
Tuinwerkzaam heden

Zaaien en pbnien ondergtas oÍ in potten kweken op deven-

sterbank:voo.atkeukenve.se sroenten/kru denats biestook

ditte, keruet, petersete en tuinkers.

De wltLofteeLt met of zonder dekqrond verderzetten.

Aandachtbesteden aan zowetde groenten op hetvetd alsde

- Lèr,e1 dppl. h ,olse oer. rco" ore el e. worelel voo'

sirenge vorst rooien, lnkuiten en beschulteni

- winterp.eiop het perceet tëien oveMinteren enstels€lrnë

tig ooqsten oÍ indrltven en teqen devrieskou beschermen

in I!nclie van de oogsl;

- boeren en spruitkoot, scho15ene.en, vetdsla winterspi

nazie en posietein en warríloes btlvend van hetvetd oog

de bew.araardappeten controteren op rot en zo nodig be

handeten mei een kiemremme.

Wat zlch in de hobbykas oÍ koude bak bev ndt afschermen lè

ger oe Lo- íÍer n"'nd lPr,'oope1'olleoÍee.vev"' I Íos

Tijdiq aan de winteropschik van detuin besinnen en dè vorsi

gebru ken ori de bodem van de op zware ol nëiie g.onden

aangeteqde winterbedden te taten openvrlezen in ftn.tievan

een kruime[slruciuur

0rgan sche stoÍÍen als chs mpig no n' oÍ statmest, ptanienrer

ten ofcoínposi nbrenqen oÍn de bodemstrLrctuur lvanvoo.at

kteigrondenl te verbete.en.

Werken op een te natte en besneeuwde bodem en zo struc_

-J,o"de \erT.d"1-/oÍwèrerd\oqq."poel(/oorrq.
0é voedingstoesiènd en zu!.leqrëëd van onze grond laten

ondeuoeken orn eventueel kalkmeststoffen ats ?eeweÈ en

maqnesi'rnrkalkie qeb.Lr kenierreguteringvandezut.he d.

De sere een grcidiqe schooimaakbeurt bezo.gen oJ lbij

onibrekenl eei aankoop ervèn oveMeqen.

Een teettptan voor 2021 opmaken u tgèande van een goede

vruchtwisseting laadappeten/ peulvruchten / bt.d . w.rtel-

en k.otsewassei / koten/...1.

Opeen weloverwogen man erzëdei en ptantgoed bestelten.

Het tuingereeds.hap en de t! nrnach nes schoonmaken en

de deten van metaët nw.ijven met oUe pius de houi€n ge_

deettes met boenwas Ko.tom: aLLe qebruiksmateraét aan

een qrote onderhoudsbeurt {laten) ondetuerpe n

Hou winterschoonmaa k nle sere en schuu.

Contmleerje ptanter in de sere ol koude kas oP uitdmging.

Stult atte b!itenkranen ëÍ bilvresweer
Snoeibomen dievroeg u ttopen nogvoorkeEt.
Plant bomen en heeslers n btote worlel oÍ container

Laatste kans onr teflebtoembolien te plarien.

Bestet uldig le zaden voor eei btoemerpracht votgend iaër
Kieseen mooie kerstboom oÍkèmerptart uit.

Verminder hetwëier geven aanle kamerptanten in deze koÈ

ceeÍje kersiboom wetvoldoendewater zodai hiizÍn naatden

Leg je vlverpomp st tzodai de koude watertagen niei te veet

Laaije zuurstolpomp èan in dev jver zodatjevissen voLdoen-

Loop n etop het gëzon bjvresweer
Gen etvan een gezettge ke.st en een pretllg N euwiaar

Ptanien: btauwe hon ngbes bramen, hamb0zen, trosb€ssen

Beste maand om bomen en struiken met faakie wonels ie

ptanien oÍteverptènten

Snoeien: serredftriven, oudere klwipt.nlen en kiwibessen

Snoeien van zwakgroeiende appetbomen en kweeperen.

