
Asperges 
 

 

Je hoort wel eens de opmerking dat je groenten goedkoper kan 
kopen dan ze zelf te kweken. 
Aan het zelf telen van asperges (het witte goud met de stinkende 
pipi) kan je echt nog verdienen en wij hebben in deze streek zelfs 
de ideale bodem om dat te doen: humusrijke zandgrond die goed 
draineert. 
Het vraagt wel wat werk.  Je moet er voldoende plaats voor 
hebben in volle zon, best de groene opgeschoten planten één 
keer sproeien tegen de aspergekever, de asperges schillen…. 
Over de aanleg van de bedden, de voorbereiding, de kweek, de 
oogst, het verwijderen van de dorre stelen voor de winter, etc. zijn 
er voldoende websites die je wegwijs maken. Hieronder vind je 
een lijst. 
Ik geef enkele punten waarop je best kunt letten: Koop nieuwe 
geselecteerde planten van twee jaar oud. Vroeger plantte 
iedereen “Argeanteuil”. Er zijn betere nieuwe variëteiten zoals 
Backlim, Gijnlim, Herlikom, Grolim……etc. etc…Het volgende (3de) 
jaar mag je van deze soorten al gedurende twee à drie weken 
oogsten tot ± 1ste -2de  week van mei). Het jaar nadien mag je 
oogsten tot maximum 24 juni (Sint Jan) en dat gedurende 15 jaar 
of meer  Maak een keuze: witte of groene. Witte asperges worden 
bijna altijd in een bed gekweekt, groene zonder bed. Ik kweek de 
witte asperges in een tunnel met zwarte plastiek. De asperges zijn 
dan niet perfect “ wit – wit” maar het is gemakkelijker om te 
oogsten en ze zijn even lekker. Let op dat je alleen mannelijke 
planten koopt. (Ze dragen geen zaadjes en je krijgt dikkere 
asperges.) Als amateur tuinman: Plant nieuwe asperges nooit op 
dezelfde plaats als de oude. (Minstens 20 jaar wachten…om 
schimmelvorming in de grond te voorkomen.) 
Hieronder enkele sites… vergelijk de materialen en de prijzen 
vooraleer je bestelt. 
 

www.tuinadvies.be 
www.aspergeplantjes.nl   (planten kopen) 
www.vanderelzenplants.com  (planten kopen) 
www.avevewinkels.be  
of…..of…..of… 
Hoe asperges bewaren en bereiden lees je in de 
volgende publicatie 

ANNULERINGEN 

Wegens de coronamaatregelen en het beperkt samenkomen kan de 
les over composteren op 11 april niet doorgaan . 

Omdat de beslissingen, na de paaspauze, onzeker zijn en een ruildag 
veel voorbereiding nodig heeft, zien we ons genoodzaakt om ook 
deze ruildag (2 mei) te annuleren. (Zie ook verder in deze brief). 

APRil 2021 

Mmm rabarber 
 

 

Wat geweldig dat je deze maand al fruit uit je eigen tuin kunt plukken 
en laat rabarber ook nog zo’n gemakkelijke tuinplant zijn. Een 
voedzame bodem is al wat hij nodig heeft, van verteerde stalmest 
kikkert rabarber helemaal op. Bak crumble en taart of maak jam.  
Kook rabarberstengels met citroensap, water, suiker en verse 
rozemarijn in tot rabarbersiroop: lekker in de cocktails en mocktails 
deze zomer!  
Tip! Gooi de bladeren niet zo maar weg, ze vormen een geweldig 
deken voor je composthoop, of als mulch om onkruid te voorkomen. 

Paaswensen 
 

Het frisse groen op jonge twijgen, een tere tak met bloesemknop. 
De natuur spreekt en zal niet zwijgen, de lente volgt de winter op. 
 

Pasen schenkt ons weer nieuw leven, het oude is voorbij gegaan. 
Een licht wordt ons gegeven, om in het donker op te staan. 
 

Pasen opent dichte deuren, een voorportaal is ons bereid. 
Een leven vol van lentekleuren, een vleugje van de eeuwigheid. 

http://www.tuinadvies.be
http://www.aspergeplantjes.nl
http://www.vanderelzenplants.com
http://www.avevewinkels.be


Welke klussen in april? 
 

