achterkant: Begin met de achterkant. Daarmee geef je de rest van de onderdelen steun. Heb je een plank van 20 cm.. 

breed, dan wordt je insectenhuis ook 20 cm.. breed. Maar een huisje van 15 of 35 kan natuurlijk ook. Is je plank vrij smal, 
dan kun je er voor kiezen voor een langer en hoger model. In deze handleiding gaan we uit van een hotel van 35 cm.. hoog.  
De achterplank moet de vorm van een huisje krijgen. Dus aan de bovenkant moet je twee diagonale punten aftekenen en 

afzagen. De makkelijkste manier om dat te doen: Meet de breedte van de 
plank en deel die door twee. Meet nu vanaf de hoeken die afstand langs de 
zijden naar beneden en zet daar een streepje. Meet ook aan de bovenkant 
van de plank die afstand en zet daar, in het midden dus, ook een streepje. 
Leg nu je zaag langs twee van de streepjes. Als het goed is ligt hij nu op 90 
graden (zo niet, dan even opnieuw meten). Je kunt er nu met je potlood een 
streep langs trekken. Zaag de twee hoeken eraf en je hebt een perfecte 
achterplaat voor je insectenhotel.  

 
• Het dak: Ook het dak kun je het beste maken van een dikke plank van 2 à 3 cm.. dik. Zorg ervoor dat het dak aan de 

voorkant een beetje uitsteekt, zodat het niet gemakkelijk kan inregenen. Om te bepalen hoe dat precies uitkomt kun je het 
beste de smalle plank die straks de zijmuren gaat vormen vast tegen de achterkant zetten. Leg je dikke plank nu op de 
schuin gezaagde delen bovenop (het dak steunt dus op de achterkant) en kijk of hij enkele cm..s over de smalle plank heen 
komt. Is het onvoldoende, dan kun je de plank waarschijnlijk beter in de breedte in plaats van in de lengte gebruiken. 
De twee dakdelen worden niet even groot, omdat de ene over de andere heenloopt bovenaan. Bij het aftekenen tel je daarom 
aan een kant eenvoudig de dikte van de plank op bij de gewenste lengte en je komt goed uit. Dus als je een plank van 2 cm. dik 
hebt, zaag je bijvoorbeeld een kant van 15 cm. en de andere van 17 cm..  

 
• De zijkanten: De zijkanten maak je van de dunne plank. Zo houden we meer ruimte over voor de insecten in het hotel straks. 

Je kunt eenvoudig de lange kanten van je achterplank meten en twee planken op die lengte afzagen.  
 
• De bodem en tussenschotten: Je insectenhotel krijgt 4 rechthoekige kamers. Daarvoor heb je 3 horizontale plankjes en 2 

kortere verticale plankjes nodig. Je kunt een dikke plank voor de bodem gebruiken, of een dunne. Het is maar net hoeveel 
hout je hebt en hoe je uitkomt. Beide is prima. De plank moet zo lang worden als de breedte van de achterplaat, min twee 
zijkanten. Dus als je de dikte van de plank twee keer van de breedte van de achterkant afhaalt, heb je de lengte van de drie 
horizontale planken.  
De verticale schotten werken het zelfde. Neem de hoogte van de zijkant en haal daar drie keer de dikte van de plank van af. 
Zaag op die maat de twee verticale schotten. 

  
De opbouw 
Als het goed is heb je inmiddels 10 plankjes voor je liggen die samen een 
insectenhotel gaan vormen: 
 
• Een achterkant 
• Twee dakhelften 
• Twee zijkanten 
• Drie horizontale plankjes (op de foto is de bodem van ander hout dan de 