Entiwijgen van st€enfruli knippen en koet bewaren leind dè

Stekkei van vljsen en zwai.e moerbe. Je kan het stekhout

ook inku ten om in hetvoo.jaarln potten tesieken.

W nte15tekkenvan t.osbessen en kwee.

lnkuilen van snoe hout/siekhout vEn vijgen.

Kweewortets {onderstam vën tèagst.Írpe.enl beschern'ren

Bekalken vèn te zure grond

Fl.u lbomen beschermentegenwitdv.Eatenvolstscheuren

RLr m ir de serre atteverdrooqde druNenbLaderen op
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GROENTETUIN

Ga op zoek naar resistente aardappelrassen!

Getukkg is de tijd voorbij dat we eën d€et van de

oogst moesten vertiezen door dè aardappetptaag 0ie

pt;g kan je goed herkennen aan de tichtgÍoene rand

ir-rssen het tevend btad en het afgestorven bíuine 9e-

deette. Het spuiten met koper-zwavetverbindinqen

ertegen is uit àen boze,want koper is zèer schadetijk

voor het bodemLeven.

De vraaq die tuintiefhebber§ zich sonrs stetten is; "Zijn de

nieuwe ;esisrente ràssen dan genetisch veranderd?

Door iaren intensief zoekwerí'n dP tànoer waar de àard-

,.*É" ,anoaan *r''e", treboen ze Íàmitres van de àè'd-

a;;er oevonden di" besla'd /rln tegen de aa-dappelp'aës'

oie ooi'prontet'1r, gevo'den soorten hadden e"n heet lage

opo-enqsr en wèren ook moerliik rn te kruisen' 0m rot een

q;ed resutlaal te komen qi'gen daàrvete È-en overieer'

De eerstë die op de markt kwarnen waren de'Biogold èn

'Bionica. Deze witvLezige en bbemige soorten zijn niet naar

mijn smaak.-lk zie de meeste mensen kiezen voor de ticht-

qele, vLeziqe soorten.

ó"arna kwam er e"n ve.snelling in het onderzoek' mede

door de veredetingsstàtions in Nedertand

Zi, teqden zicr toe op het serecterer v€n goede soo4en

voor àe biokwekers. dre aardappe€n witlen kweken /onder

Hieronder geven we een tijstjè nret een 6{al beschikbare

resistente aardappeten met hun eigenschappen'

'Vitàbetta' is èen smàakvotte, vastkokènde, ovate consump-

Ieaàrdappel. Het is een v'ij vrceg arrripende aardàppet dre

zeer Lano bewàèrd kàr worden. Ze nebben vtëhke oqer en

."" -J",".. /ooàr dii h€r schillen versema I kelilkl'

De smàak, presentatie en bewaàrbaarheid zijn uitmuntend'

waardoorhet ras overeen Lange periode gebruikt kan wor-

oer. Deovare ínollea zrrngtaoen hebber een mooie, irwen-

dlge gele vteeskteur

'Bioni.a' is een midden-vroege, ov€alrondè, tichtgeel'/wi!-

vlezrqe dàrdappel r-ij gedt ee1 zeer grcle opbrengsl àan

mooL knolLen. Het rs een smaàkvoLte àèdappet'

'càrotuí is een kruimise, geetschitLige aardappel met

mooie. rDd€ oqen CaÍlLus is uitermaie geschikl voor zo-

wet Íriet ats iafeLaardappeten'