Hou snelgroeiende hagen tijdig bij: Verschillende soorten 
snelgroeiende hagen hou je best van in het begin bij. Zo kan je vanaf 
midden/eind april alvast de taxushagen, ligusterhagen, laurierhagen, 
… al eens een eerste beurt geven 
Halfheesters (lage struiken) terugsnoeien: Halfheesters zoals daar 
zijn lavendel & zomerheide kunnen nu teruggesnoeid worden. Het is 
hierbij belangrijk dat je deze niet te diep terugsnoeit. Dit wil zeggen 
dat je bij het snoeien zo’n centimeter boven het verhout gedeelte 
moet blijven. 
Een onkruidvrije tuin begint NU: Jonge  ongewenste planten 
(onkruid) kunnen nu nog gemakkelijk verwijderd worden. Wellicht 1 
van de belangrijkste tips van het moment: begin er nu mee. Zie je het 
onkruid bovenkomen, neem dan je schoffel ter hand of trek het direct 
uit. Zo geef je het onkruid geen kans om zich vast te wortelen en kan 
je het de rest van het jaar makkelijker de baas.  
Het gazon komt tot leven: Zo kan je het gras zaaien, maaien, 
ontmossen, bemesten, kalken, enz.  Alles erop en eraan ! Je kan nu 
uiteraard ook allerhande gazonkwaaltjes aanpakken. 
Graskanten afsteken: Je kan het gras nu gemakkelijk proper 
afsteken. Eventueel kan je ervoor opteren om de net afgestoken 
graskanten af te boorden met een rubberen of donkerkleurige 
plastieken afboording. 
Zaaien in de moestuin: Vanaf dat de grond opgewarmd is door de 
voorjaarszon kan je van alles beginnen zaaien in jouw 
moestuin: zomerandijvie, bleekselder, courgette, pompoenen, 
radijzen, knolselder, peterselie, prei, rode kool, spruiten,… 
Hou je rekening met de bij in jouw tuin? De bij heeft het de laatste 
jaren niet gemakkelijk. Het overmatig gebruik van pesticides & de 
verminderde plantendiversiteit drijven de bijenpopulaties over de rand 
van uitroeiing.  

Kevin Coenen  
Laakstraat 72 3582 Koersel 
+32 492 83 35 06  

info@tuinmachinescoenen.be 

Openingsuren 

Maandag: Gesloten 

Dinsdag – vrijdag: 09:00 – 18:00 

Zaterdag: 09:00 – 15:00 

Je kan nu ook korting bekomen van 

5 % bij aankoop van gereedschap 

en machines 

  

Diatomeeënaarde bij overlast van ongewenste beestjes. 

Diatomeeënaarde is een uniek 100% natuurlijk product met zeer veel 
positieve eigenschappen en ongekend veel gebruiksmogelijkheden. 
Ik heb daar onlangs een vraag over gekregen en wat opgezocht op 
internet , het lijkt mij een interessant product om te gebruiken in 
kippenstallen . 
Diatomeeënaarde  is het stoffelijk overschot van een microscopische 
eencellige  plankton, die leven in de oceanen en meren.  
De diatomeeën zijn kleine deeltjes die allemaal zeer scherpe randjes 
bevatten, en het is zeer sterk vocht absorberend. Insecten die over dit 
poeder heen kruipen beschadigen zo hun natuurlijke beschermlaag 
waardoor ze uitdrogen door het sterk absorberend poeder. In 
laboratorium onder een microscoop is goed te zien hoe de 
diatomeeënaarde als het ware plakt aan het ongedierte. Het probeert 
zich te bevrijden, maar hierdoor zal meer lichaamsvocht worden 
opgenomen door het diatomeeënkorreltje en zal het insectje snel 
uitdrogen.  
Diatomeeënaarde kan zowel  binnen als buiten gebruikt worden, 
maar ook voor de menselijke en dierlijke consumptie. Voor mij, na dit 
zelf uitvoerig getest te hebben in mijn eigen kippenhok was het bewijs 
geleverd, diatomeeënaarde helpt echt en ook heel belangrijk het is 
geen chemische substantie. Diatomeeënaarde is een breed inzetbaar 
product en helpt bij: 
1. Mieren 

2. Zilvervisjes 

3. Kakkerlakken 

4. Vlooien en mijten bij honden en katten 

5. Bedwantsen 

6. Bloedluis bij kippen 

7. Pissebedden 

8. Slakken 

9. Bladluis 
Voor meer inlichtingen zie website:  
https://www.mercator-groep.nl/hoe-
gebruik-je-diatomeeenaarde  

Belangrijk: ruilaanbod... ter vervanging van de ruildag. 
Wil je iets ruilen of weggeven wat je op overschot hebt in je tuin? In 
de publicatie van volgende maand kan je dit laten verschijnen. Je kan 
dit voor 22 april melden aan een van de bestuursleden of mailen naar 
maurice.schevernels@telenet.be. Zo kunnen we volgende maand in 
de publicatie meegeven waar iemand iets kan ruilen of afhalen.  

https://www.uw-tuingids.be/tuinaanleg/hagen/taxushaag-venijnboom/
https://www.uw-tuingids.be/tuinaanleg/hagen/ligusterhaag/
https://www.uw-tuingids.be/tuinaanleg/hagen/laurierhaag-laurierkers/
tel:+32492833506
mailto:info@tuinmachinescoenen.be