andere twee) 
• Twee verticale plankjes 
 
Nu kun je het hotel in elkaar zetten. Daarbij werk je van binnen naar buiten. Gebruik spijkers of met schroeven, wat je fijn 
vindt of wat je toevallig nog hebt liggen. Begin met het vastmaken van de kleinste (verticale) plankjes aan de drie horizontale 
planken. Bevestig dit geheel vervolgens tussen de twee zijmuren en je hebt al vier kamers waar straks de bijen, vlinders en 
lieveheersbeestjes komen. Schroef nu vanaf de achterkant de achtermuur tegen de vier kamers. Omdat je nu bij de dikke 
planken aangekomen bent, kan het helpen om voor te boren met een klein boortje. In dat geval boor je alleen de achterplaat en 
het dak door, niet de plankjes waar je het aan bevestigd. Daardoor kan de schroef straks makkelijker door de eerste plank 
dan door de tweede, waardoor hij de eerste plank met z’n kop goed kan aantrekken en er geen kieren ontstaan. Als het goed is 
kan je insectenhotel nu rechtop staan.  
Pak nu het korte dakdeel en leg dat precies tot aan de punt van de achtermuur aan één kant en schroef het vast aan de 
achtermuur en de zijmuur. Het iets langere dakdeel leg je vervolgens net wat hoger, zodat het over het eerste dakdeel heen 
valt. Schroef dit deel vast aan de achterkant, de zijmuur en het andere dakdeel.  
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De afwerking 
Je kunt ervoor kiezen je insectenhotel nog wat extra te beschermen tegen weer en wind. Om dat zo natuurlijk mogelijk te 
houden en de insecten niet te verjagen moet je dat spaarzaam doen, bijvoorbeeld alleen het dak. Nodig is het niet, maar je 
verlengt zo wel de levensduur van je creatie. Gebruik natuurvriendelijke olie voor tuinmeubelen: dat is perfect om het dak een 

mooi roodbruin kleurtje te geven.  
 
 
De inrichting 
Het insectenhotel zelf is nu af en heeft 5 kamers. Echter, zonder vulling 
is er geen insect geïnteresseerd. De vulling is belangrijk, want bijen 
houden van andere dingen dan lieveheersbeestjes en vlinders stellen wéér 
andere eisen. Kortom: een bijenhotel is wat anders dan een vlinderhuisje. 
De juiste inrichting lokt de juiste hotelgasten. Een paar suggesties:   
 

• Bamboe, holle takken en riet (bijen en graafwespen): Solitaire bijen en metselbijen zijn gek op holle takken, bamboe en 
riet. Het beste kun je wat verschillende diktes door elkaar gebruiken. Ook graafwespen houden van holle takken. Maar willen 
daar nog graag zelf een holte in graven. Om deze nuttige insecten te lokken kun je takken met een zachte binnenkant 
gebruiken (zoals bijvoorbeeld snoeihout). Riet kun je bij de meeste sloten vinden. Knip een paar rietstengels af en hang die 
een paar dagen te drogen. Daarna zijn ze ideaal om tussen de bamboe te drukken om die vast te klemmen. Blijf er riet in 
drukken tot alle bamboe stevig vast zit.  

• Boorgaten in hout (solitaire en metselbijen): Door in een massief stuk hout gaten te boren van verschillende diktes tussen 
de 4 en 8 mm. dik, creëer je schuilplaatsen voor solitaire bijen en metselbijen. Als je boorgaten wilt toevoegen aan je hotel, 
moet je op zoek naar een blok hout dat je op maat kunt zagen zodat je het in één van de kamers kunt klemmen. Vastmaken 
met twee spijkers of schroeven kan ook.  

• Houtwol, houtsnippers en schors (lieveheersbeestjes en gaasvliegen): Lieveheersbeestjes, torretjes en gaasvliegen zijn 
dol op dichte materialen als houtwol, houtsnippers en schors. Ook dat spul wat soms bij een kistje wijn zit om de fles wijn te 
beschermen, is heel geschikt.  

 
• Dennenappels (lieveheersbeestjes en oorwurmen): Ook dennenappels bieden 

een schuilplaats voor lieveheersbeestjes, torren en ook oorwurmen. En een 
vakje met dennenappels in een insectenhotel ziet er ook goed uit. Je kunt ze 
zo uit een bos in de buurt halen en ze blijven jaren goed.  

• Baksteen met gaten (metselbijen): Metselbijen zijn ook gek op steen. Het zit 
hem in de naam, denk ik…… In grotere insectenhotels die je in de winkel kunt 
kopen zit vaak zo’n steen ingebouwd. Maar je kunt ook met een hamer een 
steen in de juiste maat hakken zodat hij in een van de vakken van je hotel past.  