'ÀLouettè' is een vastkokende, roodschitliqe aardappet met

een diepqete vteeskleur' De Echitv€n AioLetrc'is mooigtad'

met een Írsse, rode Ktèu1 Atouelle geeft een hoge op-

brenqsl. Hii rs qoed van smaak en gescl-rkt o'n on divFre

man;ren te be'eroer in de keuken iKolen, stomen' bèkken

verw€rken in sàtadesl. Atouette taat zich prima bakken en

is redeliik qeschikt om frietenvan te maken

'Connect' is een middetvroeg tot middetlaat aÍrijpend con-

sumDtieras. De ptallen ontwi\keten zich sneL en ziin grool

en s;ed dekkend. De vorm van de kno' is rond-ovàat' 'n:d-

detgroot en hijheeft zeervtakke ogen'

De schitkteur is geet met ti.htgeet tot geet vtees Hij is vrij

metiq in de kook, maa r vrii zuiver van kteuren heeft een vrij

hoo;drosestorsehatte. Hij seeft een hose opbrensst con-

nect is zeerweiniq vatbaarvoor het Y-virus' onvatbàarvoor

wraiziekte en weinig gevoelig voorschurÍt en droogte

'Sevitta is een middellaat afrijpend ra§, geetvtezig en geet-

6.hittio. Desmaakis boven gemiddetd rot zeer goed t€ noe-

men. Éii is zeer geschikt ats frituur en ats taJetaardapPet'

Het kookiYPe is tjcht btoemig.

ln een Laier g roeistadium wordt hei kooktype wat tosser èn

otoemioer ooor /etmeelvo-ming Dit ras hee'l een víiivroe_

.È inóizettino. Dus bri voldoenoe grole knolren kLn ie de

aardaooet at vroeq roore' lna ca'100 grceidagerl Sevlla

vraaqi werniq srrkstoÍteFeslrng ivrí ' toofontwikkerrng' De

rnoLvorm's tanq-ovaar. De schir is gtad en resisterl tegen

schurft. Hijheeft een goède bewaarbaarhéid'

De smàak is niet overwe!

digend, maar het ràs

is wet geschikt voor

tu hèj nÉt ot tàèdtidtg bèstrydèn Èn de àatdàpPet

zÀLE tunnèn @t dè knattén àdnsèÉst wadent

i-s., *"***s*"d" "'rtuDp"tph"s 
tr e' n et 'ry"qaÉr nd'dt'

gat dè enksting dóat Éar de knoLl

or"u*rr*roro @



Geurende, kleurende
,uurt, n -e n" []l ]l,gr,e _X-i e LIr

VeeL mensen denken dat er 's u/inters buiten hooguit
een kerstroos btoeit, maàr wie even bÍ kwekers en
tuincentra rondkUkt, ontdekt at snet veel meer plan-
ten die uitqer€kend de winter ats bLoeitijd hebben ge-
kozen.

Ze zijn inderdaad beirekketijk zetdzaam {geen honderden,
maart eniatLen soortenlen trekken dèn ook votop de aan-
dacht Zeker ëts ze ook nog eens tekke. geuren en dat
komt vaker voor dan u waarschijntijk denkt.

Winterbtoe ende heesters komen meestët erg mooi uit
aLs ze voor een wal donkerder achtergrond staan, een

haaq biivoorbeeLd oÍ een muur Sonrmise btoeien aan kate
takken. andere z in winterqroen.

Allemaat hebben ze systenren ontwikketd om de kou ook

bloeiend fier het hooÍd te b eden. Enkete doen d t doo.
tildens vorst lijdetijk het vocht uit de bLoemen te pu,rpen,
andere door het su kergehàtte in het sap op te voeren. Dët

Vànal tabuàt istaat d. getrcnn. Mahaók nat]lr Cha q h bldal

.ende btoemen l.o,e bij Dawn', donkerroze bij Chartes
Lèmont l. Veet andere sneeuwbatten, bijv. v ,,us Eve

P.lce btoeien wit en geu.en wèt subt eten

Mahanà nedia Chanty rarnr nà de btoe) nar,e, ,.à1[1ahe bessèntrc.sen

ÈÈf r !ilnr.r viiriaiic .:in L{inier!r.oeicrs
Heet setiefd zijn dverse sneeuwbalten, biju. Viburnun
x badnantense. Deze soo( kent sterke cuttivà.s die van
herfst tot tente dichtbe?et zijn met trossen opvalLend geu-

Vrbrtntn r badrantense blaet nèt apntlerd grdftnde, taze blaentrs)es En

De naakibloeiende jasmiin, Jasninun nuttltorum, btoelt
geetvan december tot apr t. Ptant hem ro datje hem van-
uil het huis goed kunt zien.

Toverhèzel.èÍs a è- HàÍnànet.s ,Ftetnetl
de herfst al met een pr.chtige btëdkteur maa. excette-

ren in de winter met spinàchtige btoemen n ètterle tinten
{meestatseet,maaroranjebj.lete.a wjnroodb j Diène,
br!in rood bii 'Fe!errauber en v otet-rood bil 'Lansing'1.

D ve.se mahonieslrulken steken vënaf feb.uari hun geu-

rende, gete btoe aren boven het stekelqe btad uit, bilv.
Màho+à n-du'anétny 'Bu !1"_o'er 'W'_rFr \ .n'

De Japanse ke.s Prunus subhtrteLLa Autumnatis Rosea

btoeit roze van novembe.tot maa.t. De dentieke Autum-

@ o..rruro.,r.ro



SIERTUIN

Ae opvallende geet groèae btaentroies van Stachyurus pÍaed

0nderhoud
At dere ptanien zijn meer dan voldoënde !'vinlerhard. Een
Íeesr oa ze rn oe rur- re hebbp-. Cee' i' l'eI voo.jaar een

qoede basisbemesiing mel organische rí1est. ALs snoei

nodig is, kan dai na de btoe. ln pot gekweekie ptanten

kun ie ook nu tijdens vorstvrije perioden in de grond zet-

Tuintip
.le kèn nog steedsde tege ptaitënbakkenvutten met kLeLr_

rige, tage w nierbloeiers en besdràgers ats Perneltya.

h
Prun6\bbhidèLla AutuhnaLis R6èà' blaèit rcë @n navenbe.tot m .

Gete kornoetje lcornus masl is aan het eind va. de winter
hetemàèt overdekt mei qeLe bLoempjes look soed op de

vaasll.

Er rijn zetfs winterbLoeiende kamperfoeties, bliv. de

stru kvormige Lanicera x purpusii Win\er Beauty e. de

eveneens wit btoeiende L. Íraqrantissima. Beide geuren

Even heerlijk geuren de gete kLokiesbtoemen (met paars

hartl van de echie winierbtoe ers [Chinonanthus prce-

coxl: Íaniastische, langzaam grcelende siruiken (tol 2,5

m hoosl.

Bijqoed weerkan ook de slaattaat lstachyurus praecoxlal
aan het eind van de winter btoeien ltot in aprit, in diverse
gete iintenl. Sta.hyurus prae.ox, afkomstig uit Japan, is
een bLàdverl eze.de sruiL die bekend slaëL om /i 1ur e-

ke en kteurrjke, vroeqe t€ntebtoemen die bLoeien voordat

hei toof tevoorschiin komt. Btoemknoppen vormen zich in

de hedst en overwinteren aan de ptant in hangende tros-
sen di€ aan de bLadoksets hanqen. Etke btoemtros heeft
iypisch l0 20 kteine, ktokvormige, geet groene btoemen.
De btoemen bloe en eind maart aprit.

De vèrschiLtende winlerheides, voorat de wintergroene
Ërica carnea- enE- darleyersis-cuttivars, steten dichier bij

de s.ond {en in bakkenl dë show met btoeitinten di€ varl-
eren van roze en lita tot pa.rs en wit. ze rjn er ook met
qeet oranders gektëurd tooÍ. De bLaeneh Én Loriceh íÈgtann$rna hebben @n wÍDkkeLikp zÉte sett
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