• Kamer met kieren (vlinders): Door één van de kamers van je insectenhotel dicht te maken kun je hem omtoveren tot een 
vlinderkastje. Voordat je dat doet, stop je wat dorre takjes met blaadjes eraan in de kamer. Zo heeft je vlinder een takje 
om op te zitten. Vervolgens maak je in een plankje een aantal gleuven van 1 cm. breed en 8 tot 10 cm. lang waardoor de 
vlinders naar binnen kunnen kruipen. 

  
 Welke vulling je ook kiest voor je insectenhotel, het is belangrijk het goed 
te bevestigen zodat het er niet kan vallen of waaien. Of door vogels kan 
worden gebruikt als nestmateriaal. Bamboe kun je bijvoorbeeld vastmaken 
door er veel riet tussen te drukken. Houtwol, houtsnippers en dennenappels 
kun je het beste bevestigen door een stuk fijnmazig kippengaas of 
volièregaas tegen je insectenhotel te nieten.  
 
Hoe en waar? 
De beste plaats voor een insectenhotel is op het zuiden minimaal op 
kniehoogte. Een plek waar de regen en wind er weinig vat op hebben is 
helemaal ideaal. Laat het insectenhotel vervolgens hangen waar het hangt 

om insecten niet onnodig (vroeg) wakker te maken of te verstoren.  
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Onderhouden 
 Het onderhoud van een insectenhotel is simpel. Schoonmaken hoeft niet is zelfs schadelijk 
voor eventuele eitjes of inwonende insecten. Wel moet je soms even spinnenwebben voor het 
hotel weghalen, want spinnen lijken precies door te hebben waar een insectenhotel hangt 
zodat ze precies voor de deur hun web kunnen spannen. Controleer in de lente altijd even de 
materialen.  
 
Soms kan er, ondanks al je voorzorgsmaatregelen, toch vulling wegwaaien of heeft een 
overijverige vogel een deel van je insectenhotel gebruikt om er een nest mee in te richten. Dan moet je wel….. Echter, probeer 
dan alleen aan te vullen en niet te vervangen omdat je nooit weet of er nog eitjes of insecten in zitten.  
 
 

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...  


	Zaaien en planten
	Lavendel oogsten en drogen
	Lavendel heeft een zalige zuiderse geur. Om die geur van lavendel vast te houden kan je de bloemen oogsten en drogen.
	Je kan lavendel op twee manieren drogen:
	•in bosjes om te gebruiken in droogboeketten
	• als losse bloem om te verwerken in potpourris, linnenzakjes enz.
	Belangrijk bij dit alles is het tijdstip wanneer de bloemen moeten geoogst worden.
	1. Om een maximale hoeveelheid aromatische olie te bevatten moeten de bloemen voldoende rijp zijn, maar ook niet té rijp. Als ze té rijp zijn vallen de bloempjes af.
	2. Oogsten moet gebeuren op een zonnige en droge dag. Regen tijdens het oogsten zal de bloemen bruin doen verkleuren.
	3.  Best vroeg in de ochtend of tegen de avond oogsten
	4. Snij de lavendelbloemen met voldoende lange steeltjes af en vorm er bosjes mee. Bind ze samen met een touwtje of elastiek. Bij het drogen zullen de steeltjes verdunnen en daardoor kan het touw loskomen, controleer dus regelmatig of gebruik elastiek...
	5.  Hang de bosjes op een droge plek met voldoende luchtcirculatie. Hang ze niet te dicht bij elkaar.
	6. Wil je enkel de losse bloemen gebruiken, haal ze van de steeltjes en leg ze gewoon te drogen op een schaal in een goed geventileerde kamer. Als ze voldoende droog zijn kan je de bloempjes makkelijk losmaken door ze tussen de vingers te wrijven.
	Goed om weten:
	• In lavendel vinden we het Latijnse 'lavare' terug wat 'wassen' betekent.
	• Lavendel werkt antiseptisch, in de eerste wereldoorlog desinfecteerde men er wonden mee.
	• Lavendel toevoegen aan het badwater helpt bij reuma en jicht.
	• Een bosje lavendel in de linnenkast is een oud middeltje om motten te weren.
	• Lavandula angustifolia 'Hidcote' heeft de meest diepblauwe bloemen en is zeer geschikt om in droogboeketten te verwerken omdat de bloemen ook na het drogen nog diepblauw blijven.


